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ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΘΘΕΕΣΣΣΣAAΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ    

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

 
Tο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925 µε εισήγηση 
του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και άρχισε να λειτουργεί µε πέντε Σχολές: 

τη Θεολογική, τη Φιλοσοφική, τη Σχολή Νοµικών και Οικονοµικών 

Επιστηµών, την Ιατρική και τη Σχολή Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών. 
Η Σχολή Φυσικών και Μαθηµατικών Επιστηµών συµπληρώθηκε σταδιακά µε 

το Φυσικό, το Μαθηµατικό, το Χηµικό, το Φυσιογνωστικό (Βιολογικό-
Γεωλογικό) και το έτος 1955 µε το Φαρµακευτικό Τµήµα. 

Το Τµήµα Φαρµακευτικής ιδρύθηκε το έτος 1955 στα πλαίσιο της τότε 

Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Α.Π.Θ. (ΦΕΚ Α’ 226, 24-8-1955),  µε 
πρόβλεψη  είκοσι φοιτητών ετησίως. ∆ίδασκαν δέκα καθηγητές και τέσσερις 

υφηγητές από τους οποίους οι έξι ανήκαν στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή και 
πέντε στην Ιατρική. Το τµήµα Φαρµακευτικής αποτελούνταν αρχικά από δύο 

έδρες: α) Φαρµακευτικής Χηµείας  µετά στοιχείων Φαρµακογνωσίας, και β) 

Φαρµακοτεχνίας και Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και από δύο εργαστήρια α) 
Φαρµακευτικής Χηµείας µετά στοιχείων Φαρµακογνωσίας και β)  

Φαρµακοτεχνικόν και Ελέγχου Φαρµάκων τα οποία αρχικά εντάχθηκαν στην 

τότε Φυσικοµαθηµατική Σχολή (ΦΕΚ Α’ 205, 12-10-1957). Τα φαρµακευτικά 
µαθήµατα πρωτοδίδαξε ο αείµνηστος καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρής, ο 

οποίος δίδασκε Φαρµακογνωσία, Φαρµακευτική Χηµεία και Φαρµακοτεχνία. 
Γύρω στα 1970 και µετά την αποµάκρυνση του καθηγητού Μακρή (1968), τα 

φαρµακευτικά µαθήµατα ανέλαβαν οι αείµνηστοι καθηγητές Γεώργιος Φωκάς 

(Φαρµακογνωσία και Φαρµακευτική Χηµεία) και Νικόλαος Οικονόµου - 
Πέτροβιτς (Φαρµακευτική Τεχνολογία-Συνταγοτεχνία). Το 1983, έγινε η 

ένταξη των δύο εργαστηρίων στο Τµήµα Φαρµακευτικής µε την υπουργική 
απόφαση Αριθ. Β1/107 (ΦΕΚ Β’ 73, 24-2-1983) και µε την υπουργική 

απόφαση Αριθ. Β1/211 (ΦΕΚ Β’ 92, 8-3-1983) συστάθηκαν στο Τµήµα 

Φαρµακευτικής δύο τοµείς: ο Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας και ο Τοµέας 
Φαρµακευτικής Τεχνολογίας και στους οποίους Τοµείς εντάχθηκαν τα 

αντίστοιχα Εργαστήρια. Με προεδρικό διάταγµα (Π.∆.130, ΦΕΚ Α’ 57, 3-5-

1983) το Τµήµα Φαρµακευτικής εντάχθηκε το 1983 στη Σχολή Επιστηµών 
Υγείας. Το 1985, µε την υπουργική απόφαση Αριθ. Β1/780α (ΦΕΚ Β’ 689, 

15-11-1985) ιδρύθηκε ο Τοµέας Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας στον 
οποίο εντάχθηκαν τα ιδρυθέντα εργαστήρια Φαρµακογνωσίας και 

Φαρµακολογίας (Π.∆. 491 & 492, ΦΕΚ Α’ 227, 23-12-1987). Τα γνωστικά 

αντικείµενα των Τοµέων του Τµήµατος καθορίσθηκαν µε την υπουργική 
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απόφαση Αριθ. Β1/676 (ΦΕΚ Β’ 27, 19-1-1987). Μετά την κατάργηση της 
Σχολής Επιστηµών Υγείας, το 2004, µε το Π.∆. 247 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235, 30-11-

2004), το Τµήµα Φαρµακευτικής Α.Π.Θ. λειτούργησε ως αυτοτελές, µέχρι το 

2013 που εντάχθηκε στη Σχολή Επιστηµών Υγείας κατ' εφαρµογή του Ν 
4009/2011 σύµφωνα µε το Π.∆. 98 (Φ.Ε.Κ. Α’ 134, 5-6-2013). 

Το 1997, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα Αριθ. 232 (ΦΕΚ Α’ 175, 1-10-1997) 
ιδρύθηκε το Εργαστήριο Φαρµακευτικής Ανάλυσης ενταγµένο στον Τοµέα 

Φαρµακευτικής Τεχνολογίας. 

Aπό της ιδρύσεώς του το Τµήµα Φαρµακευτικής στεγάστηκε στον 3ο όροφο 
του Χηµείου όπου και παρέµεινε µέχρι το 1989. Το έτος 1989 το Τµήµα 

µεταφέρθηκε σε τρεις ορόφους του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας της Σχολής 

Θετικών Επιστηµών (κτίριο Φαρµακευτικής-Βιολογίας) όπου στεγάζεται µέχρι 
σήµερα. 

Στο Τµήµα Φαρµακευτικής εγγράφονται 110 έως 150 φοιτητές ετησίως. Το 
σύνολο των φοιτητών του είναι περίπου 1000 και τα ειδικά φαρµακευτικά 

µαθήµατα διδάσκονται από πέντε τακτικούς καθηγητές, επτά αναπληρωτές 

καθηγητές, τρεις επίκουρους καθηγητές και ένα λέκτορα. Τα µη ειδικά 
φαρµακευτικά µαθήµατα διδάσκονται από µέλη ∆ΕΠ των Τµηµάτων Χηµείας, 

Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Μαθηµατικών, Φυσικής και Βιολογίας. 

Από το ακαδηµαϊκό έτος 2001–2002 το Τµήµα Φαρµακευτικής οργανώνει και 

λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φαρµακευτική, το οποίο 

απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µε έµφαση σε συγκεκριµένους 
κλάδους της Φαρµακευτικής, καθώς και ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στη 

Φαρµακευτική. 
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∆∆ΙΙΑΑΡΡΘΘΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  

  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

 
Το Τµήµα Φαρµακευτικής αποτελείται από τρεις Τοµείς: 

1. Τοµέα Φαρµακευτικής Χηµείας. Σε αυτόν είναι ενταγµένο το Εργαστήριο 
"Φαρµακευτικής Χηµείας". 

2.  Τοµέα Φαρµακευτικής Τεχνολογίας. Σε αυτόν είναι ενταγµένα τα Εργα-

στήρια: α) "Φαρµακοτεχνικό και Ελέγχου Φαρµάκων", και β) Φαρµα-
κευτικής Ανάλυσης. 

3. Τοµέα Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας. Σε αυτόν είναι ενταγµένα τα 
Εργαστήρια:  

α) "Φαρµακογνωσίας" και β) "Φαρµακολογίας". 

Τα όργανα διοίκησης του Τµήµατος Φαρµακευτικής είναι η Συνέλευση και ο 
Πρόεδρος. Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τµήµατος είναι η Συνέλευση.  

Η Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος, έναν 

εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των 
µεταπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των Ε∆ΙΠ (Εργαστηριακό 

∆ιδακτικό Προσωπικό) και έναν εκπρόσωπο των ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό 
Εργαστηριακό Προσωπικό).  

Στη Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τµήµατος που εκλέγεται, µεταξύ 

των καθηγητών πρώτης βαθµίδας και των αναπληρωτών καθηγητών  για 
θητεία 2 ετών από τη συνέλευση του τµήµατος, µε απλή πλειοψηφία των 

παρόντων και εφόσον υπάρχει απαρτία. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος ορίζει µε 
απόφαση τον αναπληρωτή του (καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή 

καθηγητή) σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του. 
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ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Πρόεδρος: Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα 

Αναπληρωτής της Πρόεδρου: Καχριµάνης Κυριάκος 

∆ιευθυντές Τοµέων: 
1. Φαρµακευτικής Χηµείας:  ∆ηµόπουλος Βασίλειος 
2. Φαρµακευτικής Τεχνολογίας                Νικολακάκης Ιωάννης      

3. Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας: Λάζαρη ∆ιαµάντω  

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ∆ηµόπουλος Βασίλειος 

 Παναγιωτίδης Χρήστος 
 Ρέκκα Ελένη 

 Σκλαβιάδης Θεόδωρος 

 Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Βιζιριανάκης Ιωάννης  
 Καχριµάνης Κυριάκος  

                                                         Λάζαρη ∆ιαµάντω  

 Νικολακάκης Ιωάννης  
 Παπαδοπούλου Λευκοθέα 

                                                         Φατούρος ∆ηµήτριος 
                                                         Μαρκοπούλου Αικατερίνη 

 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Καριώτη Αναστασία  
                                                         Μπαµπαλάκης Γεώργιος 

                                                         Μπαρµπαλέξης Παναγιώτης 

 Νικολάου Ιωάννης 
                                                         Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος 

 Παπαγιαννοπούλου ∆ιονυσία 
                                                         Ποντίκη Ελένη 

  

 
ΛΕΚΤΟΡΕΣ Παναγοπούλου-Καπλάνη Αθανασία 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε∆ΙΠ Γαβριέλη Χρυσή 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΕΠ Πασπαλτζής Ιωάννης 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ Συµµετέχουν 1 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  
ΦΟΙΤΗΤΩΝ Συµµετέχουν 1 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Συµεωνίδου Kωνσταντία Γραµµατέας 
Μητροκανέλος Κωνσταντίνος Φοιτητικά θέµατα 
Μπίκου Ευαγγελία                                        Φοιτητικά θέµατα 

Πετκάρης Γεώργιος  Κλητήρας, Υπεύθυνος 
                                                                      Πρωτοκόλλου 

Χατζόγλου Μαίρη (αποσπασθείσα από ΥΠΕΠΘ) Φοιτητικά θέµατα 
Υπεύθυνη βιβλιοθηκών του Τµήµατος: 
Βιάρου-Σίσκου Χρυσάνθη ΕΤΕΠ (Βιβλιοθηκονόµος) 

 
 
 

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 
Γεωργαράκης Εµµανουήλ † 2014 
Γερονικάκη Αθηνά 

Κανελλής Άγγελος 

Κοκκάλου Ευγένιος 
Κουντουρέλλης Ιωάννης 

Κουρουνάκης Παναγιώτης 
Μαλαµατάρης Σταύρος 

Νιώπας Ιωάννης 

Τσιφτσόγλου Αστέριος 
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ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΑΑ  --  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙ∆∆ΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ    

ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΩΩΝΝ  

 

 
 α. Επιστηµονικά αντικείµενα 

 
Τα γνωστικά αντικείµενα των τριών Τοµέων του Τµήµατος Φαρµακευτικής 
όπως ορίστηκαν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την υπουργική 
απόφαση Β1/676/24-12-86 και δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 27/1987 (τεύχος Β') 
είναι: 
 

1. Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας 

Η από χηµική και φαρµακοχηµική άποψη µελέτη ουσιών φαρµακευτικού και 
ευρύτερου βιολογικού ενδιαφέροντος.  

Η χηµική και φαρµακοχηµική µελέτη ενώσεων (οργανικών, ανόργανων, 
µεταλλοοργανικών) ευρύτερου φαρµακευτικού - βιολογικού ενδιαφέροντος 
περιλαµβάνει: Σχεδιασµό, σύνθεση (αποµόνωση) διαχωρισµό - παραλαβή, ιδιό-
τητες, έλεγχο (ταυτοποίησης, καθαρότητας, περιεκτικότητας) και δοµή των 

ενώσεων. 

Xηµική και φαρµακοχηµική µελέτη (δράση, τύχη, αλληλεπίδραση) των 

βιολογικά δραστικών ουσιών.  

Σχέση µοριακής δοµής/δράσης βιολογικά δραστικών ενώσεων. Οι ποσοτικές 
σχέσεις όλων των παραπάνω, δηλαδή: δοµή, ιδιότητες και συµπεριφορά από 

θεωρητικής άποψης.  

Μελέτη χηµικών αρχών και µεθόδων που υποβοηθούν την ανάπτυξη της 

Φαρµακοχηµείας. 

Χηµική άποψη της ανοσολογίας. 

(Όλα τα ανωτέρω από φαρµακοχηµική άποψη). 
 

2. Τοµέας Φαρµακευτικής Τεχνολογίας 

H φαρµακευτική πράξη και νοµοθεσία (εκτέλεση συνταγών και φαρµακο-
τεχνικών εργασιών στο φαρµακείο και στο νοσοκοµείο).  



� 

 

13

Η θεώρηση των φαρµακευτικών ουσιών και των σκευασµάτων ως και των 

συστηµάτων εφαρµογής και δράσης αυτών (φυσικοί και φυσικοχηµικοί 

νόµοι) από φυσική-φαρµακευτική άποψη.  

Οι βασικές φαρµακοτεχνικές διεργασίες σε ηµιβιοµηχανική και βιοµηχανική 
κλίµακα των πρώτων υλών και φαρµακευτικών ουσιών καθώς και ο 
σχεδιασµός, τεχνολογία και µορφοποίηση αυτών σε σκευάσµατα και 
καλλυντικά προϊόντα.  

Η εκτίµηση της ποιότητας φαρµάκων, καλλυντικών και γενικά προϊόντων 
φυτικής προέλευσης, σκευασµάτων και ουσιών, µε εφαρµογή µεθόδων 
ελέγχου (φυσικοχηµικών, τεχνολογικών, µικροβιολογικών, in vivo, κλπ.). 

Η βιοφαρµακευτική τεχνολογία των σκευασµάτων και οι παράγοντες που 
επιδρούν στην αποτελεσµατικότητα κατά την in vivo εφαρµογή τους.  

Η τεχνολογική µελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την παραλαβή, 
επεξεργασία, έλεγχο φυσικών προϊόντων και των συστατικών τους. 

 

3. Τοµέας Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 

α. Φαρµακογνωσία: 

Η χηµεία των φυσικών προϊόντων (φυτικής, ζωικής και ορυκτής προελεύσεως) 
δηλαδή η αποµόνωση δραστικών συστατικών, ταυτοποίηση, έλεγχος και 
χηµική µελέτη (Γενική Φαρµακογνωσία - ∆ρογοχηµεία).  

Η µελέτη των φαρµακευτικού ενδιαφέροντος δρογών και αρωµατικών φυτών 
(αιθέρια έλαια, αλκαλοειδή κλπ.: ανάλυση, προδιαγραφές και µέθοδοι 
βελτιώσεών των). Περιγραφή των δρογών, κατάταξη, µικροσκοπικός 
έλεγχος, καλλιέργεια αυτών, αποµόνωση, ταυτοποίηση, έλεγχος και 
βιογένεση των φυσικών προϊόντων τους (Εφαρµοσµένη Φαρµακογνωσία).  

Η εφαρµογή φυσικοχηµικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται στη Φαρµα-
κογνωσία. 
(Όλα τα παραπάνω από την φαρµακογνωστική άποψη). 

β. Φαρµακολογία:  

Η φαρµακολογική ανάπτυξη των νέων φαρµάκων και βελτίωση των γνωστών 
φαρµακευτικών ουσιών και η µελέτη δοµής και φαρµακολογικής δράσης σε 
βιοχηµικό, µοριακό επίπεδο (in vitro) καθώς και in situ (αποµονωθέντα 
όργανα) και in vivo (πειραµατόζωα).   

Η φαρµακοδυναµική µελέτη των φαρµακολογικών ενεργειών, ανεπιθύµητων 
ενεργειών και αλληλεπιδράσεων φαρµάκων.  
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Η ανάλυση δράσης χηµειοθεραπευτικών για µικροβιακές λοιµώξεις, παρασιτι-
κές αρρώστιες, ιώσεις και νεοπλασίες.  

Η φαρµακοκινητική ανάλυση και κλινική δοκιµασία φαρµάκων (µηχανισµοί 
απορρόφησης, κατανοµής, αποβολής φαρµάκων), καθορισµός δόσεων, 
θεραπευτικά πρωτόκολλα, αλληλεπιδράσεις φαρµάκων.  

Η φαρµακογενετική µελέτη της ιδιοσυγκρασίας, µεταβολικής διεργασίας, 
εθισµού, ψυχικής και φυσικής εξάρτησης και αντίστασης στα φάρµακα.  

Η ανοσοφαρµακολογική ανάλυση αλλεργιογόνων παραγόντων, φαρµα-
κευτικών ουσιών, µηχανισµοί ανοσοκαταστολής από φάρµακα καθώς και η 
φαρµακολογική βάση των φαινοµένων υπερευαισθησίας.  

Η τοξικολογική µελέτη των µηχανισµών ανεπιθύµητης ενέργειας φαρµάκων, 
φυσικών προϊόντων, δηλητηρίων, τοξινών, τερατογόνων και µεταλλαξιο-
γόνων ουσιών in vitro και in vivo.  

Η µελέτη φαρµακολογικής δράσης µακροµοριακών παραγόντων (εµβόλια, 
οροί, πρωτεΐνες, ορµόνες κ.ά.) και προϊόντων µεταβολισµού µικροοργανισµών 
που παρασκευάζονται µε µεθόδους βιοτεχνολογίας. 
(Όλα τα παραπάνω από φαρµακολογική άποψη). 

 

 
 β. Εκπαιδευτικά αντικείµενα 

 
Τα εκπαιδευτικά αντικείµενα των τοµέων που περιλαµβάνουν τις προ-
αναφερθείσες επιστηµονικές γνώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο 

διαµορφώνονται στα παρακάτω προπτυχιακά µαθήµατα: 

1) Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας 
− Ανόργανη Φαρµακευτική Χηµεία (Yποχρεωτικό) 

− Φαρµακευτική Χηµεία (Οργανοµεταλλικών ενώσεων και Ορµονών) 

(Yποχρεωτικό) 
− Οργανική Φαρµακευτική Χηµεία (I, II, ΙΙI) (Yποχρεωτικό) 

− Οργανική-Ραδιοφαρµακευτική Χηµεία (Yποχρεωτικό) 
− Οργανική Φαρµακευτική Χηµεία (Eπιλογής) 

− Ιστορία και Αντικείµενα της Φαρµακευτικής (Επιλογής) 

2) Τοµέας Φαρµακευτικής Τεχνολογίας 
− Φαρµακευτική Ανάλυση (Ι και ΙΙ) (Yποχρεωτικό) 

− Γενική Φαρµακευτική Τεχνολογία (Yποχρεωτικό) 
− Συνταγοτεχνία (Yποχρεωτικό) 

− Φυσική Φαρµακευτική (Yποχρεωτικό) 

− Βιοφαρµακευτική (Yποχρεωτικό) 
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− Ειδική Φαρµακευτική Τεχνολογία (Ι και ΙΙ) (Yποχρεωτικό) 
− Μέθοδοι Ελέγχου Φαρµάκων I (Yποχρεωτικό) 

− Καλλυντικά (Eπιλογής) 

− Μέθοδοι Ελέγχου Φαρµάκων II (Eπιλογής) 
− Φαρµακευτική Τεχνολογία (Eπιλογής) 

− Συνταγοτεχνία (ΜΗΣΥΦΑ) (Eπιλογής) 

3) Τοµέας Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
− Φαρµακογνωσία (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) (Yποχρεωτικό) 

− Κυτταρική Βιολογία (Yποχρεωτικό) 
− Φαρµακολογία (Ι και ΙΙ) (Yποχρεωτικό) 

− Τοξικολογία (Yποχρεωτικό) 

− Κλινική Φαρµακολογία - Θεραπευτική (Yποχρεωτικό) 
− Κλινική Φαρµακοκινητική (Yποχρεωτικό) 

− Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία (Yποχρεωτικό) 
− Χηµεία Φυσικών Προϊόντων (Eπιλογής) 

− Εθνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία Φαρµάκων (Επιλογής) 

− Μοριακή Βιολογία (Eπιλογής) 
− Βιοτεχνολογία Φαρµακευτικών Φυτών (Επιλογής) 

− Βιοπληροφορική (Επιλογής) 

 

 
 γ. Προσωπικό των Τοµέων 

 
Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ: 

1. ∆ηµόπουλος Bασίλης Καθηγητής, Πτυχίο Φαρµακευτικής 

(Ε.Κ.Π.Α.), Ph.D. (University of Iowa, 

USA). 
2. Ρέκκα Ελένη Καθηγήτρια, Πτυχίο Φαρµακευτικής 

(Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό (Α.Π.Θ.). 

3. Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα Καθηγήτρια, Πτυχίο Φαρµακευτικής 
(Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό (Α.Π.Θ.). 

4. Νικολάου Ιωάννης Επίκ. Καθηγήτής, Πτυχίο 
Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό 

(Α.Π.Θ.). 

5. Παπαγιαννοπούλου ∆ιονυσία Επίκ. Καθηγήτρια, Πτυχίο Χηµείας 
(Ε.Κ.Π.Α.), ∆ιδακτορικό (Ε.Κ.Π.Α.). 



�   

 

16

Αθανασία 

6. Ποντίκη Ελένη                             Επίκ. Καθηγήτρια, Πτυχίο 
Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό 

(Α.Π.Θ.) 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε∆ΙΠ) 

Γαβαλάς Αντώνιος Πτυχίο Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.), ∆ιδα-

κτορικό (Α.Π.Θ.) 
 

Τοµέας Φαρµακευτικής Τεχνολογίας 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ: 
1.   Καχριµάνης Κυριάκος Αναπλ. Καθηγητής, Πτυχίο 

Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό 

(Α.Π.Θ.). 
2.   Μαρκοπούλου Αικατερίνη Αναπλ. Καθηγήτρια, Πτυχίο 

Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό 
(Α.Π.Θ.). 

3.   Νικολακάκης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής, Πτυχίο 

Φαρµακευτικής (Ε.Κ.Π.Α.),  
Ph.D. (University of London, UK). 

4.   Φατούρος ∆ηµήτρης                  Αναπλ. Καθηγητής, Πτυχίο Χηµείας 
(Πανεπ. Πατρών),  ∆ιδακτορικό 
(Πανεπ. Πατρών). 

5. Μπαρµπαλέξης Παναγιώτης         Επίκ. Καθηγητής, Πτυχίο Χηµικού 
Μηχανικού (Α.Π.Θ.) ∆ιδακτορικό 
(Α.Π.Θ.) 

6.   Παναγοπούλου-Καπλάνη Λέκτορας, Πτυχίο Φαρµακευτικής 

(Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό (Α.Π.Θ.). 
 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε∆ΙΠ) 

Τοµέας Φαρµακογνωσίας - Φαρµακολογίας 

ΜΕΛΗ ∆ΕΠ: 
1.   Παναγιωτίδης Χρήστος Καθηγητής, Πτυχίο Φαρµακευτικής 

(Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό, Τµήµα Χηµείας 
(Α.Π.Θ.). 

2.   Σκλαβιάδης Θεόδωρος Καθηγητής, Πτυχίο Φαρµακευτικής 
(Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό (Α.Π.Θ.). 
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3.   Βιζιριανάκης Ιωάννης Αναπλ. Καθηγητής, Πτυχίο 
Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό 
(Α.Π.Θ.). 

4.   Παπαδοπούλου Λευκοθέα Αναπλ. Καθηγήτρια, Πτυχίο 
Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.), ∆ιδακτορικό 
(Α.Π.Θ.). 

5.   Λάζαρη ∆ιαµάντω Αναπλ. Καθηγήτρια, Πτυχίο 
Φαρµακευτικής (E.K.Π.Α.), 
∆ιδακτορικό (E.K.Π.Α.). 

6.   Καριώτη Αναστασία Επίκ. Καθηγήτρια, Πτυχίο 
Φαρµακευτικής (E.K.Π.Α.), 
∆ιδακτορικό (E.K.Π.Α.). 

7. Παµπαλάκης Γεώργιος                Επίκ. Καθηγητής, Πτυχίο Χηµείας 
(Πανεπιστήµιο Πατρών), 
∆ιδακτορικό(Πανεπιστήµιο Πατρών) 

8. Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος      Επίκ. Καθηγητής, Πτυχίο 
Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.)  ∆ιδακτορικό 
(Α.Π.Θ.) 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε∆ΙΠ) 

Γαβριέλη Χρυσή Πτυχίο Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.), ∆ιδα-
κτορικό (Α.Π.Θ.) 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΤΕΠ) 

Βιάρου Χρυσάνθη                         Βιβλιοθηκονόµος  

Πασπαλτζής Ιωάννης              ΠΕ Περιβάλλοντος, Πτυχίο Βιολογίας 

(Βρέµη, Γερµανία), Μεταπτυχιακό 
Φαρµακευτικής (Α.Π.Θ.)  
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ΠΠΡΡΟΟΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΕΕΣΣ  
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ΠΠΡΡΟΟΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  

ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

Το έτος 1990-1991 το Τµήµα Φαρµακευτικής κατάρτισε νέο πρόγραµµα 
σπουδών σε βάση εξαµήνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1268/82, 
άρθρα 24 και 25. Επίσης, η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος στη συνεδρίασή 
της αριθ. 135/16-9-92 καθόρισε τους Τοµείς που θα έχουν αρµοδιότητα για 
τη διδασκαλία των µαθηµάτων που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο τοµέων 
άλλων τµηµάτων.  

