
Δελτίο μαθήματος (Syllabus):    ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 
 
Κωδικός μαθήματος:   71         ΝΠ 18-47 
   
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών:    Προπτυχιακό 
 
Εξάμηνο σπουδών: 7Ο  
 
Τύπος μαθήματος 
 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 5.5 
 
Θεωρία (ώρες): 3 
 
Φροντιστήριο (ώρες): 
 
Εργαστήριο (ώρες): 1 
 
*Επίβλεψη ομαδικών εθελοντικών βιβλιογραφικών εργασιών  
Αρχικές πληροφορίες/συζήτηση για τους σκοπούς και το περιεχόμενο  της 
συγκεκριμένης βιβλιογραφικής εργασίας, καθώς και οδηγίες για την ηλεκτρονική 
βιβλιογραφική αναζήτηση σε επιλεγμένες βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες στο 
διαδίκτυο  
 
Συντονιστής μαθήματος: 

Θόδωρος Σκλαβιάδης, Καθηγητής 
Διδάσκοντες 

1. Θόδωρος Σκλαβιάδης, Καθηγητής,  
2. Λευκοθέα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Προσωπική Ιστοσελίδα Λευκοθέας Παπαδοπούλου 
3. Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Επ. Καθηγητής 

 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
1) Διδάσκων: Θεόδωρος Σκλαβιάδης 
Την απόκτηση γνώσεων για τις βασικές έννοιες και δοκιμασίες της 
Τοξικολογίας, τους μηχανισμούς δράσης των διαφόρων τοξικών ουσιών, καθώς 
και τις τοξικές τους δράσεις στα διάφορα όργανα και ιστούς του σώματος.  
καθώς και απόκτηση γνώσεων για ουσίες που χρησιμοποιούνται για 
φαρμακοδιέγερση των αθλητών (doping). 
2) Διδάσκουσα: Λευκοθέα Παπαδοπούλου 
Η μελέτη της τοξικότητας διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων βάσει της 
βιολογικής απόκρισής τους (μεταλλαξιογένεση, καρκινογένεση, τερατογένεση) 
καθώς και οι δυνατότητες προστασίας. 
Γίνεται συσχέτιση με τις  φυσιολογικές διαδικασίες και τους μοριακούς 
μηχανισμούς που ευθύνονται για την αντίστοιχη τοξικότητα 
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. 
3) Διδάσκων: Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος 

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


Η κατανόηση των βασικών μηχανισμών τοξικότητας στο νευρικό, αιμοποιητικό, 
αναπνευστικό, καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς και η απόκτηση στοιχειωδών 
γνώσεων Κλινικής Τοξικολογίας (συμπτωματολογία δηλητηριάσεων, μέτρα 
θεραπευτικής αντιμετώπισης, αντίδοτα, μέτρα αποτοξίνωσης) διαφόρων 
τοξικών ουσιών ή φαρμάκων. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Εξοικείωση με βασικές έννοιες, δοκιμασίες και επιπτώσεις στον άνθρωπο της 
Τοξικολογίας/Κλινικής Τοξικολογίας 
 
Διδακτικές μέθοδοι: 
Διαλέξεις καθ’ έδρας και καθοδήγηση των φοιτητών για τη συγγραφή και 
προφορική παρουσίαση ομαδικής βιβλιογραφικής εργασίας  
 
