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                        Μάθημα 10 

-  

Η Αστρονομία και η Εφαρμογή της Επιστημονικής 

Μεθόδου 

 

Διδακτικό  Σενάριο 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ 

Οι μαθητές/μαθήτριες μέσω εφαρμογής της διερευνητικής μεθόδου μαθαίνουν 

να κάνουν πραγματικές μετρήσεις, να φτιάχνουν γραφικές παραστάσεις και να 

καταλήγουν σε συμπεράσματα. Επίσης μαθαίνουν να χειρίζονται το σύστημα 

“Drone -arduino sensors (αισθητήρες)” για να πάρουν πραγματικά δεδομένα και 

μετρήσεις. 

Αυτό το σύστημα είναι παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιούν η ΝΑΣΑ και ο 

ΕΟΔ (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) στην εξερεύνηση πλανητών που 

έχουν ατμόσφαιρα. Με βάση τις ίδιες αρχές λειτουργούν οχήματα – σκάφη 

όπως το Venus express που στάλθηκε στην Αφροδίτη και το Huygens  που 

στάλθηκε στην Τιτάνα (δορυφόρος του Κρόνου). 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Γενικός στόχος του σεναρίου διδασκαλίας είναι να μελετήσουμε τη δομή και 

λειτουργία του συστήματος “Drone-arduino sensors (αισθητήρες)” και την 

εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου και τη διατύπωση επιστημονικών νόμων. 

Ακόμη στόχος είναι οι μαθητές/μαθήτριες να αναφέρουν ότι μια επιστημονική 

ανακάλυψη δεν 7/προϋποθέτει απαραίτητα πείραμα. 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Τo Drone είναι ιπτάμενο μη επανδρωμένο όχημα το οποίο ελέγχεται εξ’ 

αποστάσεως από κάποιον χειριστή ή ακολουθεί μία προκαθορισμένη πορεία 

πτήσης. Πάνω του έχει τοποθετηθεί μια πλατφόρμα arduino με αισθητήρες 

πίεσης και θερμοκρασίας ώστε να λαμβάνονται μετρήσεις πίεσης και 

θερμοκρασίας σε συνάρτηση  με  το ύψος.   

ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

▪ Η επιστημονική μέθοδος είναι μία και περιλαμβάνει πάντα  πείραμα  

▪ Όλοι οι επιστήμονες κάνουν πειράματα 
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Α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Γνώσεις: 

Οι μαθητές/μαθήτριες με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: 

▪ αναφέρουν τη δομή και λειτουργία του συστήματος: "Drone - arduino - 

sensors (αισθητήρες)" 

▪ αναφέρουν ή να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά στάδια της 

επιστημονικής μεθόδου 

 

Δεξιότητες:  

Οι μαθητές/μαθήτριες με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: 

▪ χειρίζονται το σύστημα  - "Drone - arduino sensors (αισθητήρες)" για τη 

λήψη δεδομένων ύψους, πίεσης, θερμοκρασίας 

▪ κάνουν γραφικές παραστάσεις 

▪ καταλήγουν σε συμπεράσματα (γενικεύσεις, πιθανώς και νόμους) από 

διαφορετικά είδη δεδομένων 

▪ εφαρμόζουν τα συμπεράσματα για να κάνουν συλλογισμούς και να 

εξηγούν ή να προβλέπουν φαινόμενα 

▪ εφαρμόζουν τη διερευνητική μέθοδο 

 

Στάσεις:   

▪ Οι μαθητές/μαθήτριες να είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες 

▪ Οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν θετική στάση για την επιστήμη  

▪ Οι μαθητές/μαθήτριες να αποκτήσουν θετική στάση για τα STEM 

επαγγέλματα 

 

 

Β) ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

Γνώσεις Φυσικής και Μαθηματικών Γυμνασίου 

 

Γ) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

Το μάθημα συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο της φυσικής στο Δημοτικό, στην 

Α’ Γυμνασίου. Επίσης συνδέεται με όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις εφόσον 

αυτές έχουν δομηθεί με βάση την επιστημονική μεθοδολογία (Διερεύνηση). 