Από τον Απρίλιο του 2003 έως το 2007, στο Τµήµα Φαρµακευτικής 
υλοποιήθηκε το ανταγωνιστικό έργο “Πρόγραµµα Αναµόρφωσης του 
Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών” που χρηµατοδοτήθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Στα πλαίσια του 
έργου αυτού, πέρα από τις παρεµβάσεις στην αναµόρφωση του 
προγράµµατος σπουδών, εισήχθηκε από το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 ο 
θεσµός της Συµβουλευτικής προς τους προπτυχιακούς φοιτητές του 
Τµήµατος. Σύµφωνα µε το θεσµό αυτόν, κάθε νέος φοιτητής που γίνεται 
δεκτός στο Τµήµα, τελεί για όλη τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών 
υπό την εποπτεία ενός µέλους ∆ΕΠ, ο οποίος ασκεί το ρόλο του Επιβλέποντα 
Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδηµαϊκού Συµβούλου). Ο καθηγητής αυτός 
παρακολουθεί την πορεία των σπουδών των φοιτητών που του έχουν 
ανατεθεί από το Τµήµα, και ασκεί συµβουλευτικό ρόλο για τα σπουδαστικά 
τους θέµατα. 

Ύστερα από την κατ’ επανάληψη συζήτηση του προγράµµατος στην επιτροπή 
προγράµµατος σπουδών και την επί της αρχής αποδοχή της αναµόρφωσης 
από την ΓΣ του τµήµατος, έγιναν ορισµένες διορθώσεις σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις από τους τοµείς, ∆ΕΠ, εκπροσώπους των φοιτητών καθώς και 
άλλων µελών της ΓΣ του τµήµατος και από το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 
εφαρµόζεται νέο αναµορφωµένο πρόγραµµα σπουδών. 

Κοµβικό σηµείο του νέου προγράµµατος είναι ο εκσυγχρονισµός, η ευελιξία 
αλλά και η παροχή και αφοµοίωση γνώσης προς τους φοιτητές της 
Φαρµακευτικής. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι χορηγούµε πτυχία µε συγκε-
κριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα στον χώρο της δηµόσιας υγείας και δεν 
εξυπηρετούµε µόνο τις οιεσδήποτε ερευνητικές µας ανησυχίες όπως σε άλλα 
ιδρύµατα. 

Το πρόγραµµα είναι πενταετές και περιλαµβάνει 8 εξάµηνα διδασκαλίας και 
εργαστηριακής εκπαίδευσης και µάθησης καθώς και δύο εξάµηνα πρακτικής 
άσκησης.  

Στην αρχή κάθε πρώτου εξαµήνου, για κάθε νεοϊσερχόµενο φοιτητή ορίζεται 
Σύµβουλος Καθηγητής. 

Το τρέχον πρόγραµµα ανταποκρίνεται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Συµβουλίου της Ευρώπης οι οποίες καθορίζουν την φαρµακευτική 
εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο Directive (ammended) 2005/36/EC.pdf, 
Directive 2001/83/EC(ammended).pdf 
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 Βασικές έννοιες και ορισµοί 

Κάθε ακαδηµαϊκό έτος χωρίζεται στο χειµερινό και το εαρινό εξάµηνο. Τα 
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά και 
επιλεγόµενα και κατανέµονται σε οκτώ (8) εξάµηνα. Κατά τη διάρκεια του 
χειµερινού εξαµήνου διδάσκονται τα µαθήµατα που υπάγονται στο 1ο, 3ο, 
5ο, και 7ο εξάµηνο του προγράµµατος σπουδών. Κατά τη διάρκεια του 
εαρινού εξαµήνου διδάσκονται τα µαθήµατα που υπάγονται στο 2ο, 4ο, 6ο 
και 8ο εξάµηνο του προγράµµατος σπουδών. 
Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τµήµατος Φαρµακευτικής γίνεται µε τις 
παραδόσεις των µαθηµάτων, τις φροντιστηριακές και εργαστηριακές 
ασκήσεις.  

1. Υποχρεωτικά µαθήµατα 

Ως υποχρεωτικά µαθήµατα χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα των οποίων η 
παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση θεωρείται απαραίτητη για το σύνολο 
των φοιτητών του Τµήµατος Φαρµακευτικής. 

Η παρακολούθηση των παραδόσεων της διδακτέας ύλης των µαθηµάτων δεν 
είναι υποχρεωτική και δεν τηρείται σύστηµα καταχώρισης απουσιών. Παρόλα 
αυτά, η συστηµατική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα 
ενδεδειγµένη για τη σωστή θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άµεση 
επαφή µε τον διδάσκοντα µπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του 
αντικειµένου κάθε µαθήµατος.  

Οι εξετάσεις γίνονται από τον διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) είτε µόνο στο 
τέλος του εξαµήνου, είτε σε προόδους κατά τη διάρκεια του εξαµήνου καθώς 
και στο τέλος αυτού, σε καθορισµένη ύλη. Οι εξετάσεις µπορεί να είναι 
γραπτές ή προφορικές. Μέθοδο αξιολόγησης των φοιτητών αποτελούν επίσης 
και οι ατοµικές ή οµαδικές βιβλιογραφικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται 
γραπτά και/ή προφορικά. Η βαθµολογία των µαθηµάτων εκφράζεται µε την 
κλίµακα µηδέν-δέκα (0-10), µε βάση επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς τη 
χρήση κλασµατικού µέρους. 

2. Επιλεγόµενα µαθήµατα 

Ως επιλεγόµενα µαθήµατα (ή µαθήµατα επιλογής) χαρακτηρίζονται τα 
µαθήµατα από τα οποία ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει ορισµένα, ώστε να 
συµπληρώσει τον απαραίτητο αριθµό µαθηµάτων και τον ελάχιστο αριθµό 
πιστωτικών µονάδων, που απαιτούνται για απόκτηση του πτυχίου 
Φαρµακευτικής. Ο φοιτητής είναι ελεύθερος να επιλέξει µαθήµατα αυτού του 
τύπου, ανάλογα µε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.  

Αναφορικά µε τις εξετάσεις, τη βαθµολογία και τον αριθµό των πιστωτικών 
µονάδων κάθε µαθήµατος επιλογής, ισχύει ό,τι και στα υποχρεωτικά 
µαθήµατα. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής µπορεί να επανεγγραφεί στο 
µάθηµα και να το παρακολουθήσει σε επόµενο εξάµηνο ή να εγγραφεί σε 
άλλο επιλεγόµενο µάθηµα. 

2α. ∆ιπλωµατική Εργασία  

Η ∆ιπλωµατική Εργασία είναι προαιρετική και ισοδυναµεί µε δύο επιλεγόµενα 
µαθήµατα. 

3. Εργαστηριακές ασκήσεις 
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Πολλά από τα υποχρεωτικά ή επιλεγόµενα µαθήµατα συνοδεύονται από 
πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε χώρους ειδικά εξοπλισµένους µε 
όργανα και συσκευές (Εργαστήρια). Το περιεχόµενο των εργαστηριακών 
ασκήσεων σχετίζεται µε ύλη του ίδιου του µαθήµατος ή συναφούς µαθήµατος 
προηγουµένου εξαµήνου.  

Η εξάσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική και για 
πρακτικούς λόγους (περιορισµένος αριθµός θέσεων σε σχέση µε τον αριθµό 
των φοιτητών που είναι υποχρεωµένοι να ασκηθούν) η συµµετοχή στα 
εργαστήρια γίνεται σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Οι υποχρεώσεις του φοιτητή στο εργαστήριο τελειώνουν, όταν έχει εκτελέσει 
επιτυχώς το σύνολο των ασκήσεων που προβλέπεται από το πρόγραµµα κάθε 
εργαστηρίου. Σε περίπτωση απουσίας ή αποτυχίας του φοιτητή σε κάποιες 
ασκήσεις, οι ασκήσεις πραγµατοποιούνται ή επαναλαµβάνονται µετά από 
συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, σε επόµενη εργαστηριακή 
περίοδο ή την ίδια, εφόσον όµως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

Στις εργαστηριακές ασκήσεις οι φοιτητές βαθµολογούνται. Κάθε εργαστήριο 
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του, καθορίζει τον ακριβή τρόπο υπολογισµού 
του αντίστοιχου πρακτικού βαθµού. 

Σε γενικές γραµµές, ο πρακτικός βαθµός καθορίζεται µε βάση ένα ή περισσό-
τερα από τα παρακάτω δεδοµένα: 
i)  Την επίδοση, την ενεργό συµµετοχή και επιδεξιότητα του φοιτητή, την 

επιτυχή εκτέλεση των ασκήσεων, όπως και από την ποιότητα και 
πληρότητα των εργαστηριακών εκθέσεων. 

ii)  Το αποτέλεσµα πρόχειρων γραπτών ή προφορικών εξετάσεων σε θέµατα 
που συνήθως αφορούν την άσκηση της ηµέρας ή το περιεχόµενο των 
ασκήσεων που πραγµατοποιήθηκαν. 

iii)  Το αποτέλεσµα πρακτικών γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, σε καθο-
ρισµένη ύλη, στις οποίες συµµετέχει µόνο µετά την επιτυχή εκτέλεση του 
συνόλου των προβλεπόµενων εργαστηριακών ασκήσεων. 

4. Φροντιστηριακές ασκήσεις 

Οι φροντιστηριακές ασκήσεις ή φροντιστήρια, δεν είναι αυτοτελή µαθήµατα, 
αλλά αναπόσπαστο µέρος πολλών υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθη-
µάτων. Φροντιστήρια µπορούν να γίνονται και στα πλαίσια των εργαστη-
ριακών ασκήσεων (εργαστηριακά φροντιστήρια) σε ώρες που καθορίζει το 
κάθε εργαστήριο, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του. Η παρακολούθηση των 
φροντιστηρίων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και απαραίτητη, αλλά εξακολουθεί να 
αποτελεί ακαδηµαϊκή υποχρέωση του κάθε φοιτητή. Αντίθετα, η παρακολού-
θηση των εργαστηριακών φροντιστηρίων είναι υποχρεωτική, γιατί συνδέεται 
άµεσα µε θέµατα πρακτικών χειρισµών και εργαστηριακής ασφάλειας. 
 

5. Αξιολόγηση µαθηµάτων και διδασκόντων 

Κάθε εξάµηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι φοιτητές 
έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωση να αξιολογούν τα µαθήµατα και τους 
διδάσκοντές τους, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Μονάδας 
∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ-ΑΠΘ http://qa.auth.gr) και στην ιστοσελίδα 
του Τµήµατός. 
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 Πρόγραµµα Σπουδών Φαρµακευτικής  
 
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-01 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ 

ΧΗΜΕΙΑ 
3 2 - 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΝΠ-02 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3 3 - 6.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 - - 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
2 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 - - 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΝΠ-06 ΑΓΓΛΙΚΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-07 ΓΑΛΛΙΚΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-08 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-09 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-10 ΙΤΑΛΙΚΑ Α (1/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν επίσης και ένα κατ' επιλογή µάθηµα από τα 
παρακάτω: 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-03 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

2 - - 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΝΠ-04 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Υ - 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

2 - - 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 1ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-26 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 - 3.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΝΠ-27 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 3 2 - 6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
7 ΒΟΤΑΝΙΚΗ 2 2 - 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
8 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΧΗΜΕΙΑ 
3 2 - 8 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

9 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3 2 - 6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΝΠ-11  ΑΓΓΛΙΚΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-12 ΓΑΛΛΙΚΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
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ΝΠ-13 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-15 ΙΤΑΛΙΚΑ Β (2/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν επίσης και ένα κατ' επιλογή µάθηµα από τα 
παρακάτω: 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-28 ΥΓΙΕΙΝΗ/ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 - 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΝΠ-29 ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 2 2 - 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 2ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ 30 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι 2 2 - 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
20 ΑΝΟΡΓΑΝΗ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
2 2 - 6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

21 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 2 2 - 3.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
22 ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΧΗΜΕΙΑ 
3 2 - 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

23 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 

2 2 - 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΝΠ-16  ΑΓΓΛΙΚΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-17 ΓΑΛΛΙΚΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-18 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-20 ΙΤΑΛΙΚΑ Γ (3/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν επίσης και ένα κατ' επιλογή µάθηµα από τα 
παρακάτω: 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
29 ΑΝΑΤΟΜΙΑ 2 2 - 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
84 ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 - 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 3ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-31 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 3 2 - 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
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ΙΙ/ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

31 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 3 - - 3.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
33 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ 
2 2 - 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

34 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
(ΟΡΜΟΝΕΣ, 
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ) 

3 2 - 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

46 ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

3 2 - 6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΝΠ-21 ΑΓΓΛΙΚΑ ∆ (4/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-22 ΓΑΛΛΙΚΑ ∆ (4/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-23 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ∆ (4/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ (4/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΝΠ-25 ΙΤΑΛΙΚΑ ∆ (4/4) 2 - - 0.5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
 
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν επίσης και ένα κατ' επιλογή µάθηµα από τα 
παρακάτω: 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-32 ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ/ 

ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ 
2 2 - 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

80 ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 2 2 - 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 4ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 5ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-33 ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ Ι 3 2 - 6.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
32 ΣΥΝΤΑΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 2 - 6.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
48 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΧΗΜΕΙΑ Ι 
3 2 - 6.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

49 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι 3 2 1 6.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
50 ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2 - 4 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 5ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 6ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-34 ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΙΙ 3 2 - 5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
51 ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 2 2 - 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
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52 ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι 

3 2 1 5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

54 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 

3 2 - 5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

55 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 3 2 1 5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
 
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν επίσης και ένα κατ' επιλογή µάθηµα από τα 
παρακάτω: 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-47 ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΝΠ-48 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΝΠ-41 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
(Μάθηµα υπό 
προετοιµασία) 

2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 6ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-35 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
3 2 - 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΝΠ-36 ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΙΙΙ 3 2 - 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
66 ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
3 2 - 6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

70 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ 

3 2 - 8 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

71 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 3 2 - 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 7ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-37 ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 

- ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
3 2 - 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΝΠ-38 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΧΗΜΕΙΑ 

2 2 - 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

69 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 2 2 - 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
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ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ι 
79 ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
3 2 - 5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν επίσης και α) τρία κατ' επιλογή µαθήµατα ή 
β) ένα κατ' επιλογή µάθηµα και διπλωµατική εργασία που ισοδυναµεί µε δύο 
κατ' επιλογή µαθήµατα (8 πιστωτικές µονάδες ECTS), από τα παρακάτω: 
 
Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ Θ Ε Φ ECTS ΤΥΠΟΣ 
ΝΠ-39 ΣΥΝΤΑΓΟΤΕΧΝΙΑ 

(ΜΗΣΥΦΑ) 
2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΝΠ-40  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΝΠ-42 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙΙ 
2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΝΠ-43 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ  

2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΝΠ-44 ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΝΠ-45 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΝΠ-46 ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  

2 2 - 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

∆Ε2 ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
2/2 

   4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

∆Ε1 ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
1/2 

   4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 8ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Θ Ε Φ ΠΑ ECTS 
ΠΑ-1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - - - 30 30 

  
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 9ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Θ Ε Φ ΠΑ ECTS 
ΠΑ-2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - - - 30 30 

  
Σύνολο πιστωτικών µονάδων 10ου Εξαµήνου: 30 ECTS  
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Παρατηρήσεις: Θ = Θεωρία, Ε = Εργαστήριο, Φ = Φροντιστήριο, ΠΑ = 
Πρακτική άσκηση, ECTS = Πιστωτικές µονάδες (European Credit Transfer 
System).  

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ECTS ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
 
Το πρόγραµµα σπουδών Φαρµακευτικής εναρµονίσθηκε, όσον αφορά τις 
πιστωτικές µονάδες ECTS, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Υπουργείου 
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.    
Σύστηµα ECTS: Το σύστηµα ECTS είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστηµα για 
τη συσσώρευση και µεταφορά πιστωτικών µονάδων, βασιζόµενο στη 
διαφάνεια των µαθησιακών αποτελεσµάτων και των διαδικασιών µάθησης. 
Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραµµατισµού, της παράδοσης, της 
αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τίτλων σπουδών και 
ενοτήτων µάθησης, καθώς και της κινητικότητας των φοιτητών. Οι 
πιστωτικές µονάδες ECTS είναι µια αριθµητική τιµή (µεταξύ 1 και 60) που 
αποδίδεται σε κάθε µάθηµα για να εκφρασθεί ο φόρτος εργασίας που 
χρειάζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναµενόµενα µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Τα µαθησιακά αποτελέσµατα περιγράφουν τι αναµένεται να 
ξέρει ο διδασκόµενος, να καταλαβαίνει και να είναι ικανός να κάνει µετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας µάθησης. Συνδέονται µε δείκτες 
περιγραφής επιπέδων στο ευρωπαϊκό και στα εθνικά πλαίσια τίτλων 
σπουδών. Ο φόρτος εργασίας δηλώνει το χρόνο που χρειάζονται κανονικά οι 
φοιτητές για να ολοκληρώσουν όλες τις µαθησιακές δραστηριότητες (όπως 
είναι η παρακολούθηση παραδόσεων, τα σεµινάρια, οι εργασίες, η πρακτική 
άσκηση, η µελέτη και οι εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των 
αναµενόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων. Οι πιστωτικές µονάδες ECTS 
αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας που απαιτεί κάθε µάθηµα σε σχέση 
µε τη συνολική απαιτούµενη ποσότητα εργασίας για την ολοκλήρωση ενός 
ολόκληρου έτους τυπικής µάθησης πλήρους φοίτησης – ακαδηµαϊκού έτους - 
(δηλαδή παρακολούθηση παραδόσεων, πρακτική άσκηση, σεµινάρια, 
φροντιστήρια, εργαστήρια, µελέτη στη βιβλιοθήκη και στο σπίτι, εξετάσεις ή 
άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης). Σύµφωνα µε το σύστηµα ECTS, 60 
πιστωτικές µονάδες ECTS αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός 
ακαδηµαϊκού έτους σπουδών και 30 πιστωτικές µονάδες ECTS 
αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου σπουδών. 
Οι πιστωτικές µονάδες ECTS κατοχυρώνονται για κάθε µάθηµα, υποχρεωτικό 
ή κατ’ επιλογή. Επίσης πιστωτικές µονάδες ECTS κατοχυρώνονται για 
διπλωµατικές εργασίες, πρακτική άσκηση και µελέτες εφόσον αυτές 
αποτελούν τµήµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος. Οι 
πιστωτικές µονάδες ECTS κατοχυρώνονται όταν το µάθηµα έχει ολοκληρωθεί 
και όλες οι απαιτούµενες εξετάσεις έχουν δοθεί µε επιτυχία. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρτος εργασίας κυµαίνεται από 1.500 έως 
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1.800 ώρες ενός ακαδηµαϊκού έτους, όπου µία πιστωτική µονάδα αντιστοιχεί 
σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. 
Για τη λήψη πτυχίου Φαρµακευτικής (Π.∆./110/1993) απαιτούνται συνολικά 
τουλάχιστον 300 πιστωτικές µονάδες ECTS. Οι φοιτητές, εκτός από τον 
ελάχιστο απαιτούµενο αριθµό µαθηµάτων, που αντιστοιχούν σε 300 
πιστωτικές µονάδες ECTS και που είναι απαραίτητος για τη λήψη πτυχίου, 
µπορούν εφόσον το επιθυµούν να επιλέξουν και επιπλέον κατ’ επιλογή 
µαθήµατα. 
Σύµφωνα µε τη σχετική φαρµακευτική νοµοθεσία (Οδηγίες Ε.Ε. 85/432 & 
85/433 Απόφαση Υπουργείου Υγείας Α4/5226/6-11-1987 και το Π.∆. 
212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 172)) οι φοιτητές, στο 9ο και 10ο εξάµηνο σπουδών, θα 
κάνουν πρακτική άσκηση τουλάχιστον 30 ώρες εβδοµαδιαίως συνολικά για 
4 τρίµηνα (ένα έτος) κατανεµηµένα ως εξής. 
α) Έξι (6) µήνες σε φαρµακείο ανοικτό στο κοινό. 
β) Τρεις (3) µήνες σε φαρµακείο νοσοκοµείου, υπό την εποπτεία της 
φαρµακευτικής υπηρεσίας αυτού. 
γ)  Τρεις (3) µήνες σε φαρµακείο ανοικτό στο κοινό ή φαρµακείο 
νοσοκοµείου, ως ανωτέρω, κατ' επιλογή του ενδιαφεροµένου. 
Η πρακτική αυτή άσκηση γίνεται µετά την περάτωση πανεπιστηµιακών 
σπουδών οκτώ (8) εξαµήνων και αποδεικνύεται σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 
10 του Ν. 206/1947. Ειδικά προκειµένου περί πιστοποιητικού πρακτικής 
άσκησης των φαρµακοποιών σε φαρµακεία νοσοκοµείων, το πιστοποιητικό 
χορηγείται από τον ∆ιευθυντή φαρµακοποιό του Νοσοκοµείου και θεωρείται 
το γνήσιο της υπογραφής του από τον ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή του 
Νοσοκοµείου και δεν απαιτείται ένορκη βεβαίωση. 
 
 
Ένταξη µαθηµάτων που διδάσκονται από µέλη ∆ΕΠ άλλων τµηµάτων 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ. 135/16-9-92) καθόρισε τους Τοµείς του Φαρµακευ-
τικού Τµήµατος που θα έχουν αρµοδιότητα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων 
που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο τοµέων άλλων τµηµάτων ως εξής: 

  

Μάθηµα  Τοµέας 

Γενικά Μαθηµατικά Φαρµακευτικής Τεχνολογίας 
Γενική Φυσική Φαρµακευτικής Τεχνολογίας 
Γενική και Ανόργανη Χηµεία Φαρµακευτικής Χηµείας 
Αναλυτική Χηµεία Φαρµακευτική Τεχνολογία                  
Αρχές λειτουργίας και  
Εφαρµογές Η/Υ - Internet Φαρµακευτικής Τεχνολογίας 
Βοτανική Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
Γενική Οργανική Χηµεία Φαρµακευτικής Χηµείας 
Μικροβιολογία – Ιολογία Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
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Βιοχηµεία Ι Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
Ειδική Οργανική Χηµεία Φαρµακευτικής Χηµείας 
Φυσικοχηµεία Φαρµακευτικής Τεχνολογίας 
Ανατοµία Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
Βιοχηµεία ΙΙ Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
Φυσιολογία ι Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
Φυσιολογία ΙΙ/Παθοφυσιολογία  
του Ανθρώπου Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας  
Ανοσοβιολογία/Ανοσοχηµεία Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
Ενζυµολογία Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
Υγιεινή/Επιδηµιολογία Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
Επείγουσα Θεραπευτική Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
Κλινική Χηµεία Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας 
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ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ::  ∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΣΣΚΚΟΟΝΝΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-01 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 1ο 
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 7 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Περικλής Ακρίβος, Καθηγητής 
∆ιδάσκων (οντες):  
1) Περικλής Ακρίβος, Καθηγητής 
2) Αντώνιος Χατζηδηµητρίου, Αναπλ. Καθηγητής 
3) Φ. Νόλη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
Η κατανόηση των βασικών εννοιών της Χηµείας και πιο συγκεκριµένα: 
Κατανόηση των τρεχουσών επιστηµονικών αντιλήψεων για τη δοµή του 
ατόµου και τις επιδράσεις της στο σχηµατισµό του χηµικού δεσµού.  
Επέκταση της γνώσης περί της κβαντικής δοµής του ατόµου στη δοµή 
καταρχήν µικρών και στη συνέχεια µεσαίου µεγέθους µορίων καθώς και των 
αλληλεπιδράσεών τους µε άλλα αντίστοιχα µόρια.  
Εφαρµογή βασικών γνώσεων και αρχών που διέπουν τη θερµοδυναµική, την 
κινητική και την φασµατοσκοπία µε την διευκρίνιση της δοµής και της 
δραστικότητας χηµικών ενώσεων.  
Κατανόηση της περιοδικότητας των χηµικών ιδιοτήτων των στοιχείων καθώς 
και των αποτελεσµάτων της στη χηµική συµπεριφορά ενώσεων των 
στοιχείων του πίνακα περιοδικότητας. 
 