Περιεχόμενο του μαθήματος:   
1) Διδάσκων Θεόδωρος Σκλαβιάδης 
Εισαγωγή στην Τοξικολογία. Βασικές αρχές της δράσης των τοξικών ουσιών. 
Έλεγχος τοξικότητας σε πειραματόζωα. Τοξικοκινητική: Απορρόφηση, κατανομή 
και απέκκριση τοξικών ουσιών. Μεταβολισμός των τοξικών ουσιών 
(ξενοβιοτικά). Μηχανισμοί νεφροτοξικότητας και νεφρικής ανεπάρκειας. 
Μηχανισμοί ηπατοτοξικότητας. Μηχανισμοί τοξικότητας επί του δέρματος. 
Δηλητήρια και δηλητηριάσεις. Θεραπευτική αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων - 
γενικά και ειδικά αντίδοτα. Κατάχρηση φαρμάκων και ουσιών στον αθλητισμό 
(φαρμακοδιέγερση, doping): Ανδρογόνα-αναβολικά, διεγερτικά ΚΝΣ, β-
αποκλειστές, διουρητικά, ναρκωτικά-αναλγητικά, ανθρώπινη αυξητική ορμόνη, 
αίμα και ερυθροποιητίνη, εργογόνες βιταμίνες, μη φαρμακευτικό doping, 
έλεγχος του doping. 
2) Διδάσκουσα Λευκοθέα Παπαδοπούλου 
Τοξικολογία γενετικού υλικού - μεταλλάξεις. Τοξικογενωμική - εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών (π.χ. «DNA μικροτσίπς») στην τοξικολογία. Καρκινογένεση από 
περιβαλλοντικούς παράγοντες (ακτινοβολία, χημικές ενώσεις, φάρμακα, ιούς 
κλπ). Εμβρυϊκή ανάπτυξη - Τερατογένεση. 
3) Διδάσκων Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος 
Τοξικότητα Νευρικού συστήματος. Τοξικότητα Αιμοποιητικού συστήματος. 
Τοξικότητα Αναπνευστικού συστήματος. Τοξικότητα Καρδιαγγειακού 
συστήματος. Μηχανισμοί δράσης και επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον. Δυνατότητες προστασίας. 
Κλινική τοξικολογία Ι: Τοξικοκινητική, αντιμετώπιση οξείας δηλητηρίασης, 
υποστηρικτικά μέσα, μέτρα μείωσης απορρόφησης τοξικών ουσιών, μέτρα 
αύξησης αποβολής τοξικών ουσιών. Κλινική τοξικολογία ΙΙ: Παρακεταμόλη, 
σαλικυλικά, καρδιακοί γλυκοζίτες, αιθανόλη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, 
βενζοδιαζεπίνες, παράγωγα φαιναζοθειαζίνης, αντιχολινεργικά, αμφεταμίνη και 
σχετικές ενώσεις, οπιοειδή ναρκωτικά, παρασιτοκτόνα (χλωριωμένοι 
υδρογονάνθρακες, οργανοφωσφορικοί εστέρες, καρβαμιδικοί εστέρες), 
κυανιούχα, σίδηρος, υδράργυρος.  
 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 
1) ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ «ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ»,  

Έκδοση: 1/1997, Εκδότης: ΧΑΡΙΣ ΕΠΕ 
2) Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ «Τοξικολογία (επίτομο)», Έκδοση: 1η έκδ./2004, Εκδότης: 

ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

3) Νέου Π. «Κλινική Τοξικολογία & Θεραπευτική Αντιμετώπιση 
Δηλητηριάσεων», Έκδοση: 1η εκδ., Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 



4) Ιωάννης Νιώπας «Σημειώσεις Αναλυτικής - Κλινικής Τοξικολογίας», (είναι 
αναρτημένες στο eClass του μαθήματος)  

5) Επικαιροποίηση μέσω των διαλέξεων, ένα τμήμα των οποίων, ως αρχεία 
.pdfs, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα: http://www.pharm.auth.gr/ 
papadopoulou/lessonsgr.html 

6) Casarett & Doull «Βασική Τοξικολογία». Έκδοση 2/2015. Εκδότης: 
Παρισιάνου Α.Ε. 

 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
 
Παρακολούθηση διαλέξεων (διδασκαλία). Συγγραφή βιβλιογραφικής εργασίας. 
Προφορική παρουσίαση – ετοιμασία της παρουσίασης με τη μορφή PowerPoint 
Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 
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  
 
Η συνεργασία των φοιτητών με τους διδάσκοντες, για τη συγγραφή και την 
προφορική παρουσίαση της βιβλιογραφικής εργασίας, γίνεται ανά ομάδες 
φοιτητών στα γραφεία των διδασκόντων.  
 