Συνδέει άμεσα την επιστήμη, την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη μηχανική 

(STEM). 
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Δ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

▪ Προβολέας 

▪ Η/Υ 

▪ Σύνδεση στο διαδίκτυο 

▪ Drone - Πλοήγηση σε διαφορετικά ύψη και θέσεις 

▪ arduino -  Καταγραφέας των τιμών ύψους, θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής 

πίεσης 

▪ Αισθητήρες (sensors) ύψους, θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης 

▪ Εκτυπωτής  

▪ Παρουσίαση με λογισμικό παρουσιάσεων  

▪ Φύλλο εργασίας του μαθητή/μαθήτριας 

▪ Φύλλο αξιολόγησης του μαθητή/μαθήτριας  

 

Ε) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Προτείνεται η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση με βάση τις παρακάτω 

θεωρητικές παραδοχές: 

 

Α. Η νέα γνώση κατασκευάζεται από το μαθητή/μαθήτρια και δεν 

μεταφέρεται από τον/την εκπαιδευτικό. Η προϋπάρχουσα γνώση παίζει 

σημαντικό ρόλο στη μάθηση των μαθητών/μαθητριών. Με βάση την κοινωνική 

διάσταση της γνώσης, η  μάθηση αποκτάται με μέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. 

 

Β. Η διδασκαλία δομείται από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο ή από το 

μερικό στο γενικό. 

 

Γ. Η χρήση αναλογιών στη διδασκαλία συνδέει την προϋπάρχουσα γνώση 

των μαθητών/μαθητριών με την νέα γνώση. 

 

Δ. Η συνεργασία των μαθητών/μαθητριών σε μικρές ομάδες διευκολύνει την 

κοινωνική αλληλεπίδραση και τη μάθηση των μαθητών/μαθητριών, ιδιαίτερα σε 

ό,τι αφορά δύσκολους γνωστικούς στόχους. 

 

Ε. Η διδασκαλία στόχων σχετικών με την επιστήμη είναι προτιμότερο να 

γίνεται άμεσα στους μαθητές/μαθήτριες, όπου φαίνεται και αξιολογείται 

εμφανώς το κάθε στάδιο της επιστημονικής μεθοδολογίας. 

Όπως αναφέρεται (Egger, 2009a; 2009b), η διδασκαλία των επιστημονικών 

διαδικασιών μπορεί να βασισθεί στις παρακάτω ιδέες: 

α. Να καταστούν οι διαδικασίες της επιστήμης εμφανείς και σαφείς (explicit)   
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στους μαθητές/μαθήτριες και όχι να υπονοούνται  (implicit)  

β. Να χρησιμοποιηθούν ιστορίες 

γ. Να χρησιμοποιηθούν πραγματικά ή πειραματικά  δεδομένα 

 

Σε αυτό το σενάριο διδασκαλίας οι διαδικασίες της επιστήμης είναι εμφανείς, 

ενώ χρησιμοποιήσαμε προσομοιώσεις και εικόνες αντί για πραγματικά 

δεδομένα. Υπάρχουν επίσης δραστηριότητες εποικοδομητικής διδασκαλίας, 

όπως η ανάδειξη των ιδεών των μαθητών/μαθητριών με το να κάνουν οι ίδιοι 

υποθέσεις και η μεταγνωστική δραστηριότητα της σύγκρισης των υποθέσεων - 

συμπερασμάτων των μαθητών/μαθητριών. 

 Στο σενάριο διδασκαλίας συμπεριλαμβάνεται δραστηριότητα που αποσκοπεί 

να συνδέσει το αντικείμενο της Αστρονομίας και γενικότερα την Επιστήμη και 

τη Μηχανική με την αγορά εργασίας.  

 

ΣΤ. Η διδακτική πορεία της Διερευνητικής μεθόδου που ακολουθείται 

περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

▪ Τα φαινόμενα 

▪ Ερωτήματα μαθητών/μαθητριών 

▪ Ερωτήματα μαθήματος 

▪ Υποθέσεις /Απαντήσεις μαθητών/μαθητριών 

▪ Πειραματισμός (δεδομένα από προσομοιώσεις και εικόνες) 

▪ Συμπέρασμα  

▪ Σύγκριση συμπερασμάτων - υποθέσεων μαθητών/μαθητριών 

▪ Γενίκευση 

▪ Επέκταση/Εφαρμογή 

 

