
Δελτίο μαθήματος (Syllabus):  ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 

 

 
Κωδικός μαθήματος:   ΝΠ-37    ΝΠ18-49 

   

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών:    Προπτυχιακό 
 
Εξάμηνο σπουδών: 8Ο  
 
Τύπος μαθήματος 
 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 5 
 
Θεωρία (ώρες): 3 
 
Φροντιστήριο (ώρες):  
 
Εργαστήριο (ώρες):  
 
Συντονιστής μαθήματος: 

Λευκοθέα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Διδάσκοντες 
Λευκοθέα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Προσωπική Ιστοσελίδα Λευκοθέας Παπαδοπούλου 

 
Γνωστικοί στόχοι:  
Τη σε βάθος κατανόηση και απόκτηση γνώσεων, κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων, για την 

παθοφυσιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση σημαντικών παθήσεων του ανθρώπου. 

Την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών για τη βελτιστοποίηση της υγείας και της 

ποιότητας ζωής του ασθενούς με την αποτελεσματική, ασφαλή, οικονομική και γενικά 

ορθολογική χρήση των φαρμάκων στους ασθενείς, κατά την άσκηση της φαρμακευτικής 

στο κοινοτικό ή νοσοκομειακό φαρμακείο. 

Η μελέτη των μοριακών μηχανισμών που διέπουν διάφορες παθοφυσιολογικές 

καταστάσεις, της διάγνωσης με νέες τεχνολογίες και της θεραπευτικής αντιμετώπισής 

τους.  

Με τη διδασκαλία επιδιώκεται να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή και με τον τρόπο 

αναζήτησης της σχετικής πληροφορίας, έτσι ώστε να μπορούν αργότερα να αναζητήσουν 

βιβλιογραφικό υλικό και να εμβαθύνουν και σε άλλα θέματα που δεν καλύπτονται κατά 

τη διάρκεια του εξαμήνου. 

 
 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων της Κλινικής Φαρμακολογίας – Θεραπευτικής για 

την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση της φαρμακοθεραπείας του ασθενούς, κατά την 

άσκηση της φαρμακευτικής στο κοινοτικό ή νοσοκομειακό φαρμακείο 

 
Διδακτικές μέθοδοι: 

Διαλέξεις καθ’ έδρας  

 

http://www.pharm.auth.gr/papadopoulou/


Περιεχόμενο του μαθήματος:   

 
Παθοφυσιολογία και θεραπευτική αντιμετώπιση των παρακάτω 

παθήσεων:  

 

Κεφαλαλγίες: Κατάταξη- Διάγνωση. Ημικρανίες: Βιολογική Βάση, Θεραπευτική 

αντιμετώπιση, Προφύλαξη.   

Μηνιγγίτιδα: Οξεία βακτηριακή, Άσηπτη (ιϊκή),  Μυκητιακή, Υποξεία – Χρόνια.   

Ηπατίτιδα: Αιτιολογία, Ταξινόμηση, Διαταραχές της φυσιολογικής λειτουργίας του 

ήπατος, Κίρρωση.  Ιογενής Ηπατίτιδα:  HAV / HΒV /   HDV / HCV  / HΕV / HGV. 

Ηπατίτιδα Αυτοάνοσος - Αλκοολική - Φαρμακογενής.   

Διαταραχές Θυρεοειδούς αδένα: Σύνθεση-ρύθμιση των ορμονών Τ3 και Τ4.     

Διαγνωστικά tests. Ιώδιο και λειτουργία θυρεοειδούς αδένα. Υπολειτουργία – 

Υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Άξονας υπόφυσης-θυρεοειδούς και αυτοάνοσος 

θυρεοειδισμός. Μυξοίδημα. Θεραπεία.  

Διαβήτης: τύπου Ι  (IDDM), τύπου ΙΙ (ΝIDDM), MODY. Ινσουλίνη: Βιοσύνθεση, 

Μηχανισμός δράσης - Έκκρισης,  Σκευάσματα. Στόχοι θεραπευτικής αντιμετώπισης των 

διαβητικών. Υπογλυκαιμικά φάρμακα. Διάγνωση.   