α) Διαλέξεις:  
 

Διάλεξη Τίτλος Διδάσκων (οντες) 

1η Εβδομάδα 
(3 ώρες) 

Εισαγωγή στην Τοξικολογία. Βασικές 
αρχές της δράσης των τοξικών ουσιών. 
Έλεγχος τοξικότητας σε πειραματόζωα.  

Θ. Σκλαβιάδης 

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


2η Εβδομάδα 
(3 ώρες) 

Τοξικοκινητική: Απορρόφηση, κατανομή 
και απέκκριση τοξικών ουσιών.  
Μεταβολισμός των τοξικών ουσιών 
(ξενοβιοτικά). 

Θ. Σκλαβιάδης 

3η Εβδομάδα 
(3 ώρες) 

Μηχανισμοί νεφροτοξικότητας και 
νεφρικής ανεπάρκειας. 
Μηχανισμοί ηπατοτοξικότητας. 
Μηχανισμοί τοξικότητας επί του δέρματος.  

Θ. Σκλαβιάδης 

4η Εβδομάδα 
(3 ώρες) 

Δηλητήρια και δηλητηριάσεις. 
Θεραπευτική αντιμετώπιση των 
δηλητηριάσεων - γενικά και ειδικά 
αντίδοτα. Κατάχρηση φαρμάκων και 
ουσιών στον αθλητισμό 
(φαρμακοδιέγερση, doping) 

Θ. Σκλαβιάδης 

5η Εβδομάδα 
(3 ώρες) 

Κλινική τοξικολογία Ι: Τοξικοκινητική, 
αντιμετώπιση οξείας δηλητηρίασης, 
υποστηρικτικά μέσα, μέτρα μείωσης 
απορρόφησης τοξικών ουσιών, μέτρα 
αύξησης αποβολής τοξικών ουσιών. 

Κ. Ξανθόπουλος 

6η Εβδομάδα 
(3 ώρες) 

Κλινική τοξικολογία ΙΙ: Παρακεταμόλη, 
σαλικυλικά, καρδιακοί γλυκοζίτες, 
αιθανόλη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, 
βενζοδιαζεπίνες, παράγωγα 
φαιναζοθειαζίνης, αντιχολινεργικά, 
αμφεταμίνη και σχετικές ενώσεις, οπιοειδή 
ναρκωτικά. 

Κ. Ξανθόπουλος 

7η Εβδομάδα 
(3 ώρες) 

Παρασιτοκτόνα (χλωριωμένοι 
υδρογονάνθρακες, οργανοφωσφορικοί 
εστέρες, καρβαμιδικοί εστέρες), 
κυανιούχα, σίδηρος, υδράργυρος. 

Κ. Ξανθόπουλος 

8η -9η 
Εβδομάδα  
(6 ώρες)   

Μεταλλαξιογένεση  
Συστήματα – Πρωτόκολλα ανίχνευσης 
μεταλλαξιογόνων ουσιών 

Λ. Παπαδοπούλου 

10η 
Εβδομάδα  
(3 ώρες)   

Καρκινογένεση από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες 

Λ. Παπαδοπούλου 

11η 
Εβδομάδα  
(3 ώρες)   

Εμβρυογένεση - Τερατογένεση Λ. Παπαδοπούλου 

12η 
Εβδομάδα  
(3 ώρες)   

Τοξικότητα Νευρικού συστήματος  
Τοξικότητα Αιμοποιητικού συστήματος 

Κ. Ξανθόπουλος 

13η 
Εβδομάδα  
(3 ώρες)   

Τοξικότητα Αναπνευστικού συστήματος 
Τοξικότητα Καρδιαγγειακού συστήματος 

Κ. Ξανθόπουλος 

 