∆εξιότητες:  
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Η επιτυχής προσέγγιση της δοµής και η πρόβλεψη της δραστικότητας µορίων 
µικρού και µεσαίου µεγέθους.  
Η επιτυχής πρόβλεψη της διακύµανσης απλών φυσικών και χηµικών 
ιδιοτήτων ορισµένων απλών κατηγοριών ενώσεων.  
Η οργάνωση, εκτέλεση και αποτίµηση των δεδοµένων απλών πειραµατικών 
διαδικασιών που σχετίζονται µε βασικές αρχές της χηµείας των διαλυµάτων. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιδασκαλία από καθέδρας, φροντιστηριακές ασκήσεις στο αµφιθέατρο και 
πειραµατικές ασκήσεις στο εργαστήριο. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Το ατοµικό πρότυπο 
Τα αρχικά µοντέλα για το άτοµο – η κβαντική περιγραφή του ατόµου – η 
σύγχρονες αντιλήψεις για το άτοµο. Ατοµικές κυµατικές συναρτήσεις για το 
άτοµο του υδρογόνου Απλές εφαρµογές της ατοµικής θεωρίας 
Περιοδικές ιδιότητες των ατόµων 
Ο Σύγχρονος περιοδικός πίνακας. Περιοδικές ατοµικές ιδιότητες των 
στοιχείων. ατοµική ακτίνα - ενέργεια ιονισµού – ηλεκτρονιοσυγγένεια – 
ηλεκτραρνητικότητα. Η κατανόηση των περιοδικών ιδιοτήτων µε βάση την 
ατοµική θεωρία. Προσδιορισµός της ηλεκτρονιακής διαµόρφωσης ενός 
ατόµου. Η ευστάθεια των ηλεκτρονιακών διαµορφώσεων 
Περιγραφή του χηµικού δεσµού 
Περιγραφή του σχηµατισµού απλών µορίων. Η θεώρηση του δεσµού σθένους 
- Περιγραφή του δεσµού µε µοριακά τροχιακά Οι οµοιοπολικοί δεσµοί. 
Περιγραφή πολυατοµικών µορίων – υβριδισµός - η θεωρία των απώσεων των 
ηλεκτρονίων σθένους. Μόρια µε π- δεσµούς - αρωµατικά συστήµατα. 
Ενέργεια και πόλωση του οµοιοπολικού δεσµού. ∆οµή και αλληλεπιδράσεις 
µακροµορίων. Ιοντικός δεσµός - ∆εσµός υδρογόνου - Άλλες ηλεκτροστατικές 
αλληλεπιδράσεις 
Οι ενώσεις των µετάλλων 
Γενικές έννοιες. Κατάταξη των ενώσεων συναρµογής. Θεωρίες δεσµού στα 
σύµπλοκα. Οπτικές και µαγνητικές ιδιότητες των συµπλόκων ενώσεων. Η 
ισοµέρεια στις ενώσεις συναρµογής 
Στοιχεία µοριακής φασµατοσκοπίας 
Γενικά στοιχεία αρχών φασµατοσκοπίας. Ηλεκτρονιακή Φασµατοσκοπία - 
∆ονητική Φασµατοσκοπία. Αρχή και εφαρµογές τους στην ταυτοποίηση 
χηµικών ενώσεων. 
Περιγραφή της αέριας κατάστασης 
Οι νόµοι των αερίων. Κινητική θεωρία των αερίων. Οι αντιδράσεις στην αέρια 
φάση 
Στοιχεία χηµικής θερµοδυναµικής 
Γενικά στοιχεία. Εσωτερική ενέργεια και ενθαλπία. Εντροπία. Ελεύθερη 
Ενέργεια 
Χηµικές ιδιότητες των στοιχείων κατά οµάδες 
Τα στοιχεία του τοµέα s - Τα στοιχεία του τοµέα p - Τα στοιχεία του τοµέα d 
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Το µάθηµα συνοδεύεται από εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες 
πραγµατεύονται στοιχεία σχετικά µε: 
Κανόνες συµπεριφοράς και την ασφαλή παρουσία στο εργαστήριο. Ασφαλή 
χρήση βασικών οργάνων και σκευών σε χηµικό εργαστήριο. 
Κατηγορίες χηµικών αντιδράσεων – ταυτοποίηση προϊόντων αντίδρασης – 
διάκριση µείγµατος από χηµική ουσία. 
Χηµική ισορροπία αντιδράσεων σε διάλυµα. Οµογενείς και ετερογενείς 
αντιδράσεις, επίδραση παραγόντων στη θέση ισορροπίας αντίδρασης. 
Ισορροπία ασθενών ηλεκτρολυτών, προσδιορισµός του pΚ διαλύµατος 
ασθενούς οξέος. Ηλεκτρολυτικοί δείκτες και χρήση τους για τον 
προσδιορισµό του pH υδατικών διαλυµάτων. 
Παρασκευή και προσδιορισµός του pH ρυθµιστικών διαλυµάτων. 
Στοιχεία οξείδωσης και αναγωγής. Οξειδωτική και αναγωγική συµπεριφορά 
ορισµένων στοιχείων και ενώσεων. Γαλβανικά στοιχεία. 
Αρχές φασµατοσκοπίας. Στοιχεία φασµατοσκοπίας ορατού. Χρήση 
φασµατοσκοπίας ορατού για την ταυτοποίηση και τον ποσοτικό προσδιορισµό 
χηµικών ενώσεων. 
Αρχές ογκοµετρικής ανάλυσης. Τεχνική και εφαρµογές οξυµετρίας και 
αλκαλιµετρίας. Συµπλοκοµετρία – προσδιορισµός σιδήρου και ασβεστίου σε 
υδατικά δείγµατα. 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
Στοιχεία Γενικής Χηµείας. Θεωρία και Πειράµατα. Π. Ακρίβος, Α. 
Χατζηδηµητρίου. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη, 2012, 1η έκδοση, ISBN 978-
960-456-333-3, Κωδικός στο σύστηµα «Εύδοξος» 22766674 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Κατανόηση ενός µεγάλου εύρους βασικών αρχών που διέπουν τα χηµικά 
φαινόµενα. Θεµελίωση των βασικών αυτών γνώσεων µέσω της εφαρµογής 
τους σε συγκεκριµένα απλά έως µετρίως σύνθετα προβλήµατα µε στόχο την 
διαµόρφωση του υποβάθρου για εφαρµογή του όγκου των γνώσεων αυτών 
σε πιο σύνθετα προβλήµατα που θα αντιµετωπιστούν σε πιο προχωρηµένα 
µαθήµατα σε επόµενα εξάµηνα σπουδών.  
Σύνδεση των αντικειµενικών θεωρητικών γνώσεων µε την αποτίµηση και 
αξιολόγηση πειραµατικών δεδοµένων που προκύπτουν από απλές έως 
µέτριας δυσκολίας και πολυπλοκότητας εργαστηριακές ασκήσεις.  
Στόχος η θεµελίωση πρακτικών γνώσεων και η αφοµοίωση κανόνων και 
νόµων έτσι ώστε να είναι ευκολότερη η προσαρµογή και η επαρκής εκτέλεση 
πιο σύνθετων πειραµατικών διαδικασιών σε πιο εξειδικευµένες εργαστηριακές 
σε µεταγενέστερα εξάµηνα σπουδών. 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών διατίθετναι ορισµένες ώρες διδασκαλίας 
που αφιερώνονται στη συζήτηση ερωτηµάτων των φοιτητών και οι οποίες δεν 
αποτελούν µέρος της από καθέδρας διδασκαλίας ούτε πραγµατοποιούνται 
βάσει προγράµµατος του διδάσκοντα έτσι ώστε νοούνται ως ώρες 
φροντιστηριακές. 
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Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Υπάρχει αξιολόγηση τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό µέρος 
του µαθήµατος. Η αξιολόγηση στο εργαστήριο πραγµατοποιείται σε 
καθηµερινή βάση εντός της αίθουσας του εργαστηρίου µε βάση την 
εργαστηριακή συµπεριφορά καθώς και την αξιολόγηση εργασιών και την 
αποτίµηση από µέρους των φοιτητών των πειραµατικών τους δεδοµένων. Η 
αξιολόγηση αυτή καθορίζει το 50% του εργαστηριακού τους βαθµού ενώ το 
υπόλοιπο 50% προκύπτει από καθαρά πειραµατική διαδικασία που 
πραγµατοποιείται σε ατοµική βάση και σε προσωπικό δείγµα που λαµβάνει ο 
κάθε ασκούµενος µετά το πέρας των πειραµατικών ασκήσεων. Το σύνολο του 
εργαστηριακού βαθµού υπολογίζεται ως 30% του συνολικού βαθµού του 
µαθήµατος. 
Η αξιολόγηση στο θεωρητικό µέρος του µαθήµατος προκύπτει από εξετάσεις 
που πραγµατοποιούνται στο αµφιθέατρο σε ηµέρα και ώρα που καθορίζεται 
από το Τµήµα. Οι ερωτήσεις είναι ισότιµες και µέρος τους. Η γραπτή εξέταση 
συνίσταται εν µέρει από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και εν µέρει από 
ερωτήµατα ανάπτυξης. Τα ερωτήµατα είναι επιλεγµένα έτσι ώστε να 
καλύπτουν το σύνολο της διδακτέας ύλης. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις πραγµατοποιούνται µε τη χρήση Η/Υ και την παρουσίαση µέσω 
αυτού προκαθορισµένων διαφανειών Powerpoint ή µε τη χρήση πολυµέσων 
ειδικά στην περίπτωση της αναφοράς σε µηχανισµούς ή φαινόµενα που 
σχετίζονται µε τη θερµοδυναµική και την φασµατοσκοπία. Το περιεχόµενο 
των διαφανειών αυτών µε τη µορφή κατάλληλου αρχείου (PDF) είναι 
ανηρτηµένο σε ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου του Α.Π.Θ. που διαχειρίζεται 
ο εκ των διδασκόντων κ. Ακρίβος. 
Οι ανακοινώσεις σχετικά µε τις διαλέξεις, τα εργαστήρια, καθώς και την 
αξιολόγηση στο εργαστήριο ή συνολικά των φοιτητών αναρτώνται στους 
πίνακες ανακοινώσεων των τµηµάτων Χηµείας και Φαρµακευτικής. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις λαµβάνουν χώρα δύο φορές την εβδοµάδα στο 
Αµφιθέατρο του Νέου Χηµείου και είναι η µία δίωρη και άλλη µίας ώρας. Στη 
συνέχεια στη στήλη «∆ιάλεξη» σηµειώνεται ο αύξων αριθµός της ώρας 
διδασκαλίας ώστε να είναι σαφέστερο το όλο πρόγραµµα. Έτσι, η ένδειξη 10-
11 σηµαίνει δίωρη διδασκαλία. Σηµειώνεται ότι η διδασκαλία είναι συνεχής, 
δηλαδή δεν πραγµατοποιείται ενδιάµεσο διάλειµµα. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων(τες) 
1-2 Ιστορική αναδροµή στην κατάσταση 

των Φυσικών επιστηµών κατά τα τέλη 
του 19ου αιώνα και η απαρχή της 
«κβαντικής επανάστασης». Τρέχουσα 
κβαντική θεώρηση του ατόµου. 

Π. Ακρίβος 

3 Περιγραφή της ηλεκτρονιακής 
διαµόρφωσης του ατόµου του 
υδρογόνου και των βαρύτερων 
στοιχείων. 

Π. Ακρίβος 

4-5 Πρώιµοι και σύγχρονοι πίνακες 
περιοδικότητας των στοιχείων. 
Χαρακτηριστικές περιοδικές ιδιότητες 
των χηµικών στοιχείων. 

Π. Ακρίβος 

6 Συσχέτιση της ηλεκτρονιακής δοµής 
του ατόµου µε την περιοδικότητα των 
ιδιοτήτων του. 

Π. Ακρίβος 

7-8 Σχηµατισµός ιοντικού δεσµού. 
Σχηµατισµός οµοιοπολικού δεσµού 
µεταξύ δύο ατόµων. Επέκταση της 
θεωρίας των τροχιακών στο διατοµικό 
µόριο. 

Α. Χατζηδηµητρίου 

9 Ακριβής ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 
διατοµικού µορίου. Είδη µοριακών 
τροχιακών. 

Α. Χατζηδηµητρίου 

10-11 Ο χηµικός δεσµός σε µικρού µεγέθους 
µόρια. Ο υβριδισµός των ατόµων και η 
συνεπαγόµενη γεωµετρία τους. 

Α. Χατζηδηµητρίου 

12 Περιγραφή µορίων µε π- δεσµούς. Α. Χατζηδηµητρίου 
13-14 Θεωρία απώσεων ζευγών ηλεκτρονίων 

σθένους. Ερµηνεία και πρόβλεψη της 
δοµής µορίων µικρού µεγέθους. 

Α. Χατζηδηµητρίου 

15 Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ µορίων. 

Α. Χατζηδηµητρίου 

16-17 Μόρια µε πολλαπλούς δεσµούς µεταξύ 
των ατόµων τους. Φαινόµενο του 
συντονισµού και η επίδρασή του στη 
δοµή των ενώσεων. 

Α. Χατζηδηµητρίου 

18 ∆ιευκρινήσεις και απαντήσεις σε 
ερωτήµατα φοιτητών 

Α. Χατζηδηµητρίου 

19-20 Ο χηµικός δεσµός στις ενώσεις των 
µετάλλων. Οπτικές και µαγνητικές 
ιδιότητες των ενώσεων αυτών. 
Προσδιορισµός του υβριδισµού του 
κεντρικού µετάλλου. 

Α. Χατζηδηµητρίου 
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21 Η ισοµέρεια στις ενώσεις των 
µετάλλων.  

Α. Χατζηδηµητρίου 

22-23 Το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα των 
ακτινοβολιών. Αλληλεπίδραση 
ακτινοβολίας και ύλης. Βασικές αρχές 
φασµατοσκοπίας υπερύθρου και 
ορατού. 

Π. Ακρίβος 

24 Χρήση φασµατοσκοπικών δεδοµένων 
για την ταυτοποίηση ενώσεων ή τη 
διευκρίνιση µηχανισµών αντιδράσεων. 

Π. Ακρίβος 

25-26 Κινητική θεωρία των αερίων. Βασικές 
αρχές θερµοδυναµικής. 
Θερµοδυναµικά αξιώµατα και νόµοι. 

Π. Ακρίβος 

27 Θερµοχηµεία και εφαρµογές της. Π. Ακρίβος 
27-29 ∆ιευκρινήσεις και απαντήσεις σε 

ερωτήµατα φοιτητών 
Π. Ακρίβος 

30 Ισορροπία των χηµικών αντιδράσεων. Π. Ακρίβος 
31-32 Το pH υδατικών διαλυµάτων και η 

εξάρτηση αντιδράσεων από αυτό. 
Π. Ακρίβος 

33 Εφαρµογή της θερµοδυναµικής στον 
προσδιορισµό της χηµικής ισορροπίας. 

Π. Ακρίβος 

34-35 ∆οµή του περιοδικού πίνακα και θέση 
των στοιχείων σ’ αυτόν. Οµαδοποίηση 
των στοιχείων και ανάλυση των κύριων 
φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων τους 
ανά οµάδες. Εξέταση των στοιχείων 
του τοµέα S. 

Π. Ακρίβος 

36 ∆ιακύµανση των φυσικών και χηµικών 
ιδιοτήτων των στοιχείων του τοµέα P 
του πίνακα περιοδικότητας. 

Π. Ακρίβος 

37-38 ∆ιευκρινήσεις και απαντήσεις σε 
ερωτήµατα φοιτητών 

Α. Χατζηδηµητρίου 

39 ∆ιευκρινήσεις και απαντήσεις σε 
ερωτήµατα φοιτητών 

Π. Ακρίβος 
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Β) Εργαστήρια 
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

(τες) 
1 Κανόνες συµπεριφοράς και ασφαλείας στο 

χηµικό εργαστήριο. Χρήση των βασικών 
εργαστηριακών σκευών 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

2 Κατηγορίες χηµικών αντιδράσεων. 
Αποτίµηση αποτελεσµάτων. ∆ιαδικασίες 
ταυτοποίησης των προϊόντων αντίδρασης 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

3 Η χηµική ισορροπία σε διάλυµα. Οµογενής 
και ετερογενής ισορροπία. 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

4 Η ισορροπία στη διάσταση των ασθενών 
ηλεκτρολυτών. Μέτρηση του pH υδατικών 
διαλυµάτων 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

5 Παρασκευή και µελέτη της συµπεριφοράς 
ρυθµιστικών διαλυµάτων 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

6 Οξείδωση και αναγωγή. ∆ηµιουργία 
σειράς ηλεκτροθετικότητας µετάλλων. 
Μελέτη της οξειδωτικής δράσης του 
υπερµαγγανικού καλίου. 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

7 Αρχές ογκοµετρικής ανάλυσης. Οξυµετρία 
και αλκαλιµετρία. 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

8 Συµπλοκοµετρία και εφαρµογές της. Όλοι οι 
διδάσκοντες 

 
Γ) Φροντιστήρια. ∆εν προβλέπονται από το πρόγραµµα  
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-02 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 1ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6.5 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 3 
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Συντονιστής µαθήµατος: 
Γεώργιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής  
 
∆ιδάσκων (οντες):  
1) Γεώργιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής  
Γραφείο 600, 6ος όροφος νέο κτιρίου Τµήµατος Χηµείας. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε email (zacharia@chem.auth.gr) 
 
2) Αριστείδης Ανθεµίδης, Καθηγητής  
Γραφείο 600, 6ος όροφος νέο κτιρίου Τµήµατος Χηµείας. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε email (anthemid@chem.auth.gr) 
 
3) Στέλλα Γηρούση, Καθηγήτρια  
Γραφείο , 5ος όροφος νέο κτιρίου Τµήµατος Χηµείας. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε email (girousi@chem.auth.gr) 
 
4)Παρασκευάς Τζαναβάρας, Επίκουρος Καθηγητής  
Επικοινωνία: ptzanava@chem.auth.gr 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
Η κατανόηση, από τη µεριά των φοιτητών, των βασικών αρχών της 
Αναλυτικής Χηµείας και των διαθέσιµών µεθόδων χηµικής ανάλυσης οι οποίες 
βρίσκουν εφαρµογή στη φαρµακευτική ανάλυση. Κατανόηση βασικών 
εννοιών όπως δειγµατοληψία, δείγµα αναλυτική διαδικασία αναλύτης, 
όργανα ανάλυσης, αποτελεσµα και τρόποι έκφρασης της ακρίβειας του.  
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες Αναλυτικής Χηµείας και 
εκµάθηση µεθόδων υγροχηµικής ανάλυσης. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
∆ιαλύµατα – Χηµική Ισορροπία 
-∆ιαλύµατα και διαλυτότητα ουσιών.   
-Ισορροπίες ασθενών οξέων και βάσεων 
-Υδρόλυση αλάτων, ρυθµιστικά διαλύµατα 
-Ετερογενής χηµική ισορροπία, Γινόµενο διαλυτότητας 
 
Εισαγωγή στην Ποσοτική Χηµική Ανάλυση  
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Ταξινόµηση µεθόδων χηµικής ανάλυσης. Βιβλιογραφία Αναλυτικής Χηµείας. 
Μονάδες και τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης διαλυµάτων. 
Βασικές στατιστικές παράµετροι περιγραφής αποτελεσµάτων. 
Εκτιµητική στατιστική στα αποτελέσµατα. 
Αντιδραστήρια και υλικά που χρησιµοποιούνται στη χηµική ανάλυση. 
∆ειγµατοληψία. Φυσικές και χηµικές διεργασίες µέτρησης όγκου µάζας. 
Βασικές αρχές υγρής πέψης, σύντηξης και ξηρής τεφροποίησης δειγµάτων 
για χηµική ανάλυση. 
 
Μέθοδοι Ποσοτικής Χηµικής Ανάλυσης  
Αρχές τιτλοµετρικής ανάλυσης 
Τιτλοµετρήσεις οξέων και βάσεων 
∆ιάφορες εφαρµογές των οξεοβασικών τιτλοµετρήσεων στη φαρµακευτική 
ανάλυση. 
Τιτλοµετρήσεις καταβύθισης και συµπλοκοµετρίας και εφαρµογές. 
Εφαρµογές οξειδοαναγωγικών και ποτενσιοµετρικών τιτλοµετρήσεων. 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1.Εισαγωγή στην Ποσοτική Χηµική Ανάλυση των Α. Βουλγαρόπουλου, Γ. 
Ζαχαριάδη και Ι. Στράτη, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, ISBN 960-431-516-1 
2.Εργαστηριακές Μέθοδοι Ποσοτικής των  Ι. Στράτη, Γ. Ζαχαριάδη και Α. 
Βουλγαρόπουλου ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ, ISBN 960-431-586-2 
3.Analytical Chemistry, Gary Christian, 2003, 6th edition, John Wiley, USA. 
4.Quantitative Analytical Chemistry, Daniel Harris, 5th Edition, W. Freeman, 
USA 
5.Fundamentals of Analytical Chemistry, D.Skoog, D. West, F. Hollas, S. 
Crouch, Ed. Brooks Cole, USA    
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εκτέλεση πειραµατικών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτές πρόοδοι ενδιάµεσης αξιολόγησης (Α) ή γραπτή εξέταση στο τέλος 
του εξαµήνου (Β). 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 5 θέµατα τα οποία αποτελούνται από 
2 υποθέµατα όπου οι φοιτητές καλούνται να αναλύσουν. Όλα τα θέµατα είναι 
ισοδύναµα και το κάθε υποθέµα λαµβάνει 1,0 µονάδες. Σε περίπτωση που 
ένα θέµα δεν απαντηθεί από κανένα φοιτητή, τότε το συγκεκριµένο θέµα 
αποσύρεται και ο τελικός βαθµός βασίζεται στις υπόλοιπες απαντήσεις. Ο 
χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες. 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές του 1ου εξαµήνου 
σπουδών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις εργαστηριακές 
ασκήσεις και συµµετέχουν στις παρακολουθήσεις του µαθήµατος. 
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους 
που ανακοινώνει το Τµήµα. 
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Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις µε χρήση Η/Υ,  βίντεο 
κλπ). 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις λαµβάνουν χώρα δυο 
φορές την εβδοµάδα (δίωρες και µονόωρες) στο αµφιθέατρο του Νέου 
κτιρίου του Τµήµατος Χηµείας και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την 
προβολή των διαλέξεων. 
Οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται στον 4ο και 5ο όροφο του Νέου κτιρίου 
µια φορά την εβδοµάδα (τρίωρες). 
 
Α) ∆ιαλέξεις.  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (τες) 
1-2 ∆ιαλύµατα και διαλυτότητα ουσιών Γ. Ζαχαριάδης, 

Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

3-4 Ισορροπίες ασθενών οξέων και 
βάσεων 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

5-6 Υδρόλυση αλάτων, ρυθµιστικά 
διαλύµατα 
  

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

7-8 Ετερογενής χηµική ισορροπία, 
Γινόµενο διαλυτότητας 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

9-10 Ταξινόµηση µεθόδων χηµικής 
ανάλυσης. Βιβλιογραφία Αναλυτικής 
Χηµείας. Μονάδες και τρόποι 
έκφρασης συγκέντρωσης 
διαλυµάτων. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

11-12 Βασικές στατιστικές παράµετροι 
περιγραφής αποτελεσµάτων. Επίλυση 
ασκήσεων. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

13-14 Εκτιµητική στατιστική στα 
αποτελέσµατα. Επίλυση ασκήσεων. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

15-16 Αντιδραστήρια και υλικά που 
χρησιµοποιούνται στη χηµική 
ανάλυση. 
∆ειγµατοληψία. Φυσικές και χηµικές 
διεργασίες µέτρησης όγκου µάζας. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

17-18 Βασικές αρχές υγρής πέψης, 
σύντηξης και ξηρής τεφροποίησης 
δειγµάτων για χηµική ανάλυση. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

19-20 Αρχές τιτλοµετρικής ανάλυσης. 
Τιτλοµετρήσεις οξέων και βάσεων. 
∆είκτες τιτλοµέτρησης. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

21-22 ∆ιάφορες εφαρµογές των 
οξεοβασικών τιτλοµετρήσεων στη 
φαρµακευτική ανάλυση. 
Επίλυση ασκήσεων και προβληµάτων. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

23-24 Τιτλοµετρήσεις καταβύθισης και 
συµπλοκοµετρίας και εφαρµογές. 
Επίλυση ασκήσεων και προβληµάτων. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

25-26 Εφαρµογές οξειδοαναγωγικών και 
ποτενσιοµετρικών τιτλοµετρήσεων. 
Επίλυση ασκήσεων και προβληµάτων. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 
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Β) Εργαστήρια 
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (τες) 

1 Παραλαβή θέσεων – Κανονισµός 
εργαστηρίου. 
Υγιεινή – Ασφάλεια εργαστηρίου 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

2 Αντιδράσεις κατιόντων Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

3 ∆ιαχωρισµοί και ανίχνευση 
κατιόντων 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

4 Γραπτή εξέταση Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

5 Οξεοβασικές τιτλοµετρήσεις  
Οξυµετρία – Αντιόξινα σκευάσµατα 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

6 Οξεοβασικές τιτλοµετρήσεις 
Αλκαλιµετρία Ακετυλοσαλικυλικό οξύ  

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

7 Οξεοβασικές τιτλοµετρήσεις  
Μίγµα Ανθρακικών-Όξινων Ανθρακ. 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

8 Τιτλοµετρήσεις καταβύθισης 
Αργυροµετρία – Χλωριούχα ορού  

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

9 Συµπλοκοµετρικές τιτλοµετρήσεις 
Σκληρότητα νερού 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

10 Οξειδοαναγωγικές τιτλοµετρήσεις 
Μαγγανιοµετρία– Οξυζενέ 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

11 Οξειδοαναγωγικές τιτλοµετρήσεις 
Ιωδιοµετρία – Αντισηπτικά 

Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 

12 Γραπτή εξέταση Γ. Ζαχαριάδης, 
Α. Ανθεµίδης, 
Σ. Γηρούση 
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ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 1 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
Εξάµηνο σπουδών: 1ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 7 
Θεωρία (ώρες): 3 (τρεις) 
Φροντιστήριο (ώρες):  
Εργαστήριο (ώρες): - 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Μπράτσας Χαράλαµπος, Ε∆ΙΠ 
 
∆ιδάσκων: Μπράτσας Χαράλαµπος, Ε∆ΙΠ 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
Γνωστικοί στόχοι: Η απόκτηση και αφοµοίωση βασικών γνώσεων ανώτερων 
µαθηµατικών σε τοµείς όπως: i) H γραµµική άλγεβρα (θεωρία πινάκων και 
γραµµικών συστηµάτων). ii) H αναλυτική γεωµετρία τόσο στο επίπεδο 
(ευθεία, κωνικές τοµές, µετασχηµατισµοί), όσο και στο χώρο (ευθεία, 
επίπεδο, σφαίρα). iii) Η παραγώγιση, διαφόριση και ολοκλήρωση 
πραγµατικών συναρτήσεων. iv) Οι συνήθεις διαφορικές εξισώσεις.   
∆εξιότητες: Η εξοικείωση µε τις µαθηµατικές έννοιες και µεθόδους στους 
κλάδους των Μαθηµατικών, που προαναφέρθηκαν. Επίσης, η άµεση χρήση 
τους, ως εργαλείο για την κατανόηση άλλων µαθηµάτων, πλησιέστερων προς 
το επιστηµονικό πεδίο των φοιτητών της Φαρµακευτικής και η έµµεση 
εφαρµογή τους για την ανάπτυξη οργανωτικής ικανότητας και κριτικής 
σκέψης.  
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις µε φροντιστηριακές ασκήσεις. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Γραµµική Άλγεβρα (πίνακες, ορίζουσες, γραµµικά συστήµατα). 
Αναλυτική Γεωµετρία στο επίπεδο (ευθεία, κωνικές τοµές, µετασχηµατισµοί) 
και στο χώρο (ευθεία, επίπεδο, σφαίρα). 
Παράγωγος και διαφορικό πραγµατικής συνάρτησης µιας µεταβλητής και δύο 
µεταβλητών (µερικές παράγωγοι).  
Ολοκλήρωση συναρτήσεων. 
Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης και πρώτου βαθµού 
(χωριζόµενων µεταβλητών, οµογενείς, γενικευµένες οµογενείς, γραµµικές).  
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
1. ∆. ∆ηµητροπούλου-Ψωµοπούλου. Στοιχεία Γενικών Μαθηµατικών, 2η 
έκδοση, 1992, εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.. 
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2. Χ. Μωυσιάδης. Ανώτερα Μαθηµατικά, 6η έκδοση, 2000, εκδόσεις Α. και Π. 
Χριστοδουλίδου Ο.Ε.. 
3. Θ. Κυβεντίδης. Ανώτερα Μαθηµατικά (τόµος Ι), 1η έκδοση, 2005, εκδόσεις 
Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων και φροντιστη-
ριακών ασκήσεων.  
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του 
εξαµήνου. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στην εξέταση πέντε (5) 
ισοδύναµων θεµάτων (ασκήσεων). Ο χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες και 30 
λεπτά. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος:- 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις (θεωρία και ασκήσεις).Οι 
διαλέξεις λαµβάνουν χώρα δύο φορές την εβδοµάδα (2 ώρες + 1 ώρα) στην 
Αίθουσα ∆12 και περιλαµβάνουν θεωρία και φροντιστηριακές ασκήσεις που 
γίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 
1-2 Πίνακες, ειδικοί πίνακες, πράξεις πινάκων, 

ιδότητες. 
Μπράτσας Χ.  
 