Φυσιολογική Αιμόσταση: Διαταραχές αιμοπεταλίων. Διαταραχές αγγειακού τοιχώματος – 

Αγγειακές πορφύρες. Διαταραχές παραγόντων πήξης του αίματος: Αιμοφιλίες (Α, Β, von 

Willebrand). Διάγνωση. Νέες Θεραπευτικές προσεγγίσεις,  

Αιμοσφαιρινοπάθειες  

Παθήσεις του κατώτερου Αναπνευστικού Συστήματος (Άσθμα, χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια, Πνευμονία)  
Πεπτικό έλκος 

Παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (ιογενής ρινίτιδα, φαρυγγίτιδα, 

κολπίτιδα, αμυγδαλίτιδα, λαρυγγίτιδα, γρίπη, αλλεργική ρινίτιδα),  

Ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα και υπερουριχαιμία, 

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια,  

Υπέρταση,  

Στεφανιαία νόσος (στηθάγχη, έμφραγμα μυοκαρδίου),  

Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος (ουρολοιμώξεις).  

 

Φροντιστηριακά μαθήμτα σε τεχνολογίες για διάγνωση, προφύλαξη και ανάπτυξη νέων 

θεραπευτικών (π.χ. μικροσυστοιχίες, RIA (radioimmunoassay), IRMA, τεχνολογία 

ενδοπαρεμβολής RNA) 

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

1. Ιωάννης Δ. Νιώπας -  Λευκοθέα Χ. Παπαδοπούλου «Κλινική Φαρμακευτική και 

Θεραπευτική», Έκδοση: 1/2008, Εκδότης: Σταύρος Αντ. Σαρτίνας.  

Επικαιροποίηση μέσω των διαλέξεων, ένα τμήμα των οποίων, ως αρχεία .pdfs, 

εμφανίζονται στην ιστοσελίδα  

http://www.pharm.auth.gr/ papadopoulou/lessonsgr.html 

 

2. Graham-Smith D. G., Aronson J. K. «Κλινική φαρμακολογία και φαρμακοθεραπεία», 

Έκδοση: 1η έκδ./2001, Εκδότης: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. 

 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΤΣΟΧΑΣ. ΕΛΕΝΗ Θ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ «ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ», Έκδοση: 1/2005, Εκδότης: ΛΥΧΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. 

 

4. KΥΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑΡΑΚΗ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ», Έκδοση: 1/2009, 

Εκδότης: ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΖΑΡΑΚΗ. 

 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
 
Παρακολούθηση διαλέξεων (διδασκαλία).  

Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 
 
 

http://www.pharm.auth.gr/%20papadopoulou/lessonsgr.html


Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος: 

Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται με τη χρήση ΤΠΕ (διαλέξεις με τη μορφή 

PowerPoint).  

Διδασκαλία (Διαλέξεις / Εργαστήρια / Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις  

 

 

α) Διαλέξεις:  
 
 

Διάλεξη Τίτλος Διδάσκοντες 

1η Εβδομάδα 

(3 ώρες) 

Κεφαλαλγία - ημικρανία Λ. Παπαδοπούλου 

2η  Εβδομάδα 

(3 ώρες) 

Μηνιγγίτιδα Λ. Παπαδοπούλου 

3η-4η 

Εβδομάδα 

 (6 ώρες) 

 

Ηπατίτιδα (διαταραχές φυσιολογικής λειτουργίας – 

ιογενής – αυτοάνοση – αλκοολική – 

φαρμακογενής) 

Λ. Παπαδοπούλου 

5η  Εβδομάδα 

 (3 ώρες) 

Διαταραχές θυρεοειδούς αδένα Λ. Παπαδοπούλου 

6η-7η 

Εβδομάδα  

(6 ώρες) 

Διαβήτης (παθολογία – ινσουλίνη – βιοσύνθεση – 

σκευάσματα – υπογλυκαιμικά φάρμακα – νεώτερες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις –διάγνωση) 

Λ. Παπαδοπούλου 

8η-9η 

Εβδομάδα  

(6 ώρες) 

Μηχανισμοί πήξης αίματος  - αιμοφιλίες – 

θεραπευτικές προσεγγίσεις 

Λ. Παπαδοπούλου 

10η Εβδομάδα 

(3 ώρες) 

Αιμοσφαιρινοπάθειες Λ. Παπαδοπούλου 

11η -12η 

 Εβδομάδα (3 

ώρες) 

Παθήσεις του κατώτερου αναπνευστικού 

συστήματος 

(ασθμα, ΧΑΠ, Πνευμονία) 
 

Λ. Παπαδοπούλου 

13η Εβδομάδα 

(3 ώρες) 

Πεπτικό έλκος  Λ. Παπαδοπούλου 

 Ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, ουρική 

αρθρίτιδα και υπερουριχαιμία 

 

 

 Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

 
 

 Υπέρταση, στεφανιαία νόσος (στηθάγχη, έμφραγμα 

μυοκαρδίου) 

 

 

 Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος 

(ουρολοιμώξεις) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