Ανοικτή - Δομημένη Διερεύνηση 

Η διερευνητική πορεία μάθησης - διδασκαλίας μπορεί να προσδιορισθεί είτε ως 

αδόμητη ή ανοιχτή (open inquiry) είτε ως δομημένη (structured inquiry). Το 

υποκείμενο το οποίο (εκπαιδευτικός ή μαθητής/μαθήτρια)  προσδιορίζει τη 

διαδικασία και τις δραστηριότητες καθορίζει και το είδος της διερευνητικής 

διδασκαλίας. Στην ανοιχτή διερεύνηση ο μαθητής/μαθήτρια είναι αυτός που 

προσδιορίζει τα φαινόμενα προς μελέτη, τα ερωτήματα, τη διαδικασία, τα 

συμπεράσματα. Στη δομημένη διερεύνηση ο/η εκπαιδευτικός καθορίζει τις 

περισσότερες μεταβλητές της διδασκαλίας ενώ οι μαθητές/μαθήτριες 

συμμετέχουν στη διαδικασία και καταλήγουν σε συμπεράσματα, τα οποία και 

εφαρμόζουν για να απαντήσουν σε ερωτήσεις (Bunterm et al., 2014). 

Η προτεινόμενη διερευνητική πορεία διδασκαλίας είναι ένα μείγμα μεταξύ μιας  
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ανοικτής (open inquiry) και μίας δομημένης (structured inquiry) διερευνητικής 

διαδικασίας.  

Οι δραστηριότητες έως και τα ερωτήματα που διατυπώνουν οι 

μαθητές/μαθήτριες αποτελούν την αρχή μιας ανοικτής (open inquiry) 

διερευνητικής διαδικασίας σε αντίθεση με την υπόλοιπη διδακτική πορεία η 

οποία είναι μία δομημένη (structured inquiry) διερευνητική διαδικασία. 

 

ΣΤ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Το τεστ αξιολόγησης γνώσεων κατασκευάστηκε με τις παρακάτω αρχές: 

▪ Οι ερωτήσεις αντιστοιχούν στους διδακτικούς στόχους  

▪ Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις πολλών μορφών (αντικειμενικού και 

ανοικτού τύπου) (Κασσωτάκης, 2010) 

▪ Για τις ερωτήσεις στάσεων οι μαθητές/μαθήτριες απαντούν με «ναι» ή 

«όχι»1 

 

Ζ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 Δύο διδακτικές ώρες, 90 λεπτά περίπου 

 

Η) ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  

 

ΜΕΡΟΣ Ι:  "Drone-arduino-sensors (αισθητήρες)" 

 

Εισαγωγή – Πλαίσιο μαθήματος (2 λεπτά) 

Ανακοινώνονται οι στόχοι και η πορεία του μαθήματος. Ο κεντρικός διδακτικός 

σκοπός είναι η εκμάθηση των επιστημονικών διαδικασιών. Η πορεία του 

μαθήματος είναι η διερευνητική. Επίσης μελετώνται η δομή και η λειτουργία 

του συστήματος:   "Drone - arduino - sensors". 

 

 

Δραστηριότητα 1: Τα φαινόμενα (5 λεπτά) 

Οι μαθητές/μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες εργασίας των 4-5 ατόμων. 

Μοιράζεται Φύλλο Εργασίας σε κάθε ομάδα. O/Η εκπαιδευτικός χειρίζεται την 

προβολή με εικόνες από το σύστημα "Drone-arduino-sensors (αισθητήρες)" και 

επεξηγεί όπου χρειαστεί. 

                                                           
1 Η ανάλυση των ερωτήσεων στάσεων μπορεί να γίνει είτε με την κλασική θεωρία των αποκρίσεων 

(Türk, 2015) είτε με την μοντέρνα αντίστοιχη θεωρία (Tang, 2016). Οι διδάσκοντες μπορούν να βρουν 

περισσότερες παρόμοιες ερωτήσεις στο άρθρο των Chapman, Catala, Mauduit, Govender και Louw-

Potgieter (2015) “Monitoring and evaluating astronomy outreach programme. 
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Δραστηριότητα 2: Ερωτήματα μαθητών/μαθητριών (2 λεπτά) 

Οι μαθητές/μαθήτριες καθοδηγούνται ώστε να διατυπώσουν τα ερωτήματά 

τους σε σχέση με την παρουσίαση και καταγράφουν τα ερωτήματά τους στο 

Φύλλο Εργασίας. 