3-4 Στοιχειώδεις µετασχηµατισµοί πινάκων, 
ισοδύναµοι πίνακες, βαθµός (τάξη) πίνακα, 
κλιµακωτή µορφή πίνακα. 

Μπράτσας Χ. 

5-6 Ορίζουσα τετραγωνικού πίνακα, ιδιότητες, 
αντίστροφος τετραγωνικού πίνακα.  

Μπράτσας Χ. 

7-8 Γραµµικά συστήµατα µ εξισώσεων µε ν 
άγνωστους. 

Μπράτσας Χ. 

9-10 Ασκήσεις Μπράτσας Χ. 
11-12 Αναλυτική Γεωµετρία στο επίπεδο (εξισώσεις 

ευθείας και κωνικών τοµών, σχετικές θέσεις 
αυτών, αλλαγή συστήµατος συντεταγµένων).  

Μπράτσας Χ. 

13 Ασκήσεις.  Μπράτσας Χ. 
14 Συναρτήσεις µιας µεταβλητής. Στοιχειώδεις 

συναρτήσεις. Παράγωγος συνάρτηση, παράγωγος 
στοιχειωδών συναρτήσεων, κανόνες 
παραγώγισης (επανάληψη). 

Μπράτσας Χ. 

15-16 ∆ιαφορικό συνάρτησης, παράγωγος συνάρτησης 
ανώτερης τάξης, παράγωγος πεπλεγµένης 
συνάρτησης και συνάρτησης µε παραµετρική 
µορφή. Συναρτήσεις δυο µεταβλητών. Μερικές 
παράγωγοι. Ολικό διαφορικό. 

Μπράτσας Χ. 

17-18 Ασκήσεις  Μπράτσας Χ. 
19 Ολοκλήρωση συναρτήσεων: Αόριστο 

ολοκλήρωµα, αόριστο ολοκλήρωµα στοιχειωδών 
συναρτήσεων, µέθοδοι ολοκλήρωσης 
(επανάληψη). 

Μπράτσας Χ. 

20-21  ∆ιαφορικές εξισώσεις: ∆ιαφορικές εξισώσεις 
πρώτης τάξης µε χωριζόµενες µεταβλητές, 
οµογενείς, γενικευµένες οµογενείς και γραµµικές. 

Μπράτσας Χ. 

22-23 Ασκήσεις  Μπράτσας Χ. 
24-25 Αναλυτική Γεωµετρία στο χώρο (εξισώσεις 

ευθείας, επιπέδου και σφαίρας, σχετικές θέσεις 
αυτών). 

Μπράτσας Χ. 

26 Ασκήσεις Μπράτσας Χ. 
 
Τα Φροντιστήρια έχουν συµπεριληφθεί στον παραπάνω πίνακα. Σε κάθε 
δίωρο θεωρίας αντιστοιχεί µία περίπου ώρα φροντιστηριακών ασκήσεων.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 2  
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών:  1ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS):  7 
Θεωρία (ώρες):     3 
Φροντιστήριο (ώρες):   - 
Εργαστήριο (ώρες):   - 
Συντονιστής µαθήµατος: Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια 
 
∆ιδάσκων (οντες): Ελένη Κ. Παλούρα, Καθηγήτρια 
Γραφείο: παλαιό κτίριο ΦΜΣ, ανατολική πτέρυγα, 2ος όροφος, Τοµέας 
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 1200-1300 
Επικοινωνία: µε e-mail paloura@auth.gr 

 
Μαρία Κατσικίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Γραφείο: παλαιό κτίριο ΦΜΣ, ανατολική πτέρυγα, 2ος όροφος, Τοµέας 
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 1200-1300 
Επικοινωνία: µε e-mail katsiki@auth.gr 

 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση θεµελιωδών αρχών της Κλασσικής και 
Σύγχρονης Φυσικής και εφαρµογές αυτών για την κατανόηση λειτουργιών 
του ανθρώπινου σώµατος αλλά και διαγνωστικών τεχνικών. Ειδικότερα οι 
φοιτητές θα εξοικειωθούν και θα κατανοήσουν: 

• τα είδη και τη φύση των δυνάµεων στη φύση, πως οι βασικοί νόµοι 
της κλασικής µηχανικής µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
εξήγηση της ισορροπίας µερών του ανθρώπινου σώµατος καθώς και 
τις τάσεις που αναπτύσσονται σε τµήµατα αυτών.  

• τις ιδιότητες των ρευστών και βασικούς νόµους που διέπουν την 
ισορροπία και κίνησή τους.  

• περιπτώσεις κίνησης όπως οι ταλαντώσεις  
• µηχανικές κυµάνσεις και ειδικές περιπτώσεις κυµάνσεων όπως ο ήχος, 

το φως και οι ακτίνες Χ 
• τις ιδιότητες και τη χρήση υπερήχων, ακτίνων Χ, φωτός laser και 

οπτικών ινών σε διαγνωστικές ή/και θεραπευτικές µεθόδους.  
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• τις έννοιες του έργου και της ενέργειας, της θερµοκρασίας και της 
θερµότητας καθώς και των ανταλλαγών ενέργειας που σχετίζονται µε 
το µεταβολισµό και την ισορροπία ενέργειας στο ανθρώπινο σώµα.  

• τις βασικές γνώσεις βιοηλεκτρισµού και ειδικότερα διαδοσης 
ηλεκτρικών σηµάτων σε κύτταρα (κυρίως νευρικά) καθώς και τις 
βασικές αρχές διαγωστικών τεχνικών που στηρίζονται στο 
βιοηλεκτρισµό (π.χ. ηλεκτρο-καρδιογράφηµα, -µυογράφηµα, -
εγκεφαλογράφηµα).  

• τις έννοιες των αναλογιών (scaling) και τις εφαρµογές τους στους 
ζωντανούς οργανισµούς  

• πως γίνεται η αποτίµηση και επεξεργασία δεδοµένων που προκύπτουν 
από κάποιο πείραµα και πως διαδίδονται τα σφάλµατα στις µετρήσεις. 

Πέραν της κατανόησης των βασικών φυσικών νόµων και αρχών οι φοιτητές 
θα είναι σε θέση να τους χρησιµοποιούν για την επίλυση ασκήσεων. 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες γενικής φυσικής µε εφαρµογές 
στο ανθρώπινο σώµα και σε διαγνωστικές τεχνικές της ιατρικής. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και επίλυση ασκήσεων. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
1. Εισαγωγή στις γραφικές παραστάσεις δεδοµένων, σφάλµατα και διάδοση 
σφαλµάτων 
Ορισµός, είδη και διάδοση σφαλµάτων που εµφανίζονται κατά τη διεξαγωγή 
ενός πειράµατος, ακρίβεια και ευστοχία µιας µέτρησης , σηµαντικά ψηφία, 
ιστόγραµµα και γκαουσιανή κατανοµή, τυπική απόκλιση και τυπικό σφάλµα. 
Γραφικές παραστάσεις, ευθεία ελαχίστων τετραγώνων, κλίση ευθείας, 
κατασκευή γραφικών παραστάσεων σε λογαριθµικό και ηµιλογαριθµικό χαρτί.  
2. Το πρόβληµα των αναλογιών στους ζωντανούς οργανισµούς.  
Ορισµός και χρησιµότητα των αναλογιών, µεγέθη που εξαρτώνται από τον 
όγκο ή από την επιφάνεια του σώµατος, παραδείγµατα εφαρµογής των 
αναλογιών: διαίρεση κυττάρου, χρόνος κατάδυσης, κτύποι καρδιάς κλπ 
3. Στατική στερεού σώµατος: ∆υνάµεις και ροπές.  
Ορισµός της δύναµης ως διανυσµατικό µέγεθος, ισορροπία υλικού σηµείου, 
νόµοι του Νεύτωνα, αδράνεια, µάζα και βάρος σώµατος. Φύση των δυνάµεων 
(επαφής και δράσης από απόσταση). Βαρυτικές δυνάµεις, µυϊκές δυνάµεις, 
τριβή. Καταπόνηση σπονδυλικής στήλης. Τροχαλίες και νήµατα. Ροπή 
δύναµης, ισορροπία στερεού σώµατος, κέντρο µάζας άκαµπτων σωµάτων και 
ανθρώπινου σώµατος, ευσταθής -ασταθής ισορροπία, µοχλοί, σκελετικοί 
µύες, στατική τµηµάτων του ανθρωπίνου σώµατος. 
4. Έργο--Ενέργεια – Μεταβολισµός. 
Ορισµοί έργου, ενέργειας, µηχανικής ενέργειας. Μονωµένο σύστηµα. Πρώτο 
και δεύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα, το ανθρώπινο σώµα ως µηχανή, 
ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπινου σώµατος, µεταβολισµός, βασικός 
µεταβολισµός.  
5. Μηχανική των ρευστών 
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Ιδιότητες των ρευστών, δύναµη και πίεση, αρχή του Pascal, αρχή του 
Αρχιµήδη, µέτρηση πίεσης, µανόµετρα, επίπλευση, πλευστότητα των ψαριών, 
δυνάµεις συνοχής, επιφανειακή τάση, τριχοειδείς σωλήνες, 
επιφανειοδραστικά. Κίνηση των ρευστών, εξίσωση Bernoulli, εξίσωση 
συνέχειας, νόµος Poiseuille, ιξώδες, στρωτή και τυρβώδης ροή. Κυκλοφορία 
του αίµατος στο ανθρώπινο σώµα, αρτηριοσκλήρυνση, µέτρηση της πίεσης. 
Σωλήνας Ventouri, θεώρηµα του Torricelli. 
6. Ταλαντώσεις – Κυµάνσεις 
Ορισµός ταλάντωσης, αρµονικής ταλάντωσης. Σύστηµα ελατηρίου µάζας και 
µαθηµατικό εκκρεµές: διαφορική εξίσωση κίνησης, εξισώσεις θέσης, 
ταχύτητας, επιτάχυνσης, αρχή διατήρησης της ενέργειας στην ταλάντωση. 
Φυσικό εκκρεµές, ροπή αδράνειας, φυσικός βηµατισµός. Ορισµός κύµατος 
(µηχανικού, ηλεκτροµαγνητικού), εγκάρσια και διαµήκη κύµατα, αρµονικά 
οδεύοντα και στάσιµα κύµατα, θεµελιώδης εξίσωση της κυµατικής. Στάσιµα 
κύµατα σε τεντωµένη χορδή πακτωµένη στα δύο άκρα.  
7. Ήχος 
Ορισµός ήχου και υπερήχων. ∆ιάδοση του ήχου σε ελαστικό µέσο. 
Υποκειµενικά και αντικειµενικά χαρακτηριστικά του ήχου. Ένταση του ήχου, 
ακουστότητα, επίπεδα θορύβου. Εφαρµογές των υπερήχων, ηχώ, µετήχηση 
και αντήχηση. ∆ιακρότηµα, φαινόµενο Doppler και εφαρµογές του.  
8. Γεωµετρική Οπτική - Οπτικά όργανα - Laser  
Φύση του φωτός. Το φως ως κύµα και χαρακτηριστικά του. Πηγές εκποµπής 
φωτός. Ορισµός γεωµετρικής οπτικής, δηµιουργία σκιάς από αντικείµενο. 
Ανάκλαση του φωτός, νόµοι της ανάκλασης και σχηµατισµός ειδώλων από 
επίπεδα και σφαιρικά κάτοπτρα. Ορισµός και νόµοι της διάθλασης, δείκτης 
διάθλασης, διασκεδασµός, ολική ανάκλαση, οπτικές ίνες, πρίσµατα, φακοί. 
Απεικονίσεις από συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς. Εξίσωση 
κατασκευαστών των φακών.  Περιγραφή του οφθαλµού και απεικόνιση στον 
αµφιβληστροειδή, προσαρµογή του οφθαλµού, διαθλαστικές παθήσεις και 
διόρθωσή τους µε φακούς (µυωπία, πρεσβυωπία, υπερµετρωπία). Οπτική 
γωνία, γωνιακή µεγέθυνση, απλό (µεγεθυντικός φακός) και σύνθετο 
µικροσκόπιο. Εκποµπή, ιδιότητες και εφαρµογές φωτός laser.  
9. Θερµότητα – Θερµοκρασία 
Ορισµός θερµότητας, εσωτερικής ενέργειας, θερµοκρασίας. Κλίµακες 
θερµοκρασίας, είδη και κατασκευή θερµοµέτρου. Συστολή, διαστολή αλλαγές 
φάσης, Μονάδες µέτρησης και µηχανισµοί διάδοσης της θερµότητας. 
Ακτινοβολία µέλανος σώµατος, νόµοι Stefan-Boltzmann και Wien, 
εφαρµογές. Φαινόµενο του θερµοκηπίου.  
10. Ακτίνες Χ 
Ορισµός και εκποµπή των ακτίνων Χ. Σωλήνας Coolidge και χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του. Νόµος του Moseley και γραµµικό φάσµα εκποµπής αερίων. 
Μηχανισµοί αλληλεπίδρασης των ακτίνων Χ µε την ύλη, απορρόφηση. 
Ανιχνευτές των ακτίνων Χ. Εφαρµογές των ακτίνων Χ στην διαγνωστική 
ιατρική (ακτινογραφία, ακτινοσκόπηση, αξονική τοµογραφία). Μονάδες 
µέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας. Σύγχρονες πηγές ακτίνων Χ 
(σύγχροτρον).  
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11. Βιοηλεκτρισµός 
Ηλεκτρικά σήµατα στο ανθρώπινο σώµα και µέτρησή τους. Νευρικό σύστηµα, 
νευρώνες, νευρικές συνάψεις. Ηλεκτρικό δυναµικό και πόλωση κυτταρικής 
µεµβράνης, δυναµικό Nernst. ∆υναµικό δράσης και διάδοση σήµατος  σε 
νευρώνες. Αρχή λειτουργίας ηλεκτρο-καρδιογραφήµατος, -µυογραφήµατος, 
-εγκεφαλογραφήµατος.  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1α. «Φυσική µε εφαρµογές στις Βιολογικές Επιστήµες», Κ. Α. Καµπάς, Ε. Κ. 
Πολυχρονιάδης, Εκδόσεις  Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη (1988) 
2. «Η Φυσική στη Βιολογία και τη Φυσική», P. Davidovits (µετάφραση στα 
ελληνικά), Εκδόσεις  Παρισιάνου, (Αθήνα 2011) 
3α. «Πανεπιστηµιακή Φυσική», Τόµος 1, Young Hugh D. (µετάφραση στα 
Ελληνικά), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (1995) 
3β. «Πανεπιστηµιακή Φυσική», Τόµος 2, Young Hugh D. (µετάφραση στα 
Ελληνικά), Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (1995) 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  Παρακολούθηση διαλέξεων και επίλυσης 
ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. Συνήθως δίνονται 4 θέµατα µε 
υποερωτήµατα τα οποία οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν θέµατα 
θεωρίας και να επιλύσουν ασκήσεις. Τα θέµατα είναι ισοδύναµα και ο χρόνος 
εξέτασης είναι 2 ώρες. Οι εξετάσεις γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους 
που ανακοινώνει το Τµήµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: Οι διαλέξεις του 
µαθήµατος και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint). Οι διαλέξεις του µαθήµατος και σχετικές 
ανακοινώσεις αναρτώνται στις ιστοσελίδες των διδασκόντων. 
 
∆ιδασκαλία: Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε 
επίλυση ασκήσεων.  Οι διαλέξεις είναι δίωρες και λαµβάνουν χώρα δύο 
φορές την εβδοµάδα στην Αίθουσα Α11 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών 
µέσων για την προβολή των διαλέξεων. Αντίγραφα των διαλέξεων 
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα των διδασκόντων µε ελεύθερη πρόσβαση.  
 
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων  
1 Εισαγωγή. Το πρόβληµα των αναλογιών 

στη Φυσική 
Μ. Κατσικίνη 

2 Εισαγωγή στις γραφικές παραστάσεις 
δεδοµένων, σφάλµατα και διάδοση 
σφαλµάτων, ασκήσεις 

Ε. Κ. Παλούρα 

3 Νόµοι του Νεύτωνα για την κίνηση, Μ. Κατσικίνη 
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ισορροπία υλικού σηµείου 
4 Είδη δυνάµεων (δράση από απόσταση και 

µε επαφή, βαρυτικές δυνάµεις, τριβή, 
µυϊκές δυνάµεις) 

Μ. Κατσικίνη 

5 Ροπή δύναµης, κέντρο βάρους, ισορροπία 
µη- σηµειακού σώµατος, ισορροπία του 
ανθρώπινου σώµατος και µελών του. 

Μ. Κατσικίνη 

6 Ασκήσεις (δυνάµεις-ροπές) Μ. Κατσικίνη 
7 Μηχανική των ρευστών 1: ορισµοί & 

χαρακτηριστικές ιδιότητες των ρευστών, 
δύναµη, πίεση, αρχή του Pascal & 
εφαρµογές. 

Ε. Κ. Παλούρα 

8 Μηχανική των ρευστών 2: Αρχή Αρχιµήδη 
& εφαρµογές, επιφανειακή τάση, δυνάµεις 
συνάφειας και συνοχής, τριχοειδή 
φαινόµενα, επιφανειοδραστικές ενώσεις. 

Ε. Κ. Παλούρα 

9  Μηχανική των ρευστών 3: κίνηση των 
ρευστών, ιξώδες, εξίσωση Bernoulli, 
Νόµοι Poisseuille & Torricelli, σωλήνας 
Venturi, κυκλοφορία αίµατος, ασκήσεις 
ρευστών 

Ε. Κ. Παλούρα 

10 Έργο, ενέργεια, η θερµότητα ως µορφή 
ενέργειας, θερµοδυναµικά αξιώµατα 

Μ. Κατσικίνη 

11  Ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπινου 
σώµατος, µεταβολισµός, ασκήσεις 
ενέργειας -µεταβολισµού 

Μ. Κατσικίνη 

12  Θερµότητα 1: Είδη θερµοµέτρων, 
κλίµακες και εφαρµογές τους, φαινόµενα 
που συνοδεύουν αλλαγές της 
θερµοκρασίας (συστολή/διαστολή, 
αλλαγές φάσης), ειδική θερµότητα, 
θερµοχωρητικότητα 

Ε. Κ. Παλούρα 

13  Θερµότητα 2: Μηχανισµοί διάδοσης 
θερµότητας & εφαρµογές, ακτινοβολία 
µέλανος σώµατος & εφαρµογές, ασκήσεις 
θερµότητας 

Ε. Κ. Παλούρα 

14 Ταλαντώσεις, µαθηµατικό και φυσικό 
εκκρεµές, φυσικός βηµατισµός 

Μ. Κατσικίνη 

15 Μηχανικές κυµάνσεις, ασκήσεις 
(ταλαντώσεις-κύµατα) 

Μ. Κατσικίνη 

16 Ήχος 1: ορισµοί, συχνοτική απόκριση του 
αυτιού, µηχανισµός & ταχύτητα διάδοσης 
ήχου, ένταση ήχου 

Ε. Κ. Παλούρα 

17  Ήχος 2: ακουστότητα, ιδιότητες & 
εφαρµογές υπερήχων, έννοιες ακουστικής 

Ε. Κ. Παλούρα 
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18  Ήχος 3: διακροτήµατα, ασκήσεις ήχου 
φαινόµενο Doppler & εφαρµογές. 

Ε. Κ. Παλούρα 

19 Οπτική 1: φύση του φωτός, ανάκλαση και 
κάτοπτρα 

Μ. Κατσικίνη 

20 Οπτική 2: διάθλαση του φωτός, πρίσµατα, 
φακοί, απεικονίσεις  

Μ. Κατσικίνη 

21  Οπτική 3: Οπτικά όργανα, φακοί για 
διόρθωση διαθλαστικών παθήσεων του 
µατιού 

Μ. Κατσικίνη 

22 Laser και εφαρµογές. Ασκήσεις οπτικήες Μ. Κατσικίνη 
23  Ακτίνες Χ 1:Μηχανισµός παραγωγής 

ακτίνων Χ, σωλήνας Coolidge, συνεχές & 
γραµµικό φάσµα, Νόµος Moseley 

Ε. Κ. Παλούρα 

24 Ακτίνες Χ 2: Απορρόφηση & προστασία 
από τις ακτίνες Χ, µηχανισµοί 
αλληλεπίδρασης µε την ύλη 

Ε. Κ. Παλούρα 

25 Ακτίνες Χ 3: Ανιχνευτές ακτίνων Χ & 
εφαρµογές, µονάδες µέτρησης & 
επιπτώσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας, νέες 
πηγές παραγωγής ακτίνων Χ, ασκήσεις 
ατίνων Χ 

Ε. Κ. Παλούρα 

26 Βιοηλεκτρισµός Μ. Κατσικίνη 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Α  Β  Γ  ∆ 
 

Κύριος στόχος τoυ µαθήµατος της Αγγλικής Γλώσσας είναι η εξοικείωση των 
φοιτητών/τριών µε την ειδική γλώσσα της Φαρµακευτικής Επιστήµης, ώστε 
να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες που θα τους/τις επιτρέψουν να 
κατανοούν και να παράγουν επιστηµονικά κείµενα σχετικά µε το γνωστικό 
αντικείµενο των σπουδών τους. Ακόµη, στόχος είναι να αναπτύξουν οι 
φοιτητές/τριες δεξιότητες για να µπορούν να ανταποκρίνονται σε γενικότερες 
και ειδικότερες περιστάσεις επικοινωνίας στα πλαίσια των σπουδών τους. 
 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α  
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-06 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 1ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
X Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 
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Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 0.5 
Θεωρία (ώρες): 2  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): - 
Συντονιστής µαθήµατος: Κοντούλη Κλεοπάτρα, ΕΕΠ 
∆ιδάσκων (οντες (Συντονίστρια): Κοντούλη Κλεοπάτρα 
Γραφείο Ξένων Γλωσσών, ηµιόροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές:  Τρίτη 11-13 π.µ. 
Επικοινωνία µε e-mail:  cleopatr@lance.auth.gr 
 
 
Γνωστικοί στόχοι: Σκοπός του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους 
φοιτητές µε την ειδική γλώσσα και ορολογία της Φαρµακευτικής Επιστήµης 
όπως χρησιµοποιείται σε διάφορα κειµενικά είδη. Επίσης στοχεύει στο να 
αναπτύξουν οι φοιτητές τις δεξιότητες ανάγνωσης που θα διευκολύνουν την 
κατανόηση. 
  
∆εξιότητες: Οι φοιτητές θα µπορούν να κατανοούν το γενικό νόηµα, να 
εντοπίζουν συγκεκριµένη πληροφορία, να αναγνωρίζουν κοινά προθέµατα 
και να  µαντεύουν τη σηµασία άγνωστων λέξεων από τα συµφραζόµενα. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαδραστική διδασκαλία 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
Α. ∆ραστηριότητες πρo-ανάγνωσης 
     Ερωτήσεις πρόβλεψης περιεχοµένου για ενεργοποίηση της προηγούµενης  
     γνώσης 
 
Β. ∆ραστηριότητες κατανόησης που ακολουθούν  τη γρήγορη ή   
     ανιχνευτική  ανάγνωση 
     Γενικές ερωτήσεις, ερωτήσεις για εντοπισµό συγκεκριµένης πληροφορίας,       
     συµπλήρωση διαγράµµατος µε τους κυριότερους τίτλους του κειµένου,  
     έλεγχος απαντήσεων των ερωτήσεων πρόβλεψης.  
 
Γ.  ∆ραστηριότητες λεπτοµερούς κατανόησης περιεχοµένου 
     Προτάσεις µε απάντηση σωστό-λάθος, αντιστοίχιση πλαγιότιτλων µε     
      παραγράφους, συµπλήρωση πινάκων ή διαγραµµάτων.  
 
∆. ∆ραστηριότητες για εξάσκηση στο λεξιλόγιο 
     Εκτίµηση σηµασίας άγνωστων λέξεων από τα συµφραζόµενα,    
     συµπλήρωση κενών, ερωτήσεις αντιστοίχισης όρων µε ορισµούς,    
     κατανόηση σηµασίας προθεµάτων και άγνωστων λέξεων, συνώνυµα,  
     αντώνυµα. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων. 
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Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαµήνου. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές δραστηριότητες µε χρήση 
Η/Υ). Συµπληρωµατικό µαθησιακό υλικό αναρτάται στα e- µαθήµατα του 
Τµήµατος µε ελεύθερη πρόσβαση. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια): 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις 2 (ώρες) την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα ∆12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή 
των διαλέξεων.  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
Ziaka, I. 2010.  English for Pharmaceutical Studies, vol. I . Thessaloniki: 
University Studio Press. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκουσα 

1 Τι είναι η «φαρµακευτική»? Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

2 Στερεές φαρµακοµορφές χορηγούµενες από το 

στόµα, ∆ισκία 

Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

3 Υγρές φαρµακοµορφές χορηγούµενες από το 

στόµα 

Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

4 Εναιωρήµατα Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

5 Γαλακτώµατα, Θεωρία γαλακτωµάτων Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

6 Γιατί και πού ενεργούν τα φάρµακα? Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

7 Ο ρόλος του υποδοχέα Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

8 Φαρµακοκινητική Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

9 Γρίπη (Εποχιακή) Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

10 Ασφάλεια των πανδηµικών εµβολίων (Η1Ν10) 

2009 

Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

11 Πρόσβαση στα φάρµακα Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

12 Υγιείς συνήθειες  τρόπου ζωής ελλήνων 

φοιτητών 

Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

13 Το βακτηριακό κύτταρο & µηχανισµοί 

βακτηριακής δράσης 

Κοντούλη 

Κλεοπάτρα 

 

 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
 
Κωδικός µαθήµατος: NP-03 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 1ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
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Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 
 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 2 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): - 
Συντονιστής µαθήµατος: ∆ήµητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια  
∆ιδάσκοντες:  
1) ∆ήµητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια (Συντονιστής) 
Γραφείο 408Β & 410, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 
 
2) Ελένη Α. Ρέκκα, Καθηγήτρια 
Γραφείο 409, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 
Επικοινωνία: µε email (rekka@pharm.auth.gr) 
 
3) ∆ιαµάντω Λάζαρη, Αν. Καθηγήτρια 
Γραφείο 317, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
Σκοπός είναι οι νέοι φοιτητές να έρθουν  σε επαφή και να γνωρίσουν τη 
Φαρµακευτική Επιστήµη, τoυς στόχους της και τα αντικείµενα της  έτσι ώστε 
το µάθηµα  να δράσει όχι µόνο σαν γενική εισαγωγή στις φαρµακευτικές 
επιστήµες, αλλά και σαν εργαλείο γνωριµίας  µε την ιστορική εξέλιξη, τις 
δυνατότητες και τις προοπτικές της Φαρµακευτικής επιστήµης.  
Επί πλέον, παρουσιάζονται και εξηγούνται περιληπτικά θέµατα όπως: η 
οργάνωση των σπουδών, η επαγγελµατική απασχόληση και  οι 
φαρµακευτικές ειδικότητες. 
Φάρµακα - νόσοι - ασφαλής χρήση θεραπευτικών µέσων. Τροφή - υγεία - 
σχέση µε φάρµακα, οµοιότητες, διαφορές. Ανάγκη για νέα φάρµακα, οδοί 
ανακάλυψης φαρµάκων. Τονίζεται ο ρόλος του φαρµακοποιού, µέσω των 
παραπάνω, στη διαφύλαξη της υγείας του κοινωνικού συνόλου. Αναφέρονται 
στοιχεία Φαρµακευτικής ∆εοντολογίας. 

 
∆εξιότητες: Από τη διδασκαλία του µαθήµατος αυτού, οι φοιτητές θα 
γνωρίζουν και θα κατανοούν: 

 Τα αντικείµενα της επιστήµης που επέλεξαν να σπουδάσουν 
 Την ιστορία και εξέλιξη των φαρµάκων και της Φαρµακευτικής 
 Την ανάπτυξη µεθόδων ανακάλυψης φαρµάκων 
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 Τη σχέση µεταξύ τροφής και φαρµάκων σε φυσιολογικές και παθολογικές 
καταστάσεις 

 Τις προοπτικές της επαγγελµατικής και επιστηµονικής θέσης των 
φαρµακοποιών σε µια οργανωµένη κοινωνία 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
 
∆ιδάσκοντες:  
1) ∆ήµητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα 
Εισαγωγή 
Αρχαίοι Ανατολικοί λαοί (Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Σουµέριοι, Αιγύπτιοι, 
Εβραίοι, Φοίνικες, Μήδοι, Πέρσες, Ινδοί, Κινέζοι, Ιάπωνες, Ελληνες) 
Ιστορικές περίοδοι της Φαρµακευτικής Eπιστήµης στη λεκάνη της Μεσογείου: 
προϊπποκρατική περίοδος 
ιπποκρατική από τον 5ο αιώνα µέχρι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
ελληνιστική ή αλεξανδρινή  
Βυζαντινή Περίοδος-Μεσαίωνας 
Άραβες 
Ευρωπαϊκή περίοδος 
Aλχηµεία-Αλχηµιστές 
Πανεπιστηµιακή µόρφωση 
Η Φαρµακευτική κατά τους 12ο,  15ο  και 17ο αιώνα 
 
2) Ελένη Α. Ρέκκα 
Περιέχει και εξετάζει: Στοιχεία περί τροφής, διατροφής, σχέση τους µε υγεία 
και φάρµακα. Επιτεύγµατα των Φαρµακευτικών Επιστηµών. Ανάπτυξη νέων 
φαρµάκων: τρόποι, σκοπός. Προοπτικές εξέλιξης στις Φαρµακευτικές 
επιστήµες. Οργάνωση και σπουδές στο Τµήµα Φαρµακευτικής του Α.Π.Θ. 
Επαγγελµατική απασχόληση φαρµακοποιών. Φαρµακευτικές ειδικότητες. 
Στοιχεία Φαρµακευτικής ∆εοντολογίας 
 
3) ∆ιαµάντω Λάζαρη 
Η Φαρµακευτική κατά τον 18ο αιώνα. Σηµαντικοί εκπρόσωποι της εποχής 
αυτής. Επιστηµονική περίοδος (από τον 19ο αιώνα έως σήµερα). 
Οµοιοπαθητική και Οµοιοπαθητικά Φάρµακα. Ελληνικές Φαρµακοποιίες. 
Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΟΦ). Οργάνωση των σπουδών στο Τµήµα 
Φαρµακευτικής ΑΠΘ. Παρουσίαση των Επιστηµονικών Αντικειµένων των 
Τοµέων Φαρµακογνωσίας-Φαρµακολογίας και Φαρµακευτικής Τεχνολογίας.  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
∆ήµητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα 
1. Ιστορία Φαρµακευτικής, Γ. Φωκά 
2. American Institute of the History of Pharmacy 
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3. History of Pharmacy: A Guide and a Survey, E Kremers, G Urdang - 1940 
- JB Lippincott Company 
 
Ελένη Ρέκκα 
1. S. Anderson, “Making medicines: A brief history of Pharmacy and 
Pharmaceuticals”, Pharmaceutical Press, 2005 
 
∆ιαµάντω Λάζαρη 
www.efe.org.gr 
www.eof.gr 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων. 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. Η βαθµολογία είναι ισοδύναµη ανά 
διδάσκοντα και αντιστοιχεί σε 3,33 µονάδες. 
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους 
που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες συνολικά για τους τρεις διδάσκοντες. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε κλασσική διδασκαλία από έδρας. 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, κλπ. όλων των συνδιδασκόντων 
αναρτώνται σε ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις – Μαθήµατα) στην ιστοσελίδα του 
τµήµατος. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα  µια φορά  την 
εβδοµάδα στην Αίθουσα  ∆12. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Εισαγωγή 

Αρχαίοι Ανατολικοί λαοί  
∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

2 Ιστορικές περίοδοι της Φαρµακευτικής 
Eπιστήµης στη λεκάνη της Μεσογείου 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

3 Βυζαντινή Περίοδος, Μεσαίωνας, 
Αραβες,-Ευρωπαϊκή περίοδος, 
Aλχηµεία, Αλχηµιστές 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

4 Πανεπιστηµιακή µόρφωση-12ος αιώνας-
15ος αιώνας - 17ος αιώνας 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

5 ΥΓΕΙΑ, ΤΡΟΦΗ, ΦΑΡΜΑΚΑ: -Εξέλιξη 
από την εµφάνιση του ανθρώπου έως 
σήµερα -Σχέση τροφής/φαρµάκων.  

Ε. Ρέκκα 

6 ΦΑΡΜΑΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ: Ορισµοί, 
Περιεχόµενο. ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -
Φαρµακευτική Χηµεία  

Ε. Ρέκκα 

7 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Περιγραφή, 
Στόχοι, Σηµασία και χρησιµότητα των 
φαρµάκων, Ορθή χρήση φαρµάκων, Η 
προσφορά των Φαρµακευτικών 
Επιστηµών στον άνθρωπο. 

Ε. Ρέκκα 

8 Επαγγελµατική απασχόληση 
φαρµακοποιών. Φαρµακευτικές 
ειδικότητες. Στοιχεία Φαρµακευτικής 
∆εοντολογίας 

Ε. Ρέκκα 

9-10 Η Φαρµακευτική κατά τον 18ο αιώνα. 
Επιστηµονική περίοδος (από τον 19ο 
αιώνα έως σήµερα).  

∆. Λάζαρη 

11 Ελληνικές Φαρµακοποιίες. Εθνικός 
Οργανισµός Φαρµάκων (ΕΟΦ).  

∆. Λάζαρη 

12 Οργάνωση των σπουδών στο Τµήµα 
Φαρµακευτικής ΑΠΘ. Παρουσίαση των 
Τοµέων Φαρµακογνωσίας-
Φαρµακολογίας και Φαρµακευτικής 
Τεχνολογίας.  

∆. Λάζαρη 

13 Σηµερινές προοπτικές εξέλιξης της 
Φαρµακευτικής επιστήµης-
επαγγελµατικές διέξοδοι στην Ελλάδα 

Από τους τρεις 
διδάσκοντες. 

 
Β) Εργαστήρια 
∆εν υπάρχουν. 
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ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-04 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 1ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 2 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): - 
Συντονιστής µαθήµατος:  
∆ιδάσκοντες:  
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
Ο στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τη χρήση των 
Η/Υ και του ∆ιαδικτύου, ειδικά από την σκοπιά του νέου επιστήµονα. Από την 
κατανόηση των αρχών λειτουργίας του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου µέχρι την 
παραγωγή εγγράφων και την επίλυση προβληµάτων µε την χρήση Η/Υ, 
σκοπός τους µαθήµατος είναι η απόκτηση των βασικών δεξιότητων χρήσης 
Η/Υ που είναι απαραίτητες σήµερα για το νέο επιστήµονα Φαρµακευτικής. 

 
∆εξιότητες:  
Με τη διδασκαλία του µαθήµατος επιχειρείται η ανάπτυξη πολύπλευρων 
υπολογιστικών δεξιοτήτων και η κατανοήση των σχετικών εννοιών: 
- Εκµάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας των Η/Υ και του ∆ιαδικτύου.  
- Ικανότητα χρήσης του Η/Υ και του ∆ιαδικτύου για την αναζήτηση, 

ανάλυση και σύνθεση δεδοµένων και πληροφοριών. 
- Εκµάθηση εφαρµογών Η/Υ που σχετίζονται µε τη γραφή κειµένου, 

φύλλων υπολογισµού και παρουσίασης διαλέξεων.  
- Βασικές γνώσεις µοντελοποίησης και προγραµµατιστικής επίλυσης 

προβληµάτων µε τη χρήση Η/Υ, ειδικά σε προβλήµατα της 
Φαρµακευτικής επιστήµης. 

  
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακή διδασκαλία. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
Το περιεχόµενο του µαθήµατος οργανώνεται σε πέντε ενότητες. Στην 1η 
ενότητα οι φοιτητές µαθαίνουν για την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία των 
Η/Υ καθώς και βασικές γνώσεις για τα δίκτυα υπολογιστών. Στη συνέχεια 
µαθαίνουν να αναζητούν πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο, να συνθέτουν και να 
αντιµετωπίζουν κριτικά την πληροφορία καθώς και να αναζητούν 
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βιβλιογραφικές πηγές. Επίσης, γίνεται εισαγωγή στα διαδικτυακά εργαλεία 
που θα διευκολύνουν τους φοιτητές στην επικοινωνία, τη συνεργασία και την 
αποδελτίωση πληροφορίας (Skype, Dropbox, εργαλεία συνεργασίας όπως 
Trello). 
Στη 2η Ενότητα οι φοιτητές θα µάθουν βασικά αλλά και προχωρηµένα 
στοιχεία της επεξεργασίας κειµένου και ειδικά της εφαρµογής MS Word. Από 
τη βασική εισαγωγή, επεξεργασία και µορφοποίηση κειµένου, στην 
αυτοµατοποιηµένη µορφοποίηση και δοµή καθώς και την εισαγωγή 
αντικειµένων στα έγγραφα. Θα δοθούν παραδείγµατα δοµής και µορφής 
εγγράφου από επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και εργασίες. 
Η 3η ενότητα, ως φυσική συνέχεια της 2ης που αφορά την παραγωγή 
περιεχοµένου, θα ασχοληθεί µε την δηµιουργία παρουσιάσεων στο MS 
Powerpoint. Σκοπός της ενότητας, να µπορούν οι φοιτητές να δηµιουργούν 
µε ευκολία παρουσιάσεις της δουλειάς τους, ερευνητικού έργου ή και 
αρχικών ιδεών. Ταυτόχρονα, σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε και τις 
βασικές αρχές για µια καλή παρουσίαση. 
Στη 4η και 5η ενότητα ασχολούµαστε µε σηµαντικές υπολογιστικές 
δεξιότητες για το νέο επιστήµονα Φαρµακευτικής και συγκεκριµένα την 
κατανόηση και υλοποίηση βασικών στατιστικών µεθόδων και µεθόδων 
βιοχηµικής µοντελοποίησης. Συγκεκριµένα, οι φοιτητές µαθαίνουν βασική 
ανάλυση δεδοµένων µε χρήση του MS Excel και προχωρηµένη ανάλυση 
δεδοµένων µε χρήση προγραµµατισµού. Θα δωθεί ιδιαίτερη έµφαση στις 
εφαρµογές στην Φαρµακευτική επιστήµη.  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
Peter Norton. "Εισαγωγή στους Υπολογιστές". Εκδόσεις Τζιόλα. 6η έκδοση. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, εργαστηριακή εξάσκηση και επίλυση σχετικών 
ασκήσεων που δίνονται από τον διδάσκοντα. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου και µία προαιρετική γραπτή εργασία. 
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους 
που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 2 ώρες συνολικά. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε κλασσική διδασκαλία από έδρας σε 
εργαστήριο Η/Υ, για την παράλληλη πρακτική εξάσκηση στα αντικείµενα του 
µαθήµατος. 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται σε ειδικό χώρο 
(Ανακοινώσεις – Μαθήµατα) στην ιστοσελίδα του τµήµατος. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
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Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα  µια φορά  την 
εβδοµάδα σε εργαστήριο Η/Υ που ανακοινώνεται στην αρχή του εξαµήνου. 

 
∆ιάλεξη Ενότητα Τίτλος 

1 1.Εισαγωγή στους 
Η/Υ και το 
∆ιαδίκτυο 

Βασικές αρχές λειτουργίας Η/Υ, υλικό και 
λογισµικό υπολογιστών 

2 
∆ιαδίκτυο – Αναζήτηση πληροφορίας και 
υπηρεσίες διαδικτύου 

3 
2.Επεξεργασία 
Κειµένου 

Βασικές λειτουργίες επεξεργασίας και 
µορφοποίησης κειµένου  

4 Εισαγωγή και επεξεργασία αντικειµένων 
5 Παραγωγή ακαδηµαϊκών εγγράφων 

6 
3.Παρουσιάσεις 

Βασικές λειτουργιές  εφαρµογής 
παρουσιάσεων και σχεδίαση  

7 
Επεξεργασία κειµένου παρουσίασης και 
αντικειµένων 

8 
4. Υπολογιστικά 
Φύλλα 

Βασικές λειτουργίες λογιστικών φύλλων 
9 Τύποι και συναρτήσεις - Γραφήµατα  
10 Μαθηµατικά και Στατιστική στο Excel 

11 

Συνδυασµός 
Εφαρµογών 

Συνδυαστική χρήση των εφαρµογών και 
του διαδικτύου -  παρουσίαση εργασίας  

5.Προγραµµα-
τισµός Η/Υ και 
εφαρµογή στη 
Φαρµακευτική 
Επιστήµη 

Βασικές αρχές προγραµµατισµού Η/Υ  για 
ανάλυση δεδοµένων 

12 
Εισαγωγή στην ανάλυση δεδοµένων µε 
χρήση προγραµµατισµού 

13 
Άλλες εφαρµογές Η/Υ στην 
Φαρµακευτική 
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2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΙΟΛΟΓΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-26 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 2ο 
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 3.5 
Θεωρία (ώρες): 2/εβδοµάδα 
Εργαστήριο (ώρες): 2/εβδοµάδα σε τµήµατα 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Παππά- Κονιδάρη  Άννα, Καθηγήτρια 
∆ιδάσκοντες:  
1) Παπά-Κονιδάρη Άννα, Καθηγήτρια, τηλ.: 2310 999151 
2) Εξηντάρη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, τηλ.: 2310 999031 
3) Βυζαντιάδης Τιµολέων-Αχιλλέας, Αναπλ. Καθηγητής, τηλ.: 2310 999027 
4) Γκιούλα Γεωργία, Αναπλ. Καθηγήτρια, τηλ.: 2310 999121 
5) Σκούρα Λεµονιά, Αναπλ. Καθηγήτρια, τηλ.: 2310 999156 
6) Μελίδου Α., Επίκ. Καθηγήτρια 
7) Καχριµανίδου Μ., Επίκ. Καθηγήτρια 
8) Χατζηδηµητρίου ∆., Επίκ. Καθηγήτρια 
9) Πρωτονοταρίου Ε., Επίκ. Καθηγήτρια 
 
Βοηθητικό προσωπικό:  
Σουζαν Βεργκίζι-Νικολακάκη Ε.∆Ι.Π. τηλ 231099169 
Σοφία Κοτσινού, µέλος Ε.Τ.Ε.Π., τηλ.: 2310 999091 
 
Χώρος 
Το Α΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας βρίσκεται στο ισόγειο και στον τρίτο 
όροφο της Ιατρικής Σχολής. Όλοι οι διδάσκοντες και το βοηθητικό 
προσωπικό βρίσκονται στους χώρους του Εργαστηρίου καθηµερινά. 
 
Γνωστικοί στόχοι: 
Oι στόχοι του µαθήµατος είναι η γενική προσέγγιση των αντικειµένων της 
µικροβιολογίας και ανοσολογίας, αλλά και η γνώση µερικών από τα 
σπουδαιότερα βακτήρια, ιούς και µύκητες που ευθύνονται για λοιµώξεις στον 
άνθρωπο, των νόσων που προκαλούν, καθώς και η ειδική εργαστηριακή 
διάγνωσή τους και θεραπεία. 
 
∆εξιότητες:  
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Η εξοικείωση µε τις έννοιες της µικροβιακής εισβολής, της άµυνας του 
οργανισµού, της εργαστηριακής διάγνωσης και της αντιµετώπισης των 
λοιµώξεων.   
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
Μαθήµατα αµφιθεάτρου και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Γενικά χαρακτηριστικά των µικροβίων (βακτήρια, ιοί, µύκητες). Φυσικές και 
χηµικές ιδιότητες τους. Φυσικοί και χηµικοί παράγοντες που δρουν βλαπτικά 
επί των µικροβίων, αντιβιοτικά, αντιϊκά, αντιµυκητιακά φάρµακα.  Βασικές 
αρχές ανοσολογίας, σχέση µικροβίων-ξενιστή. Τρόποι απαλλαγής και 
προστασίας από τους µικροοργανισµούς. Στοιχεία εργαστηριακής διάγνωσης. 
Παθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
παθογόνων µικροβίων. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: 
Παρακολούθηση µαθηµάτων αµφιθεάτρου και εργαστηριακών ασκήσεων.  
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτές εξετάσεις µε ερωτήσεις προς ανάπτυξη, στο τέλος του εξαµήνου. 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει και τα 
δύο δίωρα υποχρεωτικά εργαστήρια. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται στις 
ηµεροµηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Εργαστήριο. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Όλα τα µαθήµατα γίνονται µε παρουσίαση σε µορφή PowerPoint. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια): 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
 
α) ∆ιαλέξεις: Οι διαλέξεις (µιας ώρας) πραγµατοποιούνται δύο φορές την 
εβδοµάδα, συνήθως στο Μεγάλο Αµφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής και είναι 
ενδεικτικά οι παρακάτω:  
 

1. Χαρακτηριστικά των βακτηρίων  
2. Γενικά χαρακτηριστικά των ιών, Μ. Εξηντάρη 
3. Χαρακτηριστικά των µυκήτων-ευκαιριακές µυκητιάσεις, Τ. Α. 

Βυζαντιάδης 
4. Γενικά περί παρασίτων 
5. Προστατευτικές απαντήσεις του ξενιστή,  
6. Κυτταρική ανοσιακή απάντηση, Λ. Σκούρα 
7. Χυµική ανοσιακή απάντηση, Γ. Γκιούλα 
8. ∆ιαταραχές ανοσίας, Γ. Γκιούλα 
9. Φυσιολογική χλωρίδα 
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10. Παθογενετικοί µηχανισµοί µικροβιακών λοιµώξεων, Τ. Α. Βυζαντιάδης 
11. Αποστείρωση-απολύµανση-αντισηψία, Ν. Μαλισιόβας 
12. Αντιµικροβιακά-Έλεγχος ευαισθησίας, Α. Παππά 
13. Εµβόλια, Μ. Εξηντάρη 
14. Τέτανος 
15. Εντεροβακτηριακά, Μ. Εξηντάρη 
16. Σταφυλόκοκκος-Στρεπτόκοκκος 
17. Κόκκοι Gram (-) 
18. Ιοί οµάδας έρπητα, Μ. Εξηντάρη 
19. Ρετροϊοί, Λ. Σκούρα 
20. Ηπατίτιδες 
21. Ιλαρά-Παρωτίτιδα-Ερυθρά  
22. Ιοί γρίπης, Μ. Εξηντάρη 
23. Μυκοβακτηρίδια  
24. Κορυνοβακτηρίδια, Μπορντετέλλες, Γ. Γκιούλα 
25. Επιφανειακές µυκητιάσεις, Τ. Α. Βυζαντιάδης 
26. Εργαστηριακή διάγνωση µικροβιακών λοιµώξεων- 

 
β) Εργαστήρια: Οι φοιτητές χωρίζονται σε οµάδες και ασκούνται υποχρεωτικά 
µία φορά την εβδοµάδα στο ίδιο τµήµα, την ίδια ώρα, για δύο εβδοµάδες. Τα 
εργαστήρια  γίνονται στην αίθουσα ασκήσεων του Α΄ Εργαστηρίου 
Μικροβιολογίας. 
∆ιδάσκοντες: Τ. Α. Βυζαντιάδης,  Αν. Καθηγητής  
           Σ. Βεργίζι – Νικολακάκη Ε∆ΙΠ  
Βιβλιογραφία 
1. P.R. Μurrey, K.S. Rosenthal και M.A. Pfaller, Iατρική Μικροβιολογία, 

Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α. Ε., Αθήνα, 2016.  
2. Ι.Κ. Παπαπαναγιώτου, Β. Κυριαζοπούλου-∆αλαΐνα, Εισαγωγή στην 

Ιατρική Μικροβιολογία, Ιολογία και Ανοσολογία, University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη 2005.  

3. Ι.Κ. Παπαπαναγιώτου, Β. Κυριαζοπούλου-∆αλαΐνα, Ιατρική 
Μικροβιολογία & Ιολογία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004. 

4. Η ύλη των αµφιθεάτρων και εργαστηρίων, όπως αυτή παρουσιάζεται 
στα σχετικά µαθήµατα.  