 

Δραστηριότητα 3: Ερωτήματα του μαθήματος-εκπαιδευτικού (2 λεπτά) 

Τίθενται τα ερωτήματα του μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό: 

1. Ποια είναι τα μέρη ενός συστήματος “Drone arduino sensors 

(αισθητήρες)”;  

2. Ποια  λειτουργία επιτελεί η κάθε συσκευή; 

3. Πως γίνεται η πλοήγηση;  

4. Ποια τα είδη των αισθητήρων; 

 

Δραστηριότητα 4: Απαντήσεις-υποθέσεις μαθητών/μαθητριών (5 λεπτά) 

Οι μαθητές/μαθήτριες καταγράφουν τις απαντήσεις τους στα παραπάνω 

ερωτήματα χωρίς κάποια βοήθεια στο Φύλλο Εργασίας στην αντίστοιχη 

δραστηριότητα. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Επιστημονικές διαδικασίες 

 

Δραστηριότητα 1: Τα φαινόμενα (5 λεπτά) 

O/η εκπαιδευτικός χειρίζεται την προβολή με εικόνες από μετεωρολογικούς 

χάρτες και γραφικές παραστάσεις ύψους - πίεσης και ύψους – θερμοκρασίας. 

 

Δραστηριότητα 2: Ερωτήματα μαθητών/μαθητριών (2 λεπτά) 

Οι μαθητές/μαθήτριες καθοδηγούνται ώστε να διατυπώσουν τα ερευνητικά 

ερωτήματά τους σε σχέση με την παρουσίαση και καταγράφουν τα ερωτήματά 

τους στο Φύλλο Εργασίας. 

 

Δραστηριότητα 3: Ερωτήματα του μαθήματος-εκπαιδευτικού (2 λεπτά) 

Τίθενται τα ερωτήματα του μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό: 

1. Ποια η σχέση θερμοκρασίας – ύψους από την επιφάνεια της γης; 

2. Ποια η σχέση ατμοσφαιρικής πίεσης – ύψους από την επιφάνεια της γης; 

3. Ποιες επιστημονικές διαδικασίες ακολουθεί ένας επιστήμονας; 

4. Μια επιστημονική ανακάλυψη προϋποθέτει πάντοτε πείραμα; 
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Δραστηριότητα 4: Απαντήσεις-υποθέσεις μαθητών/μαθητριών (5 λεπτά) 

Οι μαθητές/μαθήτριες καταγράφουν τις απαντήσεις τους στα παραπάνω 

ερωτήματα χωρίς κάποια βοήθεια στο Φύλλο Εργασίας στην αντίστοιχη 

δραστηριότητα. 

 

Δραστηριότητα 5: Διερεύνηση/έλεγχος υποθέσεων (25 λεπτά) 

Οι μετρήσεις ύψους, ατμοσφαιρικής πίεσης, θερμοκρασίας γίνονται σε ανοικτό 

χώρο, στο πεδίο. Οι μαθητές/μαθήτριες μαζί με τον/την εκπαιδευτικό πλοηγούν 

το σύστημα αισθητήρων arduino σε Drone “Drone arduino sensors 

(αισθητήρες)”, για τη λήψη μετρήσεων. 

Η επεξεργασία των μετρήσεων γίνεται μετά την επιστροφή στην τάξη (αν δεν 

υπάρχει δυνατότητα πτήσης του Drone, λόγω καιρικών συνθηκών κ.α.) 

χρησιμοποιούνται έτοιμες μετρήσεις ή η λήψη μετρήσεων μπορεί να γίνει 

προσδένοντας  το Arduino  σε σπάγκο και το ανεβάζουμε σε πολυώροφο κτίριο 

(τουλάχιστον 3-4 ορόφων) 

Διαδικασία: Με τη χρήση του συστήματος “Drone- arduino – 

αισθητήρων” παίρνουμε τις μετρήσεις: 

Θερμοκρασία       

Ύψος       

Μετρήσεις 

 

Πίεση       

Ύψος       

 

 

Γραφικές παραστάσεις 

Γραφική παράσταση θερμοκρασίας - ύψους 

Γραφική παράσταση πίεσης – ύψους 
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Δραστηριότητα 6: Συμπεράσματα για τη σχέση ύψους, θερμοκρασίας – 

πίεσης (3 λεπτά) 

Οι μαθητές/μαθήτριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού καταλήγουν 

στα παρακάτω συμπεράσματα 

▪ Η πίεση ελαττώνεται  με το ύψος 

▪ Η θερμοκρασία ελαττώνεται με το ύψος 

 

 

Δραστηριότητα 7 (6 λεπτά) 

Σε αυτές τις δραστηριότητες  οι μαθητές/μαθήτριες απαντούν ερωτήσεις 

εφαρμογής των νόμων και συμπερασμάτων. 