5. Σχετικά βιβλία και επιστηµονικά περιοδικά που υπάρχουν στο 
Εργαστήριο, βιβλιογραφικές πηγές από τις Πανεπιστηµιακές και 
Νοσοκοµειακές Βιβλιοθήκες ή το ∆ιαδίκτυο. 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-27 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό  
Εξάµηνο σπουδών: 2ο  
Τύπος µαθήµατος 
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x Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6 
 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες):  
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Αβρανάς Αντώνης, Καθηγητής 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
1) Αβρανάς Αντώνης - Καθηγητής  
Εργαστήριο Φυσικοχηµείας, Ισόγειο Παλαιού Χηµείου, Αιθ. 226 
Τµήµα Χηµείας  
Επικοινωνία: τηλ/fax: 2310997686, email: avranas@chem.auth.gr 
 
2) Παπουτσής Αχιλλέας -  Καθηγητής 
Εργαστήριο Φυσικοχηµείας, Ισόγειο Παλαιού Χηµείου  
Τµήµα Χηµείας   
Επικοινωνία: τηλ. 2310997755, email: achille@chem.auth.gr   
 
3) Σωτηρόπουλος Σωτήρης –  Καθηγητής 
Εργαστήριο Φυσικοχηµείας, Ισόγειο Παλαιού Χηµείου  
Τµήµα Χηµείας 
Επικοινωνία: τηλ.2310997742, email: eczss@chem.auth.gr  
 
4) Τσιπλακίδης ∆ηµήτρης - Αναπληρωτής Καθηγητής 
Εργαστήριο Φυσικοχηµείας, Ισόγειο Παλαιού Χηµείου Αιθ. 211 
Τµήµα Χηµείας 
Επικοινωνία: τηλ.2310997766, email: dtsiplak@chem.auth.gr  
 
5)  Γαβριήλ ∆ηµήτριος – Επίκουρος Καθηγητής 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: α. Εργαστήρια: Εξοικείωση µε την πειραµατική 
διαδικασία φυσικοχηµικών µετρήσεων, όπως πχ. τιτλοδοτήσεις, πεχαµετρία, 
πολωσιµετρία, φασµατοφωτοµετρία, διαχωρισµός φάσεων, δηµιουργία 
διαγραµµάτων, παρουσίαση των αποτελεσµάτων µε την µορφή έκθεσης. 
β.  ∆ιαλέξεις: Η κατανόηση από την µεριά των φοιτητών των βασικών 
εννοιών της θερµοδυναµικής και της χρησιµότητάς τους στην κατανόηση και 
επίλυση βασικών φυσικοχηµικών προβληµάτων.  
Η εξοικείωση των φοιτητών µε βασικές φυσικοχηµικές έννοιες και φαινόµενα 
που συνδέονται µε το αντικείµενο της Φαρµακευτικής επιστήµης (π.χ. 
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φασικές µεταβολές, κατανοµή-εκχύλιση, ιοντική ισορροπία, φαινόµενα σε 
επιφάνειες-διεπιφάνειες, κολλοειδή συστήµατα, γαλακτώµατα κλπ.).  
Η κατανόηση των βασικών αρχών της κινητικής των αντιδράσεων  και των 
νόµων που τις διέπουν µε στόχο την καλύτερη και ευχερέστερη µελλοντική 
κατανόηση και της φαρµακοκινητικής. 
Η απόκτηση ικανότητας επίλυσης απλών φυσικοχηµικών προβληµάτων. 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες µέρους της φυσικοχηµείας, που 
απαιτείται για τους φοιτητές του Φαρµακευτικής. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις, που περιλαµβάνουν και επίλυση ασκήσεων µε την µορφή 
φροντιστηριακών ασκήσεων και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  

Χηµική Θερµοδυναµική Γενικά για τη θερµοδυναµική, Ορισµοί και 
βασικές έννοιες της θερµοδυναµικής, Θερµοδυναµικό σύστηµα, 
Θερµοδυναµική κατάσταση, Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, 
Εκτατικά και εντατικά καταστατικά µεγέθη, Θερµοδυναµική ισορροπία, 
Θεωρητικές βάσεις της θερµοδυναµικής, Θερµοκρασία και µηδενικό 
θερµοδυναµικό αξίωµα, Εσωτερική ενέργεια, έργο, θερµότητα, Το πρώτο 
θερµοδυναµικό αξίωµα, Ενθαλπία, Θερµοχωρητικότητα, Γραµµοµοριακή 
θερµότητα στερεών στοιχείων, Εφαρµογές του 1ου Θ.Α. στα ιδανικά αέρια, 
Πραγµατικά αέρια, Μη ιδανικά αέρια-µια νέα καταστατική εξίσωση, Κρίσιµα 
δεδοµένα, Σχέση κρίσιµων δεδοµένων µε τις σταθερές van der Waals, Νόµος 
των αντιστοίχων καταστάσεων, Εξαερίωση και θερµότητα εξαερίωσης, 
Κανόνας του Τrouton, Θερµοχηµεία, Η θερµότητα στις χηµικές αντιδράσεις, 
∆εύτερο θερµοδυναµικό αξίωµα, Εντροπία, Υπολογισµοί µεταβολών της 
εντροπίας, Ελεύθερη ενέργεια, Κανονικές καταστάσεις, Χηµικό δυναµικό, 
Κριτήρια ισορροπίας και αυθορµήτων µεταβολών. 

Ισορροπία Φάσεων Συνθήκη ισορροπίας φάσεων, Νόµος φάσεων του 
Gibbs και εφαρµογή σε απλό σύστηµα ενός συστατικού, ∆ιάγραµµα φάσεων 
του νερού, ∆ιαγράµµατα φάσεων, Ισορροπία ατµών/υγρού για σύστηµα ενός 
συστατικού,  εξίσωση Clausius-Clapeyron.  

Χηµική Ισορροπία Εκφράσεις της σταθεράς χηµικής ισορροπίας i. 
Αντιδράσεις στην αέριο φάση i. Αντιδράσεις σε υγρά µίγµατα ή διαλύµατα 
iii.Αντιδράσεις όπου ένα ή περισσότερα από τα συστατικά τους βρίσκονται σε 
συµπυκνωµένη ή γενικά µη αναµίξιµη φάση, Εξάρτηση της σταθεράς χηµικής 
ισορροπίας από τη θερµοκρασία, Υπολογισµός των ∆Η, ∆G, ∆S αντίδρασης σε 
ορισµένη θερµοκρασία από τις αντίστοιχες κανονικές ενθαλπίες και ελεύθερες 
ενέργειες σχηµατισµού των αντιδρώντων και προϊόντων.  

Αντιδράσεις σε Βιολογικά Συστήµατα και Βιοενεργητική Το ATP ως 
µεταφορέας της χηµικής ενέργειας, ∆οµή και ιδιότητες του ATP , Κανονική 
ενέργεια υδρολύσεως του ATP, Κεντρικός ρόλος του συστήµατος ATP-ADP, 
Αντιδράσεις σε βιολογικά συστήµατα, Υδρόλυση πεπτιδικού δεσµού, 
Αντιδράσεις µεταφοράς οµάδας, Ενζυµατική σύζευξη αντιδράσεων, 



�   

 

66

Βιοσύνθεση και διάσπαση της γλυκόζης, Σύνθεση της γλυκόζης, Καύση της 
γλυκόζης. 

Φυσικοχηµεία Συστηµάτων ∆ιαλύµατα αερίων σε υγρά, ∆ιαλύµατα 
υγρών πλήρως αναµειγνυόµενων, Αποκλίσεις από τον νόµο του Raoult, 
Συστήµατα µη αναµειγνυόµενων υγρών, Κατανοµή ουσίας σε σύστηµα δύο 
µη αναµειγνυόµενων υγρών, Εκχύλιση διαλυµένης ουσίας από διάλυµα, 
∆ιαλύµατα µη πτητικών ουσιών σε υγρά. 
 

Χηµεία Επιφανειών ∆ιεπιφάνεια αερίου/στερεού, Ισόθερµες εξισώσεις, 
∆ιεπιφάνειες στερεού/υγρού, αερίου/υγρού και υγρού/υγρού, Επιφανειακή 
και διεπιφανειακή τάση, Επιφανειακή τάση διαλυµάτων, Μονοµοριακά υµένια, 
Χρωµατογραφία, Ιονανταλλαγή. 
 
  Κολλοειδή Εισαγωγή, Παρασκευή καθαρισµός και ιδιότητες 
κολλοειδών συστηµάτων διασποράς, 1. Κινητικές ιδιότητες κολλοειδών, 
∆ιάχυση κολλοειδών, Καθίζηση των κολλοειδών, Ωσµωτική πίεση 
κολλοειδών, Iσορροπία Donnan, 2. Οπτικές ιδιότητες κολλοειδών 
Μικροσκοπική παρατήρηση των κολλοειδών. 3. Ηλεκτρικές ιδιότητες 
κολλοειδών, Ισοηλεκτρικό σηµείο κολλοειδών, Σταθερότητα κολλοειδών 
συστηµάτων διασποράς, Γαλακτώµατα. 

Hλεκτροχηµεία Α. Εισαγωγή - Ηλεκτρολυτική αγωγή του ρεύµατος, 
Αγωγιµότητα ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων, Eφαρµογές αγωγιµοµετρικών 
µετρήσεων, 1. Προσδιορισµός της διαλυτότητας δυσδιαλύτου άλατος, 2. 
Προσδιορισµός του βαθµού διάστασης ασθενών ηλεκτρολυτών, 3. 
Αγωγιµοµετρικές τιτλοδοτήσεις. 

B. Αρχές ηλεκτρολυτικής διαστάσεως, Θεωρία του Arrhenius και 
ελλείψεις, Συντελεστής του vant'Hoff και βαθµός διαστάσεως, Νόµος της 
αραιώσεως του Ostwald, Ενεργότητα και συντελεστής ενεργότητας των 
ιόντων, Ιονική ισχύς και συντελεστής Bjerrum, Oρικός τύπος των Debye-
Hϋckel. 

Γ. Ιοντική Ισορροπία, Ιονισµός του νερού, Ιονική ισορροπία σε 
διαλύµατα οξέων και βάσεων, Σταθερά διαστάσεως οξέων και βάσεων, 
∆ιαλύµατα ασθενών οξέων, και βάσεων, ∆είκτες, Ρυθµιστικά διαλύµατα.  

∆. Γαλβανικά Στοιχεία, Απόλυτο δυναµικό και κανονικό δυναµικό 
ηλεκτροδίου, Hλεκτρόδια αργύρου-χλωριούχου αργύρου και καλοµέλανα. 

Κινητική Χηµικών Αντιδράσεων Εισαγωγή, Ταχύτητα και τάξη 
αντιδράσεως, Μοριακότητα αντιδράσεως, Χρόνος υποδιπλασιασµού, 
Αντιδράσεις µηδενικής πρώτης και δευτέρας τάξης, Επίδραση της 
θερµοκρασίας στην ταχύτητα των χηµικών αντιδράσεων, Ενεργοποιηµένο 
σύµπλοκο.     
Προτεινόµενη βιβλιογραφία 
1. “Σηµειώσεις Φυσικοχηµείας για τους φοιτητές του Φαρµακευτικού 
Τµήµατος”, Α. Αβρανάς, Ι. Ζιώγας, Α. Παπουτσής, Σ. Σωτηρόπουλος (2005). 
2. “Φυσικοχηµεία” Τόµοι Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Atkins Πανεπιστηµιακές εκδόσεις 
Κρήτης (2005). 
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3. “Αtkin’s Physical Chemistry”, P. Atkins, J. de Paula, Oxford University 
Press (2006) 
4. “Φυσικοχηµεία” Γεωργίου Καραϊσκάκη Εκδ. Τραυλός & ΣΙΑ ΟΕ.  
5. “Πειραµατική Φυσική-Χηµεία”, Ι.Α.Μουµτζής, Εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 
(2004). 
6. “Φυσική Χηµεία Οµογενών και Ετερογενών Συστηµάτων”, ∆.Α. 
Γιαννακουδάκης, Θεσσαλονίκη (1985-1986). 
7. “Ηλεκτροχηµεία”, Ι.Α. Μουµτζής, ∆.Π. Σαζού, ∆ήµητρα , Θεσσαλονίκη 
(1992). 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  

Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  

Α. Εργαστηριακών ασκήσεων:  Μετά από κάθε εργαστηριακή άσκηση 
και πριν ξεκινήσει η επόµενη, παραδίδεται υποχρεωτικά εργασία η οποία 
περιέχει ένα σύντοµο θεωρητικό µέρος της άσκησης και τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα κατάλληλα επεξεργασµένα. Κάθε εργαστηριακή άσκηση 
βαθµολογείται. Ο συνολικός βαθµός των εργαστηριακών ασκήσεων 
προσµετράται µε τις γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος.  

Β. ∆ιαλέξεων: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. Περιλαµβάνει 
πέντε θέµατα, µε υποερωτήσεις, τα οποία είναι ισοδύναµα, κάθε θέµα δηλαδή 
αντιστοιχεί σε 2 µονάδες. Στα θέµατα περιλαµβάνονται θεωρία και  ασκήσεις. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν µόνον όσοι έχουν κάνει και τις 
οκτώ εργαστηριακές ασκήσεις και έχουν παραδώσει τις εργασίες τους και 
έχουν γίνει δεκτές. Ο χρόνος εξέτασης είναι τρεις ώρες. Οι εξετάσεις στο 
τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους που ανακοινώνει 
το Φαρµακευτικό Τµήµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 

Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε 
µορφή Powerpoint) καθώς και µε διαφάνειες. 
 Το βιβλίο “Σηµειώσεις Φυσικοχηµείας για τους φοιτητές του 
Φαρµακευτικού Τµήµατος”, Α. Αβρανάς, Ι. Ζιώγας, Α. Παπουτσής, Σ. 
Σωτηρόπουλος (2005), που περιέχει όλη τη θεωρία καθώς και τις 
εργαστηριακές ασκήσεις, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
Τµήµατος Χηµείας www.chem.auth.gr, Εργαστήριο Φυσικοχηµείας (κ. Α. 
Αβρανάς). Επίσης υλικό του µαθήµατος και των εργαστηρίων βρίσκεται στην 
ίδια διεύθυνση (διδάσκοντες κ. Σ. Σωτηρόπουλος και κ. ∆. Τσιπλακίδης).  
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 

Η διδασκαλία του µαθήµατος περιλαµβάνει 36 διαλέξεις και 8 
εργαστηριακές ασκήσεις. 

α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις λαµβάνουν χώρα τρεις φορές την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα Α του Παλαιού Χηµείου. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1-2 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της 

Θερµοδυναµικής 
Παπουτσής  

3 Θερµοδυναµικά καταστατικά µεγέθη, 
καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 

Παπουτσής 

4 Θερµοδυναµική Ισορροπία Παπουτσής 
5 Θερµοκρασία – Μηδενικό 

Θερµοδυναµικό αξίωµα 
Παπουτσής 

6 Εσωτερική ενέργεια – Έργο – 
Θερµότητα 

Παπουτσής 

7 Πρώτο Θερµοδυναµικό αξίωµα Παπουτσής 
8 Ενθαλπία – Θερµοχωρητικότητα Παπουτσής 
9 Εφαρµογές του 1ου Θερµοδυναµικού 

αξιώµατος στα ιδανικά αέρια 
Παπουτσής 

10 Πραγµατικά αέρια –Αποκλίσεις από 
την ιδανική συµπεριφορά 

Παπουτσής 

11 Θερµοχηµεία – Εφαρµογές 
(προβλήµατα) 

Παπουτσής 

12 ∆εύτερο Θερµοδυναµικό αξίωµα – 
Εντροπία – Υπολογισµοί µεταβολών 
της 

Παπουτσής 

13 Θερµοδυναµικές έννοιες, µεταβλητές 
και συναρτήσεις. Κριτήρια ισορροπίας 
συστηµάτων υπό διαφορετικές 
συνθήκες. 

Σωτηρόπουλος 

14 Ισορροπία Φάσεων-Νόµος Φάσεων του 
Gibbs.-Εξισώσεις Clapeyron και 
Clausius-Clapeyron. 

Σωτηρόπουλος 

15 Χηµική Ισορροπία. Επίδραση της 
θερµοκρασίας στη σταθερά ισορροπίας 
αντίδρασης. 

Σωτηρόπουλος 

16 Μεθοδολογία εύρεσης 
θερµοδυναµικών δεδοµένων 
αντίδρασης για διάφορες 
συνθήκες από βιβλιογραφικά 
δεδοµένα πρότυπων ποσοτήτων. 

Σωτηρόπουλος 

17 Θερµοδυναµική µελέτη βιοχηµικών 
αντιδράσεων. 

Σωτηρόπουλος 

18 Παραδείγµατα ασκήσεων φασικής και 
χηµικής ισορροπίας. 

Σωτηρόπουλος 

19-24 Φυσικοχηµεία Συστηµάτων  Τσιπλακίδης 
25-26 Κινητική χηµικών αντιδράσεων-

Αντιδράσεις µηδενικής, πρώτης και 
δευτέρας τάξης 

Αβρανάς 
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27 Επίδραση της θερµοκρασίας στη 
κινητική αντιδράσεων 

Αβρανάς 

28 Ασκήσεις Χηµικής Κινητικής  Αβρανάς 
29-31 Χηµεία Επιφανειών Αβρανάς 
32-34 Κολλοειδή Αβρανάς 
35-36 Ηλεκτροχηµεία-Εφαρµογές Αβρανάς 

 
β) Εργαστήρια 
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 

1 Πεχαµετρία - Προσδιορισµός pKa 
ασθενούς οξέος 

Όλοι οι διδάσκοντες  

2 Αγωγιµοµετρία - Προσδιορισµός 
κρίσιµης συγκέντρωσης 
σχηµατισµού µικκυλίων 

Όλοι οι διδάσκοντες 

3 Φασµατοφωτοµετρία - Εύρεση της 
ειδικής ταχύτητας της οξείδωσης 
του KI από H2O2 

Όλοι οι διδάσκοντες 

4 Πολωσιµετρία - Μέτρηση γωνίας 
στροφής οπτικά ενεργών ουσιών 
και προσδιορισµός της ειδικής 
στροφικής ικανότητας (για το 
καλαµοσάκχαρο) 

Όλοι οι διδάσκοντες 

5 ∆ιαλυτότητα - Εύρεση ∆Η 
διαλυτότητας του ΝaHCO3 στο νερό 

Όλοι οι διδάσκοντες 

6 Τριαδικά συστήµατα - Κατασκευή 
τριγωνικού διαγράµµατος 

Όλοι οι διδάσκοντες 

7 Κολλοειδή - Εύρεση ισοηλεκτρικού 
σηµείου αλβουµίνης – Παρασκευή, 
κροκίδωση και προστασία από 
κροκίδωση υδρόφοβου κολλοειδούς 
Fe(OH)3 

Όλοι οι διδάσκοντες 

8 Κατανοµή - Εύρεση συντελεστού 
κατανοµής ιωδίου µεταξύ οργανικής 
φάσης-νερού 

Όλοι οι διδάσκοντες 

 
 

BOTANIKH 
 
Κωδικός µαθήµατος: 7 
Κύκλος/Επίπεδο   σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 2ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
X Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
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 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 
 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS):4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Κοκκίνη Στυλιανή, Καθηγήτρια 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
Στέλλα Κοκκίνη, Καθηγήτρια  
Γραφείο 8.23, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Τετάρτη και Παρασκευή 12.00 – 14.00 
Επικοινωνία: Με e-mail (kokkini@bio.auth.gr) 
 
Μιχαήλ Μουστάκας, Καθηγητής  
 
Ρεγγίνα Καρούσου, Επίκ. Καθηγήτρια 
Γραφείο 8.13, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11.00-12.00 
Επικοινωνία: Με email (karousou@bio.auth.gr) 
 
Παρασκευή Μαλέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Γραφείο 9.15, 9ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 9.00-12.00 
Επικοινωνία: Με e-mail (malea@bio.auth.gr) 
 
Έφη Χανλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια 
Γραφείο 8.13, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Τρίτη 15.00-17.00, Πέµπτη 11.00-13.00  
Επικοινωνία: Με e-mail (chanlidu@bio.auth.gr) 
 
Eιδικό ∆ιδακτικό Προσωπικό:  
Χρυσούλα Πυρινή, Ε∆ΙΠ  
Γραφείο 8.15, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: ∆ευτέρα 10.00-14.00 
Επικοινωνία: Με e-mail (chpirini@bio.auth.gr) 
 
Ευδοξία Τσακίρη, Ε∆ΙΠ  
Γραφείο 8.15, 8ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: ∆ευτέρα 10.00-14.00 
Επικοινωνία: Με e-mail (tsakiri@bio.auth.gr) 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
Η απόκτηση βασικών γνώσεων της βιολογίας φυτών: µορφολογία, ανατοµία 
και βασικές λειτουργίες (σε κυτταρικό και υποκυτταρικό επίπεδο) των 
φυτικών οργανισµών. Βασικές αρχές της ταξινόµησης των φυτών. Η 
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κατανόηση και χρήση της επιστηµονικής ονοµατολογίας καθώς και της 
διάκρισης των φυσικών οµάδων των φαρµακευτικών φυτών (φυτά µε  
βιολογικώς δραστικά συστατικά) µε βάση τα µορφολογικά και χηµικά 
διαγνωστικά τους γνωρίσµατα.  
 
∆εξιότητες:  
Χρήση µικροσκοπίου για την αναγνώριση και παρατήρηση φυτικών 
κυττάρων, ιστών και οργάνων. Κατασκευή µικροσκοπικών 
παρασκευασµάτων. Χρήση στερεοσκοπίου για παρατήρηση των 
µακροσκοπικών γνωρισµάτων που διακρίνουν τις κύριες οικογένειες των 
φαρµακευτικών φυτών. Συλλογή, ταξινοµική αναγνώριση και διατήρηση 
φυτικών δειγµάτων.   
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
Θεωρητική διδασκαλία, πρακτική εργαστηριακή εξάσκηση σε µικρές οµάδες 
και υπαίθριες ασκήσεις.  
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
Α ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στη Βιολογία των φυτών. Τα φυτά σε οικολογικό και 
οικονοµικό συσχετισµό µε τον άνθρωπο (διατροφή, τεχνικές ύλες, ενέργεια, 
φάρµακα). Το τυπικό φυτικό κύτταρο, εµβρυώδες και διαφοροποιηµένο, µε 
έµφαση στο κυτταρικό τοίχωµα, τα χυµοτόπια και τα πλαστίδια. Οι φυτικοί 
ιστοί (οργάνωση, ταξινόµηση), µε έµφαση στον εκκριτικό ιστό. Εξωτερική 
µορφολογία και ανατοµική διάπλαση των φυτικών οργάνων (ρίζα, βλαστός, 
φύλλο, άνθος, καρπός) του Αθροίσµατος Spermatophyta (Σπερµατόφυτα).  
Αναπαραγωγικά όργανα και τρόποι αναπαραγωγής των φυτών.  
Β ΜΕΡΟΣ: Ιστορική αναδροµή της χρήσης των φυτών ως θεραπευτικά σε 
σχέση µε την ταξινόµησή τους. Βασικές αρχές της επιστηµονικής 
ονοµατολογίας και ταξινόµησης των φυτών. Η «κουτί-µέσα-σε κουτί» 
µέθοδος ταξινόµησης. Το είδος ως βασική µονάδα ταξινόµησης. Η διάκριση 
των φυτών σε Αθροίσµατα. Τα τρία υποαθροίσµατα των Spermatophyta. Οι 
κλάσεις και υποκλάσεις των Magnoliophytina (Αγγειόσπερµα). ∆ιαγνωστικά 
µορφολογικά γνωρίσµατα των κυριότερων οικογενειών φαρµακευτικών 
φυτών. Αντιπροσωπευτικά είδη φαρµακευτικών φυτών. Αναφορές σε 
βιολογικώς δραστικά συστατικά και φαρµακευτικές χρήσεις. 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 
Α. ΜΕΡΟΣ 
1. Μορφολογία και Ανατοµία Φυτών 
Έκδοση: 015/1994 
Συγγραφείς: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ∆ΕΛΗΒΟΠΟΥΛΟΣ 
ISBN: 960-317-015-1  
∆ιαθέτης (Εκδότης): Αικατερίνη Σιµώνη 
2. Βοτανική - Μορφολογία και Ανατοµία Φυτών 
Έκδοση: Β' ΕΚ∆ΟΣΗ/2003 
Συγγραφείς: ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΠΟΖΑΜΠΑΛΙ∆ΗΣ 
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ISBN: 960-312-015-4 
∆ιαθέτης (Εκδότης): ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΠΟΖΑΜΠΑΛΙ∆ΗΣ 
Β. ΜΕΡΟΣ 
1. Συστηµατική Βοτανική: Φυλογενετική-Φαινετική Προσέγγιση της 
Ταξινόµησης των Φυτικών Οργανισµών 
Έκδοση: 1/2004 
Συγγραφείς: ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑΣ ∆., ΚΟΚΚΙΝΗ Σ. 
ISBN: 960-86090-3-8  
∆ιαθέτης (Εκδότης): ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚ. ΑΪΒΑΖΗΣ  
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων στην αίθουσα και 
την ύπαιθρο. ∆ηµιουργία και οργάνωση ατοµικής συλλογής αποξηραµένων 
φυτικών δειγµάτων (φυτολόγιο).  
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: 
Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές από 
τη διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται: 
Με γραπτές εξετάσεις (80% του τελικού βαθµού), που διεξάγονται στις 
θεσµοθετηµένες εξεταστικές περιόδους. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν 
δύο σειρές θεµάτων, που αντιστοιχούν στα δύο µέρη που συνθέτουν το 
µάθηµα. Α ΜΕΡΟΣ: Τα θέµατα αφορούν σε ερωτήσεις: α) πολλαπλής 
επιλογής, β) στις οποίες καλούνται να αιτιολογήσουν την απάντηση, γ) 
ανάπτυξης και δ) κρίσεως. Β ΜΕΡΟΣ: Πέντε θέµατα τα οποία βαθµολογούνται 
ανάλογα µε τη δυσκολία τους. Υπόδειγµα µε τη µορφή των θεµάτων του Β 
ΜΕΡΟΥΣ είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Τµήµατος  Φαρµακευτικής. 
Α ΜΕΡΟΣ του µαθήµατος: Πρακτικές εξετάσεις για τις εργαστηριακές 
ασκήσεις (10% του τελικού βαθµού). 
Β ΜΕΡΟΣ του µαθήµατος: Προφορική εξέταση  στο φυτολόγιο που 
δηµιούργησε κάθε φοιτητής (10% του τελικού βαθµού). Γίνεται µέσα στην 
εξεταστική περίοδο πριν τις γραπτές εξετάσεις του µαθήµατος. Η ακριβής 
ηµεροµηνία και ώρα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος 
Φαρµακευτικής. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint). Οι διαφάνειες των διαλέξεων και ανακοινώσεις σχετικές µε το 
µάθηµα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Φαρµακευτικής 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις, εργαστηριακές και 
υπαίθριες ασκήσεις µικρών οµάδων φοιτητών. 
α) ∆ιαλέξεις: Οι 26 διαλέξεις (13 εβδοµάδες Χ 2 ώρες) γίνονται στην 
Αίθουσα Ι1 µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή των 
διαλέξεων. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 

1-2 Εισαγωγή στη Βιολογία των φυτών. Το 
τυπικό φυτικό κύτταρο. 

Π. Μαλέα 

3-4 Τα χαρακτηριστικά του τυπικού 
φυτικού κυττάρου µε έµφαση στα 
χυµοτόπια, το κυτταρικό τοίχωµα και 
τα πλαστίδια. 

Π. Μαλέα 

5-6 Οι φυτικοί ιστοί (οργάνωση, 
ταξινόµηση). Μεριστώµατα, 
επιδερµικός και παρεγχυµατικός ιστός. 

Π. Μαλέα 

7-8 Στηρικτικός, αγωγός, εκκριτικός ιστός. 
Περίδερµα-Φακίδια. 

Π. Μαλέα 
 

9-10 Τα φυτικά όργανα. Εξωτερική 
µορφολογία – ανατοµική κατασκευή 
βλαστού.  

Π. Μαλέα 

11-12 Εξωτερική µορφολογία – ανατοµική 
κατασκευή ρίζας, φύλλου. 

Π. Μαλέα 
 

13 
14 

Τρόποι αναπαραγωγής και 
αναπαραγωγικά όργανα των φυτών. 
H ταξινόµηση των φυτών (βοτάνων) 
και των θεραπευτικών τους ιδιοτήτων   

Π. Μαλέα 
Σ. Κοκκίνη 

15-16 Ιστορική εξέλιξη της Συστηµατικής 
Βοτανικής – Ταξινοµική ιεραρχία – 
Ταξινοµική ονοµατολογία  

Σ. Κοκκίνη 

17-18 Άθροισµα Spermatophyta - Οικογένειες 
των  υποαθροισµάτων Coniferophytina 
και  Magnoliophytina  (Κλάση 
Magnoliatae υποκλάσεις Magnoliidae – 
Hamamelididae)  

Ε. Χανλίδου 

19-20 Magnoliatae – Οικογένειες της 
υπόκλασης Rosidae 

Ρ. Καρούσου 

21 Magnoliatae – Οικογένειες των 
υποκλάσεων Dilleniidae και 
Caryophyllidae  

Ε. Χανλίδου 

22 Magnoliatae – Οικογένειες της 
υπόκλασης Asteridae   

Ρ. Καρούσου 

23-24 Κλάση Liliatae – Οικογένειες της 
υπόκλασης Liliidae 

Ε. Χανλίδου 

25-26 Σύνοψη της διδακτέας ύλης 
(Συστηµατική Βοτανική) – Μορφή 
θεµάτων για τις γραπτές εξετάσεις 

Σ. Κοκκίνη 

β) Εργαστήρια: Οι εργαστηριακές ασκήσεις σε µικρές οµάδες λαµβάνουν 
χώρα µια φορά την εβδοµάδα για κάθε οµάδα, στις Αίθουσες Μ3 και Μ4 του 
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5ου ορόφου του κτιρίου Bιολογίας. Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών 
ασκήσεων γίνεται χρήση εποπτικών πινάκων, µικροσκοπίων και 
στερεοσκοπίων. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλες τις 
εργαστηριακές ασκήσεις (δίωρες). 

 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 

1 Χρήση Μικροσκοπίου, Μορφή και 
µέγεθος κυττάρων. Πυρήνας , 
πλαστίδια, χυµοτόπια. 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

2 Έγκλειστα του φυτικού κυττάρου. 
Κυτταρικό τοίχωµα. 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

3 Επιδερµικός ιστός- Περίδερµα Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

4 Παρεγχυµατικός, στηρικτικός, 
αγωγός και εκκριτικός ιστός. 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

5 Εξωτερική µορφολογία – ανατοµική 
κατασκευή βλαστού. 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

6 Εξωτερική µορφολογία – ανατοµική 
κατασκευή ρίζας, φύλλου. 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

7 ∆ιαγνωστικά γνωρίσµατα 
οικογενειών Σπερµατοφύτων Ι 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

8 ∆ιαγνωστικά γνωρίσµατα 
οικογενειών Σπερµατοφύτων ΙΙ 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

9 ∆ιαγνωστικά γνωρίσµατα 
οικογενειών Σπερµατοφύτων ΙΙΙ 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

10 Συλλογή φυτών για τη δηµιουργία  
φυτολογίου (υπαίθρια άσκηση) 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

11 Συλλογή φυτών για τη δηµιουργία  
φυτολογίου (υπαίθρια άσκηση) 

Χ. Πυρινή 
Ε. Τσακίρη 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  
Κωδικός Μαθήµατος: 8 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 2ο 
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 8 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες):  
Εργαστήριο (ώρες): 2 
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Συντονιστής µαθήµατος: Κωνσταντίνος Λίτινας, Καθηγητής  
∆ιδάσκων (οντες):  
1) Κωνσταντίνος Λίτινας, Καθηγητής 
    Γραφείο 317, 1ος όροφος Κτιρίου Παλαιού Χηµείου,  
    Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 
    Επικοινωνία: klitinas@chem.auth.gr 
2) Ελισάβετ Μαλαµίδου-Ξενικάκη, Καθηγήτρια 
    Γραφείο 302, 1ος όροφος Κτιρίου Παλαιού Χηµείου, 
    Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 
    Επικοινωνία: malamido@chem.auth.gr 
3) Ευαγγελία Βαρέλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
    Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 
    Επικοινωνία: varella@chem.auth.gr 
Βοηθητικό προσωπικό:  Eλένη Ευγενίδου, Ε∆ΙΠ,  Στεργιανή Ορδούδη, 
Ε∆ΙΠ 
 
 
 
Γνωστικοί στόχοι: Η εµβάθυνση από µέρους των φοιτητών στις βασικές 
αρχές της σύγχρονης Οργανικής Χηµείας και η κατανόηση της σηµασίας της 
στη λειτουργία και δραστικότητα των µορίων και της αλληλεπίδρασής τους µε 
άλλα απλά µόρια. Για την επίτευξη των στόχων αυτών διδάσκονται οι γενικές 
αρχές της Οργανικής Χηµείας συµπεριλαµβανοµένων των φασµατοσκοπικών 
µεθόδων και των τάξεων των αλκανίων, αλκενίων, αλκυνίων, αλκυλαλογο-
νιδίων και των αρωµατικών ενώσεων. Στο Εργαστήριο γίνονται πειράµατα 
βασικών εργαστηριακών τεχνικών και απλών οργανικών αντιδράσεων. 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες της οργανικής χηµείας και 
πραγµατοποίηση πειραµάτων στο Εργαστήριο. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας, φροντιστηριακές και 
εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Εξέταση και µελέτη των θεµελιωδών αρχών 
της Οργανικής Χηµείας συµπεριλαµβανοµένων των φασµατοσκοπικών 
µεθόδων. Μελέτη ορισµένων τάξεων οργανικών ενώσεων. Τα αντικείµενα 
αυτά κατανέµονται στα κεφάλαια: 
∆οµή και δεσµοί.  
∆εσµοί κα µοριακές ιδιότητες. 
Η φύση των οργανικών ενώσεων: αλκάνια και κυκλοαλκάνια. 
Στερεοχηµεία αλκανίων και κυκλοαλκανίων.  
Επισκόπηση των οργανικών αντιδράσεων. 
Αλκένια: δοµή και δραστικότητα.  
Αλκένια: αντιδράσεις και σύνθεση. 
Αλκύνια.  
Στερεοχηµεία. 
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Αλκυλαλογονίδια. Αντιδράσεις αλκυλαλογονιδίων: πυρηνόφιλες υποκαταστά-
σεις και αποσπάσεις. 
Προσδιορισµός της δοµής: φασµατοµετρία µαζών και φασµατοσκοπία 
υπερύθρου. 
Προσδιορισµός της δοµής: φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού 
συντονισµού. 
Συζυγιακά διένια και φασµατοσκοπία υπεριώδους. 
Βενζόλιο και αρωµατικότητα. 
Χηµεία βενζολίου: ηλεκτρονιόφιλη αρωµατική υποκατάσταση. 
Οργανικές αντιδράσεις: µια σύντοµη ανασκόπηση. 
 
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
- «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΜΟΣ Ι», J. McMurry, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 2007. 
- «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ», ∆. Ν. Νικολαίδης, 
Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1987. 
- «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Ν. Ε. Αλεξάνδρου-Α. Γ. Βάρβογλη, Εκδόσεις Ζήτη, 
Θεσσαλονίκη, 1986. 
- «ORGANIC CHEMISTRY, Fourth Edition», T. W. Graham Solomons, John 
Wiley & Sons, New York, 1988. 
- «Organic Chemistry, Structure and Function, Sixth Edition», K. P. C. 
Vollhardt, W. H. Freeman and Company, New York, 2010. 
- «ORGANIC CHEMISTRY”, H. Beyer and W. Walter, Translator and Editor D. 
Lloyd, Albion Chemical Science Series, Chichester, England, 1997. 
- «ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY, Reactions, Mechanisms, and 
Structure, Fourth Edition», J. March, Wiley-Interscience Publication, John 
Wiley & Sons Inc., New York, 1992. 
-David Klein 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, φροντιστηριακών ασκήσεων και εργαστηριακών 
ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του 
Εξαµήνου. Βασίζεται σε ερωτήσεις όπου είτε ελέγχονται οι γνώσεις των 
φοιτητών είτε η δυνατότητά τους για κριτική αντιµετώπιση προβληµάτων της 
σύγχρονης οργανικής χηµείας. Όλα τα θέµατα που δίδονται είναι 
βαθµολογικά ισοδύναµα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του Εργαστηρίου (απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση των εργαστηρίων και τη λήψη της σχετικής σφραγίδας). 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: Οι διαλέξεις και τα 
φροντιστήρια του µαθήµατος και των εργαστηρίων γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαφανειών κλπ.). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος αναρτώνται στις ιστοσελίδες των διδασκόντων. 
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∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και φροντιστηριακές 
ασκήσεις. Η διδασκαλία στα εργαστήρια γίνεται µε διαλέξεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις λαµβάνουν χώρα 4 φορές την εβδοµάδα στην 
Αίθουσα Α΄ του Κτιρίου του Παλαιού Χηµείου. Αντίγραφα των διαλέξεων 
αναρτώνται και στις ιστοσελίδες των διδασκόντων µε ελεύθερη πρόσβαση. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1-2 ∆οµή και ∆εσµοί οργανικών ενώσεων Όλοι οι διδάσκοντες 
3-5 ∆εσµοί και Μοριακές Ιδιότητες. 

Επαγωγικό και Συζυγιακό φαινόµενο 
Όλοι οι διδάσκοντες 

6-9 Αλκάνια και Κυκλοαλκάνια. 
Ονοµατολογία οργανικών ενώσεων. 
∆ιαµοριακές Επιδράσεις 

Όλοι οι διδάσκοντες 

10-11 Στερεοχηµεία Αλκανίων και 
Κυκλοαλκανίων 

Όλοι οι διδάσκοντες 

12 Επισκόπηση των οργανικών 
αντιδράσεων 

Όλοι οι διδάσκοντες 

13-14 Αλκένια: ∆οµή και ∆ραστικότητα Όλοι οι διδάσκοντες 
15-17 Αλκένια: Σύνθεση και Αντιδράσεις Όλοι οι διδάσκοντες 
18-20 Αλκύνια Όλοι οι διδάσκοντες 
21-23 Στερεοχηµεία: Εναντιοµερή, οπτική 

ενεργότητα, R,S-ισοµερή, 
διαστερεοµερή, µεσοµορφές, 
προβολές κατά Fieser, ρακεµικά 
µίγµατα, ασύµµετρες συνθέσεις. 

Όλοι οι διδάσκοντες 

24-27 Αλογονοαλκάνια: Ονοµατολογία, 
δοµή, παρασκευές, αλογονώσεις µέσω 
ριζών, αντιδραστήρια Grignard, 
αντιδράσεις µε οργανοµεταλλικές 
ενώσεις. Αντιδράσεις SN2, SN1, Ε1, Ε2. 

Όλοι οι διδάσκοντες 

28 Φασµατοµετρία µαζών: Γενικά, 
ερµηνεία των φασµάτων µαζών, τύποι 
θραυσµατοποίησης. 

Όλοι οι διδάσκοντες 

29-31 Φασµατοσκοπία IR: Γενικά, ερµηνεία 
φασµάτων IR, φάσµατα οργανικών 
ενώσεων 

Όλοι οι διδάσκοντες 

32-35 Φασµατοσκοπία NMR: Φασµατοσκοπία 
1Η NMR, χηµική µετατόπιση, 
ολοκλήρωση, σπιν-σπιν σχάση, 
φασµατοσκοπία 13C NMR, χρήση του 
NMR στην ανάλυση της µοριακής 
δοµής. 

Όλοι οι διδάσκοντες 

36-37 Συζυγιακά διένια: Παρασκευή, 
σταθερότητα, ηλεκτρονιόφιλες 
προσθήκες, πολυµερή διενίων, 
αντίδραση Diels-Alder. 
Φασµατοσκοπία UV 

Όλοι οι διδάσκοντες 

38-40 Αρωµατικές ενώσεις: Ονοµατολογία, 
δοµή και σταθερότητα  βενζολίου, 
κανόνας Hückel, αρωµατικά ιόντα, 
ετεροκυκλικές και πολυκυκλικές 

Όλοι οι διδάσκοντες 
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αρωµατικές ενώσεις, ηλεκτρονιόφιλη 
αρωµατική υποκατάσταση, οξείδωση 
και αναγωγή αρωµατικών ενώσεων, 
σύνθεση υποκατεστηµένων βενζολίων. 

 
Β) Εργαστήρια 
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 (4 ώρες) Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας 

στο Χηµικό Εργαστήριο 
Όλοι οι διδάσκοντες 

2 (4 ώρες) Απόσταξη H2O. Προσδιορισµός Σ.ζ. Όλοι οι διδάσκοντες 
3 (4 ώρες) Υδρόλυση Βενζοικού Μεθυλεστέρα. 

Προσδιορισµός Σ.τ. 
Όλοι οι διδάσκοντες 

4 (8 ώρες) Εκχύλιση Καφεΐνης από φύλλα 
Τσαγιού 

Όλοι οι διδάσκοντες 

5 (4 ώρες) Χρωµατογραφία. Χρωµατογραφικές 
Μέθοδοι Ανάλυσης 

Όλοι οι διδάσκοντες 

6 (2 ώρες) Γραπτή Εξέταση Όλοι οι διδάσκοντες 
 
 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 9 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 2ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6  
Θεωρία (ώρες): 3  
Φροντιστήριο (ώρες): 2 
Εργαστήριο (ώρες): - 
Συντονιστής µαθήµατος: Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής  
 
∆ιδάσκων (οντες):  
Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής (Συντονιστής) 
Γραφείο 315, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε email (pchristo@pharm.auth.gr) 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
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Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση, από τη µεριά των φοιτητών, των βασικών 
αρχών της κυτταρικής βιολογίας και της σηµασίας της δοµής και λειτουργίας 
του κυττάρου, των υποκυτταρικών οργανιδίων, αλλά και των βασικών 
βιολογικών µακροµορίων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα 
παρουσιασθούν διαφορετικές περιοχές της κυτταρικής βιολογίας από την 
ανάλυση της χηµείας του κυττάρου και τη σύνθεση και λειτουργία των 
µακροµορίων του (DNA, RNA,  πρωτεΐνες κλπ.) µέχρι και τη δοµή των 
µεµβρανικών οργανιδίων, τις οδούς ενδοκυτταρικής µεταφοράς, την 
παραγωγή ενέργειας αλλά και την κυτταρική επικοινωνία. Θα δοθούν επίσης 
χρήσιµα παραδείγµατα, για τους φοιτητές φαρµακευτικής, όπως η κυτταρική 
ή µοριακή βάση διαφόρων ασθενειών και η επίδραση που έχουν διάφορα 
φάρµακα στη δοµή και λειτουργία των κυττάρων. 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες κυτταρικής βιολογίας. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & φροντιστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Εισαγωγή στo Κύτταρο (Γενικά περί ζωής. Eισαγωγή στο κύτταρο και στα 
συστατικά του.  Κυτταρική θεωρία. Μικροσκοπικοί τρόποι παρατήρησης των 
κυττάρων. Οµοιότητα και ποικιλότητα των κυττάρων.  
Χηµική σύσταση των κυττάρων (Είδη χηµικών δεσµών. Ο ρόλος του νερού. 
Τα µόρια του κυττάρου.  ∆οµή και λειτουργίες των σακχάρων, των λιπαρών 
οξέων/λιπών/λιπιδίων, των νουκλεϊνικών οξέων και των πρωτεϊνών. Ένζυµα, 
ενζυµικές αντιδράσεις, αλλοστερικές κινητήριες πρωτεΐνες  & πρωτεϊνικές 
µηχανές). 
Βιολογικές Μεµβράνες, Ενδοκυττάρια διαµερίσµατα και µεταφορά. (Η λιπιδική 
διπλοστιβάδα. Οι πρωτεΐνες των µεµβρανών (είδη, τρόποι σύνδεσης µε τις 
βιολογικές µεµβράνες, βιολογικές λειτουργίες, ο ρόλος του πρωτεϊνικού 
φλοιού). Οι υδατάνθρακες των µεµβρανών, ο γλυκοκάλυκας και η σηµασία 
του. Μεµβρανικά οργανίδια-δοµές και βιολογικοί ρόλοι. ∆ιαλογή & 
µηχανισµοί εισαγωγής πρωτεϊνών σε µεµβρανικά οργανίδια 
(συνµεταφραστική και µετα-µεταφραστική µεταφορά, σηµατοδοτικές 
αλληλουχίες µεταφοράς - ρόλος και σηµασία). Ο ρόλος των συνοδών 
πρωτεϊνών στη µεταφορά και διαλογή ή/και τον ποιοτικό έλεγχο των 
πρωτεϊνών των οργανιδίων. Μεταφορά µε κυστίδια (Πρόσληψη φορτίου, 
εκβλάστηση, στόχευση και προσάραξη των κυστιδίων). Οδοί έκκρισης και ο 
ρόλος της συσκευής Golgi. Ενδοκυττάρωση, φαγοκυττάρωση και δοµή και 
ρόλοι των λυσοσωµατίων.  
Κυτταροσκελετός (Κυτταροσκελετός και ο ρόλος του. Ενδιάµεσα ινίδια. 
Μικροσωληνίσκοι και βιολογική σηµασία της δυναµικής αστάθειας τους. Οι 
µικροσωληνίσκοι ως οδοί µεταφοράς συστατικών του κυττάρου και 
κυστιδίων. Κινητήριες πρωτεΐνες των µικροσωληνίσκων και η σηµασία τους. 
Ακτίνη και οι λειτουργίες της (δοµή, τοπολογία και λειτουργίες των ινιδίων 
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της ακτίνης, σηµασία στη δοµή και κίνηση του κυττάρου). Σύνδεση µε 
κινητήριες πρωτεΐνες και τη µυοσίνη). 
Μιτοχόνδρια και Χλωροπλάστες: Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών 
Κυττάρων (Βιολογικές οξειδώσεις και παραγωγή ενέργειας. Το µιτοχόνδριο 
και η µορφολογία του. Αποικοδόµηση και οξείδωση µακροµορίων. 
Αναπνευστική αλυσίδα και χηµειωσµωτική µετατροπή της ενέργειας 
οξείδωσης σε ATP. Χλωροπλάστες και η µορφολογία των πλαστιδίων. 
Λειτουργική σηµασία των χλωροπλαστών-Φωτοσύνθεση. Το γένωµα και η 
βιογένεση των µιτοχονδρίων και των πλαστιδίων). 
Σύνθεση, αναδίπλωση, τροποποιήσεις και αποικοδόµηση των πρωτεϊνών 
(Γενετικός κώδικας, κωδικόνια, αντικωδικόνια και µεταφορικά RNA - Πλαίσια 
ανάγνωσης και η σηµασία τους. Ριβοσωµάτιο, ο χώρος αποκωδικοποίησης. Η 
διαδικασία, τα στάδια και η ρύθµιση της µετάφρασης. Μετα-µεταφραστικές 
τροποποιήσεις των πρωτεϊνών, πρωτεϊνική αναδίπλωση και αποδόµηση. Ο 
ρόλος των συνοδών πρωτεϊνών στην πρωτεϊνική αναδίπλωση, πρωτεϊνική 
µεταφορά και διαλογή. Αποδόµηση πρωτεϊνών. 
Οργάνωση, Αποθήκευση & Aναπαραγωγή της Γενετικής Πληροφορίας  
(Η γενετική πληροφορία εδράζεται στο DNA. DNA και γενετικός κώδικας. 
∆οµή και οργάνωση του DNA.  ∆οµή ευκαρυωτικής χρωµατίνης 
(ευχρωµατίνη-ετεροχρωµατίνη και βιολογική σηµασία). Νουκλεοσωµάτια 
(δοµή και σηµασία). Ανώτερες µορφές οργάνωσης της χρωµατίνης - 
χρωµοσώµατα (βιολογική και διαγνωστική σηµασία).  Η αντιγραφή του DNA. 
Μηχανισµός- ένζυµα που εµπλέκονται. Το πρόβληµα της αντιγραφής στα 
άκρα και ο ρόλος της τελοµεράσης. Βλάβες του DNA, µεταλλάξεις και 
επιδιόρθωση των λαθών). 
Μετάδοση και Μεταφορά της Γενετικής Πληροφορίας (Μεταγραφή του DNA 
σε RNA, RNA πολυµεράσες και οι λειτουργίες τους, υποκινητές & έναρξη της 
µεταγραφής, γενικοί και ρυθµιστικοί µεταγραφικοί παράγοντες, ο ρόλος της 
χρωµατίνης και των τροποποιήσεων των ιστονών στη µεταγραφή, 
κληρονοµήσιµη απενεργοποίηση της γονιδιακής έκφρασης και ο ρόλος των 
τροποποιήσεων του DNA και της δοµής της χρωµατίνης. Μεταµεταγραφική 
ωρίµανση των ευκαρυωτικών RNAs (προσθήκη 5’-καλύπτρας, συρραφή 
(µάτισµα) και ωρίµανση των 3' άκρων). 
Κυτταρικός Κύκλος και Κυτταρικός Θάνατος (Ο κυτταρικός κύκλος και τα 
στάδια του. Ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου (σηµεία ελέγχου και η σηµασία 
τους, κυκλίνες και κυκλινοεξαρτώµενες κινάσε). Μίτωση και τα στάδια της. Οι 
ρόλοι των πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού στη µίτωση. Μείωση και 
φυλετική αναπαραγωγή. Κυτταρικός θάνατος (απόπτωση) και η βιολογική 
σπουδαιότητα του. ∆οµικές και λειτουργικές αλλαγές του κυττάρου κατά την 
απόπτωση, σήµατα θανάτου, ο ρόλος και η ρύθµιση των κασπασών, ο ρόλος 
των µιτοχονδριων, αντιαποπτωτικοί παράγοντες). 
Πολυκυτταρική Οργάνωση και Καρκίνος. (Εξωκυττάριο στρώµα και 
συνδετικοί ιστοί. Επιθηλιακά φύλλα και διακυττάριοι σύνδεσµοι. ∆ιατήρηση 
και ανανέωση των ιστών - Απορρύθµιση απο τον καρκίνο. Ογκογονίδια-
Αντιογκογονίδια & Μοριακοί τους ρόλοι). 
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Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts 

K.,Walter P. “Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας”, 2η έκδοση, 2006, 
εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. 

2. Β. Μαρµάρας & Μ. Λαµπροπούλου-Μαρµάρα, “ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ”, 
Έκδοση: 5/2005, Εκδόσεις ΤΥΠΟΡΑΜΑ - Αγοργιανίτης Σπ. Μον. ΕΠΕ 

3. Geoffrey M. Cooper & Robert E. Hausman “Το Κύτταρο: Μια Μοριακή 
Προσέγγιση”, 5η έκδ. 2011, , Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σια. 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτές πρόοδοι ενδιάµεσης αξιολόγησης (Α) ή γραπτή εξέταση στο τέλος 
του εξαµήνου (Β). 
Η διαδικασία αξιολόγησης είναι η ίδια τόσο στις εξετάσεις προόδου όσο και 
στην τελική εξέταση. Βασίζεται σε 20 ερωτήσεις όπου οι φοιτητές καλούνται 
να απαντήσουν εάν η ερώτηση είναι σωστή ή λάθος (0,1 µονάδα ανα 
ερώτηση µε αρνητική βαθµολογία (δηλ. -0.1 σε περίπτωση λανθασµένης 
απάντησης) και να αιτιολογήσουν την απάντηση τους (0,4 µονάδες ανά 
απάντηση). ∆ηλαδή, όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα και το κάθε θέµα 
λαµβάνει συνολικά 0,5 µονάδες.  Σε περίπτωση που ένα θέµα δεν απαντηθεί 
από κανένα φοιτητή, τότε το συγκεκριµένο θέµα αποσύρεται και ο τελικός 
βαθµός βασίζεται στις υπόλοιπες απαντήσεις). 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 1 ώρα.  
 