 

Δραστηριότητα 7.1: Εφαρμογή/επέκταση των συμπερασμάτων/νόμων 

Στην κορυφή του Έβερεστ η θερμοκρασία είναι: 

Α. μικρότερη 

Β. μεγαλύτερη 

Γ. ίση με αυτή στην επιφάνεια της θάλασσας (δικαιολογήστε) 

 

......................................................................................................................................... 

 

Δραστηριότητα 7.2: Εφαρμογή/ επέκταση των συμπερασμάτων/νόμων  

Στην κορυφή του Έβερεστ η πίεση είναι  

Α. μικρότερη 

Β. μεγαλύτερη 

Γ. ίση με αυτή στην επιφάνεια της θάλασσας (δικαιολογείστε την απάντησή 

σας) 

 

......................................................................................................................................... 

 

Δραστηριότητα 7.3: Εφαρμογή/επέκταση των συμπερασμάτων/νόμων 

Με βάση τη γραφική παράσταση η ατμοσφαιρική πίεση μηδενίζεται στο ύψος 

των:  (δικαιολογείστε την απάντησή σας) 

Α. 10 km 

Β. 20 km 

Γ. 50 km 

......................................................................................................................................... 

 

 

Δραστηριότητα 8: Σύγκριση συμπερασμάτων και των απαντήσεων των 
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μαθητών/μαθητριών  (ερωτήματα 1,2) (2 λεπτά) 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες στις ομάδες συγκρίνουν τις αρχικές τους απαντήσεις με 

τα συμπεράσματα. 

 

Δραστηριότητα 9: Οι μαθητές/μαθήτριες εκτελούν την παρακάτω 

δραστηριότητα (5 λεπτά): 

 

Οι επιστήμονες  (βάλτε  το σύμβολο √ όπου είναι σωστή η πρόταση): 

 

• εφαρμόζουν τη διερευνητική μέθοδο 

• παρατηρούν φαινόμενα 

• κάνουν ερωτήσεις 

• κάνουν υποθέσεις 

• κάνουν πειράματα 

• κάνουν μετρήσεις 

• καταλήγουν σε συμπεράσματα  

• συγκρίνουν τις υποθέσεις τους με τα συμπεράσματα 

• εφαρμόζουν τα συμπεράσματα για πρόβλεψη - εξήγηση φαινομένων 

• παίρνουν δεδομένα από τη φύση 

 

Δραστηριότητα 10: Να συγκρίνετε τις αρχικές απαντήσεις/υποθέσεις σας 

με τα συμπεράσματα  για τις επιστημονικές διαδικασίες (ερωτήματα 3,4) 

(2 λεπτά) 

.........................................................................................................................

........... 

 

Δραστηριότητα 11: Σύνδεση μαθήματος με επαγγελματικό 

προσανατολισμό (10 λεπτά)  

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές/μαθήτριες να 

προτείνουν λύση σε ένα πρόβλημα που αφορά STEM ειδικότητες2. Στη συνέχεια 

κάθε ομάδα παρουσιάζει τις προτάσεις της στην ολομέλεια της τάξης.  

 

Δραστηριότητα 12: Φύλλο Αξιολόγησης (10 λεπτά) 

Δίνεται προς συμπλήρωση το Φύλλο Αξιολόγησης.  

 

 

 

                                                           
2 STEM ειδικότητες: π.χ. φυσικός, χημικός, βιολόγος, τεχνολόγος, μηχανικός, μαθηματικός 
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GENDER MEDICINE

Because «in sickness and health» 

men and women are different
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• Men and women are different in many ways, including health

• Yet, until recent times medicine relied on the “young, adult, male, 

white” rule to test new drugs and to establish diagnostic tools and 

treatment options 

• Only the end of 1980s the assumption of a perfect equivalence 

between the genders in the medical field was actually rejected

WHY *GENDER* AND NOT *SEX*? 

TODAY A NEW AWARENESS GAVE BIRTH TO GENDER MEDICINE

SEX

biological characteristics

pertaining to males or females

GENDER

biological, psychological, social, 

cultural characteristics pertaining

to males or females

GENDER MEDICINE | NOT WHAT YOU THINK OF

GENDER MEDICINE
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From the beginning of modern pharmacological tests, 

women have hardly been included in trials 

because of several concerns, including:

• fear of unwanted effects on fertility, pregnancy 

and future children, also due to the tragedy caused by thalidomide

(a drug prescribed to pregnant women against nausea between ‘50s 

and ‘60s, and later discovered to be cause of thousands of cases of 

phocomelia among newborns)

• monthly hormonal changes, that could influence test results

• for similar reasons, need to carefully exclude women 

assuming hormonal contraceptives

WHY EXCLUDING WOMEN?

GENDER MEDICINE
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The history of gender medicine began at the end of the ‘80s, within a field

that was traditionally considered to pertain to male health: cardiology

• 2000: in its Equity Act, the World Health Organization included also gender medicine, to

put the accent on the need of equal possibilities to access care and to contrast gender

discrimination also in the scientific and clinical setting

• Marianne J. Legato, cardiologist at the Columbia University, noticed that heart cells from

women and men behave differently, and therefore that women were often not receiving

proper care

• 1991: Bernardine Healy, cardiologist and director of the US National Institute of Public

Health, published a scientific article entitled “The Yentl syndrome”, bringing to light how

women received less medical attention, underwent more ineffective surgical procedures

and were more frequently subjected to diagnostic errors

• 1994: US National Institute of Health issued a document to state inclusion conditions of

women and ethnical minorities in the pharmacological tests, and asking for an effective

outreach program to actively recruit them

GENDER MEDICINE | A NOT-SO-OLD DISCIPLINE

GENDER MEDICINE
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• Females generally weigh less than males 

and have a greater proportion of body fat

o drug doses to be adjusted for weight

o distribution of lipophilic and hydrophilic drugs to be taken into 

account

Lipophilic: molecules that dissolve into fat

Hydrophilic: molecules that dissolve into water-based substances such as blood

• Stomach content is more acid in men than in women, and the level 

of some metabolic enzymes in women is lower than in men

• Hormones alter the response towards most adopted drugs, and fertile women 

are subject to hormonal fluctuations due to menstrual cycle, pregnancy, peri-

menopausal period

• Male and female liver detoxifying enzymes (involved in drugs 

metabolism) have different levels of activity

MEN AND WOMEN ARE DIFFERENT, BUT HOW?

GENDER MEDICINE
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MALES AND FEMALES ARE DIFFERENT

everyone can notice it at first sight!

Their physiology behaves dissimilar also in unsuspectable ways.

Can you tell how?

DISCOVER IT WITH OUR GENDER QUIZ!

DISEASES AND DIFFERENCES. 

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT THEM?

But it is not

just a matter

of beard

and nipples! 

GENDER MEDICINE
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MYOCARDIAL INFARCTION

Commonly referred to as a “heart attack”, is the death of part of the heart muscle 

due to the lack of blood and therefore, oxygen and nutrients

PREVENTION

HEALTHY LIFESTYLE

ANALYSES

DRUGS

VACCINES

DRUGS

SURGERY

CARDIOVASCULAR DISEASE

1

CURE



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 710577

MYOCARDIAL INFARCTION

Do you think a heart attack

is most lethal for males or females?

CARDIOVASCULAR DISEASE

1

?
Heart attacks are generally more lethal for women.

When considering subjects between 35 and 74 years old, 

after 28 days upon an infarction

4 WOMEN OUT OF 10 DIED - COMPARED TO 3 MEN OUT OF 10

This is due to the fact that cardiovascular diseases have been traditionally thought of as male

problems, for long time exclusively studied on men, and male patients are still more

carefully handled in the clinical practice
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MYOCARDIAL INFARCTION

Do you think male and females

experience the same types of symptoms?

CARDIOVASCULAR DISEASE

1

?
Males and females display quite different symptoms for a heart attack.

Men usually suffer from a continuous chest pain, 

sometimes reaching the arm

while women may experience a less strong sensation of pain,

and most frequently show collateral symptoms such as pain to the neck,

shoulders, back and abdomen, fatigue and nausea
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OSTEOPOROSIS

Osteoporosis is a disease due to an insufficient bone mass

Bones are far from being “crystallized” in shape and time

PREVENTION

HEALTHY LIFESTYLE

ANALYSES

HEALTHY LIFESTYLE

DRUGS

DEGENERATIVE DISEASE

2

CURE



Nevertheless, during hospital stay after a fracture,

mortality is 2-fold higher in men, primarily due to comorbidity status
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OSTEOPOROSIS

Who do you think has the highest mortality associated 

to osteoporosis and bone fractures, males or females?

DEGENERATIVE DISEASE

2

?
Osteoporosis is far more frequent in women.

Sexual hormones are protective, but during menopause estrogen 

drops quite rapidly, while in men androgen levels stay relatively stable

10% 5%



Furthermore, even if not all women suffering from osteoporosis receive proper treatments,

the proportion of osteoporotic men undergoing therapy is below 1%

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 710577

OSTEOPOROSIS

Among the male and female population, which one 

do you think is proportionally most under-treated to date?

DEGENERATIVE DISEASE

2

?
During adulthood, risk of fractures is 2-3 times higher in females.

Nevertheless, BDM testing is used at least 4 times more in women,

and the majority of the drugs available to treat osteoporosis 

have been only tested for women

< 1%
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COLORECTAL CARCINOMA

Colorectal carcinoma is the most frequent tumor affecting intestinal regions 

such as colon, rectum and the appendix

PREVENTION

HEALTHY LIFESTYLE

ANALYSES

DRUGS

SURGERY

TUMOR

3

CURE



Unfortunately, in order to offer ad hoc screenings (fecal occult blood test), most sanitary systems 

includes only citizens in the age frame of colorectal cancer occurrence in men. 

Gender medicine experts suggest to therefore extend the call for screenings 

to women ~5 years older
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COLORECTAL CARCINOMA

Do you think that current population screening 

is equally efficient for males and females?

TUMOR

3

?
Although colorectal cancers affects men and women 

at approximately the same frequency.

women tend to develop this type of tumor on average 5 years later 

than men. This implies that also mortality from colorectal cancer displays 

a 5-year shift between male and female population
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HPV-RELATED DISEASES

A small number of the HPV types infecting the mucosa have oncogenic 

potential: in other words, if our immune system does not manage 

to clear the infection, they can in time cause the development of a tumor

PREVENTION

VACCINE

ANALYSES

NO CURE

DRUGS

SURGERY

DIFFERENT TYPES OF TUMORS CAUSED BY A FAMILY OF VIRUSES

4

CURE

NO
CURE



For all these reasons, most sanitary systems are nowadays considering

to offer anti HPV vaccine to both boys and girls
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HPV-RELATED DISEASES

Who do you think should be 

vaccinated against HPV, and why?

DIFFERENT TYPES OF TUMORS CAUSED BY A FAMILY OF VIRUSES

4

?
The most well known disease linked to HPV infection is cervical cancer, 

nevertheless HPV can also cause penile and anal cancer, and benign 

lesions called condilomas. 

Furthermore HPV is a sexually-transmitted infection: male and female 

populations constitute a viral reservoir for each other



All together, HPV causes around 50,000 cancers every year in Europe, 

1/3 of which is affecting men
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HPV-RELATED DISEASES

To which proportion does HPV cause lesions 

in males and females?

DIFFERENT TYPES OF TUMORS CAUSED BY A FAMILY OF VIRUSES

4

?
HPV infections is the cause for almost all cervical cancers, 

but also for 90% of anal tumors, 15% of vulvar tumors, 

70% of vaginal tumors and 30-40% of penile tumors

50.000
CANCERS EVERY YEAR IN EUROPE
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Gender medicine can be included

in the wider field of personalized medicine.

It is likely that in a not-too-remote future women

and men will find gender-specific treatments

on drugstore shelves, and that wife and husband

will receive personalized prescriptions

from their family doctor for the same pathology

DISEASES AND DIFFERENCES. 

WHAT TO EXPECT IN THE FUTURE?

GENDER MEDICINE
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GENDER MEDICINE
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