Α) Εξετάσεις προόδου 
∆ικαίωµα συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις προόδου έχουν οι 
φοιτητές του 2ου εξαµήνου σπουδών οι οποίοι συµµετέχουν στις 
παρακολουθήσεις του µαθήµατος (σε τρεις τυχαίες παραδόσεις λαµβάνονται 
παρουσίες και δικαίωµα προόδου θεµελιώνουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν 
τουλάχιστον δύο παρουσίες). Οι εξετάσεις πρόδου είναι δύο, µία ενδιάµεση 
και µία τελική. Μόνο οι φοιτητές που λαµβάνουν προβιβάσιµο βαθµό (5 ή 
µεγαλύτερο) στην ενδιάµεση πρόοδο έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην 
τελική πρόοδο. Οι φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στις προόδους 
απαλάσσονται από περαιτέρω εξέταση και ο τελικός βαθµός του µαθήµατος 
αντιστοιχεί στον µέσο όρο των βαθµών των δύο προόδων. 
Β) Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις 
µε χρήση Η/Υ,  βίντεο κλπ). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο (∆ιδασκαλία) στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα. 
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∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε φροντιστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα δύο φορές την 
εβδοµάδα στην Αίθουσα ∆12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την 
προβολή των διαλέξεων. Αντίγραφα των διαλέξεων αναρτώνται και στην 
ιστοσελίδα του διδάσκοντα µε ελεύθερη πρόσβαση.  
 
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Εισαγωγή στο κύτταρο και τα συστατικά 
του  

Χ. Παναγιωτίδης 

2 Χηµική σύσταση των κυττάρων  Χ. Παναγιωτίδης 
3 ∆οµή και λειτουργίες των πρωτεϊνών  Χ. Παναγιωτίδης 

4-6 Βιολογικές µεµβράνες, µεµβρανικά 
διαµερίσµατα & διαλογή πρωτεϊνών 

Χ. Παναγιωτίδης 

7-8 Μεταφορά µε κυστίδια, έκκριση, 
ενδοκυττάρωση, λυσοσωµάτια & 
αυτοφαγία 

Χ. Παναγιωτίδης 

9- 10 Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα 
ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών 
κυττάρων  

Χ. Παναγιωτίδης 

11-12 Σύνθεση, αναδίπλωση, τροποποιήσεις & 
αποικοδόµηση των πρωτεϊνών  

Χ. Παναγιωτίδης 

13-14 Κυτταροσκελετός  Χ. Παναγιωτίδης 
15 ∆οµή και οργάνωση του γενετικού υλικού  Χ. Παναγιωτίδης 
16 Αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας και 

επιδιόρθωση λαθών  
Χ. Παναγιωτίδης 

17 Μεταγραφή και η ρύθµισή της  Χ. Παναγιωτίδης 
18-20 Κυτταρική  διαίρεση  &   Απόπτωση Χ. Παναγιωτίδης 

21 Μείωση και φυλετική αναπαραγωγή  Χ. Παναγιωτίδης 
22-23 Πολυκυτταρική οργάνωση και καρκίνος  Χ. Παναγιωτίδης 
24-26 Ασκήσεις επανάληψης  Χ. Παναγιωτίδης 

 
Β) Φροντιστήρια 
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρεις φροντιστηριακές 
ασκήσεις (τρίωρες). 
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Φροντιστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 
1 Η χηµεία των κυττάρων – Ιδιότητες και 

δράση των ενζύµων – Αναστολείς 
ενζύµων και Φαρµακευτικές εφαρµογές 
(∆ιαδραστικό) 

Χ. Παναγιωτίδης 

2 Η ροή της γενετικής πληροφορίας και τα 
ένζυµα που εµπλέκονται (∆ιαδραστικό) 

Χ. Παναγιωτίδης 

3 Το κύτταρο σε κίνηση 1-κυτταρική 
διαίρεση 
- Το κύτταρο σε κίνηση 2 – χηµειοταξία, 
κυτταρική σηµατοδότηση, κυτταρικός 
θάνατος, φαγοκυττάρωση 

Χ. Παναγιωτίδης 

 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β  
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-11 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 2ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
x Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 0.5  
Θεωρία (ώρες): 2  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): - 
Συντονιστής µαθήµατος: Κοντούλη Κλεοπάτρα, ΕΕΠ 
∆ιδάσκων (οντες (Συντονίστρια): Κοντούλη Κλεοπάτρα 
Γραφείο Ξένων Γλωσσών, ηµιόροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές:  Τρίτη 11-13 π.µ. 
Επικοινωνία µε e-mail:  cleopatr@lance.auth.gr 
 
Γνωστικοί στόχοι: Βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, εµπλουτισµός 
του λεξιλογίου, κατανόηση  των σχέσεων µεταξύ των διαφόρων µερών  
του κειµένου µέσω των συνδέσµων (συνοχή). 
 
∆εξιότητες: Κατανόηση της συνεκτικότητας και συνοχής του κειµένου, 
παραγωγή ορισµών όρων µε καθοδήγηση. 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαδραστική διδασκαλία 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
 Α. ∆ραστηριότητες πρo-ανάγνωσης 
     Ερωτήσεις πρόβλεψης περιεχοµένου για ενεργοποίηση της προηγούµενης  
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     γνώσης. 
 
Β. ∆ραστηριότητες κατανόησης που ακολουθούν  τη γρήγορη ή   
     ανιχνευτική  ανάγνωση 
     Γενικές ερωτήσεις, ερωτήσεις για εντοπισµό συγκεκριµένης πληροφορίας,       
     συµπλήρωση διαγράµµατος µε τους κυριότερους τίτλους του κειµένου,  
     έλεγχος απαντήσεων των ερωτήσεων πρόβλεψης.  
 
Γ.  ∆ραστηριότητες λεπτοµερούς κατανόησης περιεχοµένου 
     Προτάσεις µε απάντηση σωστό-λάθος, αντιστοίχιση πλαγιότιτλων µε     
     παραγράφους, συµπλήρωση πινάκων ή διαγραµµάτων.  
 
∆. ∆ραστηριότητες για εξάσκηση στο λεξιλόγιο 
     Εκτίµηση σηµασίας άγνωστων λέξεων από τα συµφραζόµενα,    
     συµπλήρωση κενών, ερωτήσεις αντιστοίχισης όρων µε ορισµούς,     
     κατανόηση σηµασίας προθεµάτων και άγνωστων λέξεων, συνώνυµα,   
     αντώνυµα. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαµήνου. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές δραστηριότητες µε χρήση 
Η/Υ). Συµπληρωµατικό µαθησιακό υλικό αναρτάται στα e- µαθήµατα του 
Τµήµατος µε ελεύθερη πρόσβαση. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια): 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις 2 (ώρες) την εβδοµάδα 
στην αίθουσα ∆12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή 
των διαλέξεων.  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
Ziaka, I. 2010.  English for Pharmaceutical Studies, vol. I . Thessaloniki: 
University Studio Press. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκουσα 
1 Ανθεκτικότητα στα φάρµακα  
2 Χηµεία οξέων-βάσεων            » 
3 Γενικές αρχές κατάλυσης            » 
4 Πρωτογενής και ∆ευτερογενής Μεταβολισµός            » 
5 Τοξικότητα            » 
6 Φαρµακογενετική            » 
7 Τοξικοκινητικές θεωρήσεις            » 
8 Μέθοδοι που µειώνουν ή εµποδίζουν την 

απορρόφηση 
           » 

9 Σιµπουτραµίνη            » 
10 Συνταγογραφικές πληροφορίες            » 
11 Προετοιµασία φυτικού υλικού            » 
12 Φάρµακα που προέρχονται από φυτά            » 
13 Ονοµατολογία            » 

 
 

ΥΓΙΕΙΝΗ/ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-28 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό (επιλογής) 
Εξάµηνο σπουδών: 2ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 2 
Θεωρία (ώρες): 2 
 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: ∆αρδαβέσης Θεόδωρος 
∆ιδάσκων (οντες):  
Μπένος Α., Καθηγητής,  
Παπαδάκης Ν., Αναπλ. Καθηγητής  
∆αρδαβέσης Θ., Καθηγητής  
Παναγοπούλου Ε., Επικ. Καθηγήτρια 
Τυροδήµος Η., Επίκ. καθηγητής  
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι:  



� 

 

87

Η εκπαίδευση των φοιτητών της Φαρµακευτικής ώστε να είναι σε θέση να 
πραγµατεύονται θέµατα ιατρικής πρόληψης και προαγωγής υγείας και να 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα δηµόσιας υγείας.  
 
∆εξιότητες:  
Η εµπέδωση γνωστικών αντικειµένων της υγιεινής και ασφάλειας των 
τροφίµων και της υγιεινής διατροφής, της υγιεινής του φυσικού 
περιβάλλοντος, του ύδατος των υδρεύσεων, των βασικών αρχών της 
ιατρικής οικολογίας και της υγιεινής του εργασιακού χώρου, της ταξιδιωτικής 
ιατρικής και των κλιµατικών αλλαγών, της επιδηµιολογίας και πρόληψης των 
νοσοκοµειακών λοιµώξεων. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
Παρακολούθηση θεωρητικών µαθηµάτων σε διδασκαλία από αµφιθεάτρου. 
Υποχρεωτική παρακολούθηση φροντιστηριακών εργαστηριακών ασκήσεων.  
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
∆ιατροφή και Υγεία.  
Υγιεινή των τροφίµων.  
Υγιεινή του νερού και υδατογενείς λοιµώξεις.  
Επιδηµικές εκρήξεις.  
Αναδυόµενοι περιβαλλοντικά µικροοργανισµοί.  
Υγιεινή της ατµόσφαιρας και του περιβάλλοντος.  
Κλιµατικές αλλαγές, παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα και δηµόσια 
υγεία.  
Επαγγελµατική Υγιεινή και Ασφάλεια.  
Υγιεινή στο χώρο του νοσοκοµείου (παράγοντες κινδύνου, αποστείρωση και 
απολύµανση). Επιδηµιολογία και πρόληψη νοσοκοµειακών λοιµώξεων.  
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Τα φροντιστηριακά – εργαστηριακά µαθήµατα και ασκήσεις, αποτελούν 
προϋπόθεση για τη συµµετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις.  

 
 
ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-29 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάµηνο σπουδών: 2ο εξάµηνο 

Τύπος µαθήµατος:Μάθηµα επιλογής 

Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 2 

Θεωρία (ώρες): 2  
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Εργαστήριο (ώρες): 2 

 

Συντονιστής µαθήµατος: 

Αναστασία Πανταζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 

∆ιδάσκων (οντες):  

Αναστασία Πανταζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Συντονίστρια) 

Γραφείο 511, 4ος όροφος κτιρίου Χηµικού 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: Ε-mail (natasa@chem.auth.gr) 

  Τηλ: 2310997838 

 
Παπή Ρηγίνη, Ε∆ΙΠ 
Γραφείο 521, 4ος όροφος κτιρίου Χηµικού 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: Ε-mail (rigini@chem.auth.gr) 

  Τηλ: 2310997878 

 

Βοηθητικό προσωπικό:  

 

Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση, από τη µεριά των φοιτητών, των βασικών 
αρχών της Ενζυµολογίας και της σηµασίας της δοµής και λειτουργίας των 
ενζύµων καθώς της συµβολής τους στην κατανόηση της Βιοχηµείας.  

∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες Ενζυµολογίας 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι:  

 

∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & φροντιστηριακές ασκήσεις. 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  

 
-Ιστορική Αναδροµή -Η ∆οµή των ενζύµων 
-Κριτήρια ενζυµικών αντιδράσεων – Ποσοτικός προσδιορισµός των ενζύµων 
-Εκλογή µεθόδου προσδιορισµού της δράσης των ενζύµων-πηγή ενζύµου 
Εκχύλιση των ενζύµων-Μέθοδοι καθαρισµού των ενζύµων. 
-Ονοµασία και κατάταξη των ενζύµων. 
-Μηχανισµοί ενζυµικών αντιδράσεων. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής-
Αντιδράσεις µεταφοράς οµάδων-Αντιδράσεις υδρόλυσης-∆ιάσπαση δεσµών 
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µε µη υδρολυτική αποµάκρυνση οµάδων-Αντιδράσεις ισοµερίωσης-
Συνθετικές αντιδράσεις.  
-Πως λειτουργούν τα ένζυµα 
-Επίδραση της συγκέντρωσης του υποστρώµατος-Εξίσωση Michaelis Menten 
-Η ένοια των σταθερών Km και Vmax – Γραφικός προσδιορισµός των Κm και 
Vmax- Επίδραση του pH-Επίδραση της θερµοκρασίας-Επίδραση της 
συγκέντρωσης του ενζύµου-Ενζυµικές αντιδράσεις µε περισσότερα από ένα 
υποστρώµατα 
-Το ενεργό κέντρο-Ιονικοί δεσµοί-∆εσµοί υδρογόνου-Υδρόφοβοι δεσµοί-
Οµοιοπολικοί δεσµοί 
-Αναστολείς-Συναγωνιστική αναστολή-Μη συναγωνιστική αναστολή-Μικτή 
αναστολή-Ανταγωνιστική αναστολή-Γραφική αναπαράσταση του είδους της 
αναστολής-Αναστολείς  “αυτοκτονίας” –Ενεργοποιητές 
-To µοντέλο του Hill-Το µοντέλο του Adair-Τοµοντέλο MWC-To µοντέλο KNF-
Το γενικό µοντέλο-Αρνητική συνέργεια και αντιδραστικότητα των µισών 
κέντρων-Περιπτώσεις ισοµερίωσης ενζυµικών µορφών-Βιολογική σηµασία 
αλλοστερικών φαινοµένων. 
-Στερεοεξειδίκευση ενζύµων 
-Περιορισµένη πρωτεόλυση ζυµογόνων-Φωσφορυλίωση και 
αποφωσφορυλίωση ενζύµων–Αλλες αµφίδροµες οµοιοπολικές τροποποιήσεις 
της δοµής των ενζύµων εκτός από φωσφορυλίωση. 
-Ρύθµιση της βιοσύνθεσης ενζύµων σε βακτήρια-Ρύθµιση της βιοσύνθεσης 
ενζύµων, σε ζωϊκά κύτταρα-Ρύθµιση της βιοσύνθεσης ενζύµων από 
υποστρώµατα και µεταβολίτες-Ρύθµιση της βιοσύνθεσης ενζύµων από 
ορµόνες. 
-Τα  ένζυµα στην κλινική Χηµεία 
 -Βιοτεχνολογικές εφαρµογές των ενζύµων 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

 
1. Ενζυµολογία: Ι.Γ. Γεωργάτσος- Τ.Α. Γιουψάνης- ∆.Α. Κυριακίδης  
(Εκδόσεις: Ζήτη), Θεσσαλονίκη, 2001. 
2. Βασικά στοιχεία Ενζυµολογίας:  N.C. Price & L. Stevens, Επιµέλεια 
Ελληνικής έκδοσης: ∆.∆. Λεωνίδας & Ν.Α.Α. Μπαλατσός Επιστηµονικές 
Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.  2015. 

  
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 8 ερωτήσεις όπου οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν. Oλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. Ο χρόνος 
εξέτασης είναι 2,5 ώρες.  
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Α) Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, φροντιστηριακές ασκήσεις κλπ). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται 
στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου Βιοχηµείας. 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε φροντιστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (µονόωρες) λαµβάνουν χώρα δύο φορές την 
εβδοµάδα στην Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Βιοχηµείας και γίνεται χρήση 
ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή των διαλέξεων.  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Ιστορική Αναδροµή- Ονοµασία και 

κατάταξη των ενζύµων  

 

Ρ. Παπή 

2 Η ∆οµή των ενζύµων-Εύρεση αµινοξικής 
ακολουθίας των ενζύµων 

Ρ. Παπή 

3-4   Κριτήρια ενζυµικών αντιδράσεων– 
Μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισµού των 
ενζυµικών αντιδράσεων  

Ρ. Παπή 

5-6 Εκλογή µεθόδου προσδιορισµού της 

δράσης των ενζύµων-πηγή ενζύµου- 

Εκχύλιση των ενζύµων-Μέθοδοι 

καθαρισµού των ενζύµων-Πρωτόκολλο 

καθαρισµού-Είδη ηλεκτροφόρησης  

Ρ. Παπή 

7-8 Ανασυνδυασµένες πρωτεϊνες-Καθαρισµός 

ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών- 

Ενζυµοµηχανική  

Ρ. Παπή 

9- 10 Ενζυµικές αντιδράσεις-Μηχανισµοί 

ενζυµικών αντιδράσεων. Αντιδράσεις 

οξειδοαναγωγής-Αντιδράσεις µεταφοράς 

οµάδων-Αντιδράσεις υδρόλυσης-∆ιάσπαση 

δεσµών µε µη υδρολυτική αποµάκρυνση 

οµάδων-Αντιδράσεις ισοµερίωσης-

Συνθετικές αντιδράσεις.  

Ρ. Παπή 

11-12 Ενζυµα µεταβολισµού νουκλεϊνικών 
οξέων-Εξειδικευµένες νουκλεάσες-
Λιγάσες-Ελικάσες-Τοποϊσοµεράσες-
Πολυµεράσες του DNA-τελοµεράσες 
Πολλαπλές µορφές ενζύµων-Ισοένζυµα 

Α. Πανταζάκη 

13-14 Κινητική ενζυµικών αντιδράσεωνΕπίδραση 
της συγκέντρωσης του υποστρώµατος-
Εξίσωση Michaelis Menten- Η ένοια των 
σταθερών Km και Vmax – Γραφικός 
προσδιορισµός των Κm και Vmax- 
Επίδραση του pH-Επίδραση της 
θερµοκρασίας-Επίδραση της συγκέντρωσης 
του ενζύµου-Ενζυµικές αντιδράσεις µε 
περισσότερα από ένα υποστρώµατα 

Α. Πανταζάκη 

15-16 -Το ενεργό κέντρο. Ιονικοί δεσµοί-∆εσµοί 
υδρογόνου-Υδρόφοβοι δεσµοί-

Α. Πανταζάκη 
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Οµοιοπολικοί δεσµοί  
Αναστολείς-Συναγωνιστική αναστολή-Μη 
συναγωνιστική αναστολή-Μικτή αναστολή-
Ανταγωνιστική αναστολή-Γραφική 
αναπαράσταση του είδους της αναστολής-
Αναστολείς  “αυτοκτονίας” –Ενεργοποιητές 
 

17-18 Αλλοστερικά φαινόµενα-To µοντέλο του 

Hill-Το µοντέλο του Adair-Το µοντέλο 

MWC-To µοντέλο KNF-Το γενικό µοντέλο-

Αρνητική συνέργεια και αντιδραστικότητα 

των µισών κέντρων-Περιπτώσεις 

ισοµερίωσης ενζυµικών µορφών-Βιολογική 

σηµασία αλλοστερικών φαινοµένων. 

Α. Πανταζάκη 

19-20 Στερεοεξειδίκευση ενζύµων - Πως 
λειτουργούν τα ένζυµα 

Α. Πανταζάκη 

21-22 Περιορισµένη πρωτεόλυση ζυµογόνων-
Φωσφορυλίωση και αποφωσφορυλίωση 
ενζύµων–Αλλες αµφίδροµες οµοιοπολικές 
τροποποιήσεις της δοµής των ενζύµων 
εκτός από φωσφορυλίωση. 

Α. Πανταζάκη 

23-24 Ρύθµιση της βιοσύνθεσης ενζύµων σε 

βακτήρια-Ρύθµιση της βιοσύνθεσης 

ενζύµων, σε ζωϊκά κύτταρα-Ρύθµιση της 

βιοσύνθεσης ενζύµων από υποστρώµατα 

και µεταβολίτες-Ρύθµιση της βιοσύνθεσης 

ενζύµων από ορµόνες. 

Ρ. Παπή 

25-26 Τα  ένζυµα στην κλινική Χηµεία 

Βιοτεχνολογικές εφαρµογές των ενζύµων 

Α. Πανταζάκη 

   
 
Β) Εργαστήρια 
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερις εργαστηριακές 
ασκήσεις (τρίωρες). 
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Εργαστήριο  ∆ιδάσκων 

1 Τρόποι λύσης κυττάρων.Σύντοµη 

εισαγωγή για τον S. cerevisiae. 

Κριτήρια επιλογής ενζυµικής πηγής. 

Ιδιότητες ρυθµιστικού εκχύλισης. 

Αρχές εκχύλισης πρωτεΐνης. Πορεία 

καθαρισµού ινβερτάσης µε βάση την 

διαλυτότητα σε pH, αιθανόλη, αλάτια. 

Ρ. Παπή 

2 Η αρχή της µεθόδου Bradford και της 

µεθόδου Nelson. H σηµασία των 

διαδοχικών αραιώσεων.  

Ρ. Παπή 

3 Η εφαρµογή της χρωµατογραφίας 

DEAE για τον καθαρισµό της 

ινβερτάσης. 

Α. Πανταζάκη 

4 Η κινητική και το πρωτόκολο 
καθαρισµού της ινβερτάσης 

Α. Πανταζάκη 

 

 

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-30 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 3ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες):  
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Αλµπάνη Μ. Καθηγήτρια 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
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1) Αλµπάνη Μ., Καθηγήτρια 
2) Κουτσονικόλας ∆., Αναπλ. Καθηγητής 
3) Κριτής Α., Αναπλ. Καθηγητής 
4) Σπάνδου Ε., Αναπλ. Καθηγήτρια 
5) Συµεωνίδου Κ., Αναπλ. Καθηγήτρια 
6) Καπουκρανίδου ∆., Αναπλ. Καθηγήτρια 
7) Κοσµίδη, Ε.  Επικ. Καθηγήτρια 
8) Χατζησωτηρίου Α., Επικ. Καθηγήτρια 

 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: Η γνώση της φυσιολογικής λειτουργίας του 
κυκλοφορικού, αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήµατος του 
ανθρώπινου σώµατος. 
 
∆εξιότητες:  
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
Το σύνολο των µηχανισµών λειτουργίας των προαναφερθέντων συστηµάτων 
σε συνδυασµό µε στοιχειώδεις ανατοµικές έννοιες που συνδέονται µε τις 
ανωτέρω λειτουργίες. Εργαστηριακές ασκήσεις: Το περιεχόµενό τους 
αναφέρεται σε βασικές ενότητες των προαναφερθέντων συστηµάτων. 
Χρησιµοποιούνται προβολή VIDEO καθώς και προγράµµατα προσοµοίωσης σε 
H/Y. Λεπτοµερέστερη ανάλυση στους επί µέρους στόχους του µαθήµατος 
αναφέρονται στις ιστοσελίδες: http://www.experimentalphysiology.gr και 
http://physiology.med.auth.gr. Στο τέλος των ασκήσεων γίνονται εξετάσεις 
µε θέµατα ανάπτυξης στην ύλη των ασκήσεων. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Το κύτταρο και η οµοιόσταση υγρών. Μεµβρανική µεταφορά. Φυσιολογία 
νεύρων και µυών. Καρδιά και κυκλοφορία, ηλεκτροφυσιολογία της καρδιάς. 
Ροή, πίεση και αντίσταση, η καρδιά ως αντλία. Η περιφερική κυκλοφορία. 
Πνευµονικός αερισµός, αιµάτωση και διάχυση αερίων. Μηχανική της 
αναπνοής. Σπειραµατική διήθηση και νεεφρική κάθαρση. ∆ιαδικασίες 
νεφρικής µεταφοράς.Μηχανισµοί συµπύκνωσης και αραίωσης των ούρων. 
Ρύθµιση του όγκου και της ωσµωµοριακότητας του εξωκυτταρίου υγρού. 
Ρύθµιση της οξεοβασικής θσορροπίας από τους νεφρούς. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Μάθηµα από αµφιθεάτρου: Η εκµάθηση της λειτουργίας των ανωτέρω 
συστηµάτων σε συνδυασµό µε στοιχειώδεις ανατοµικές έννοιες που 
συνδέονται µε τις ανωτέρω λειτουργίες. Εργαστηριακές ασκήσεις: Η 
εξοικείωση των φοιτητών στη µεθοδολογία σε θέµατα που περιλαµβάνονται 
στην ύλη του θεωρητικού µαθήµατος. 
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ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 
Κωδικός µαθήµατος: 20 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 3ο 
Τύπος µαθήµατος 
 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 

Συντονιστής µαθήµατος: Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, Καθηγήτρια  
 
∆ιδάσκοντες:  

Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, Καθηγήτρια  

Γραφείο 408Β & 410, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: µε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 

 

Ποντίκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Γραφείο 410, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: µε e-mail (epontiki@pharm.auth.gr) 

 

Βοηθητικό προσωπικό:  

∆ρ Γαβαλάς Αντώνιος: Ε∆ΙΠ 

 

Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση εκ µέρους των φοιτητών της έννοιας του 
ανόργανου φαρµάκου, συµπεριλαµβανοµένων των χηµικών ιδιοτήτων και 
του βιολογικού ρόλου τόσο αυτού όσο και των στοιχείων (µετάλλων-
µεταλλοειδών) που εµπλέκονται στην µοριακή δοµή και στην σύνθεση του. 
Στους στόχους συµπεριλαµβάνεται η γνώση  και η ικανότητα της σύνθεσης, ο 
έλεγχος καθαρότητας, η ταυτοποίηση, ο έλεγχος περιεκτικότητας 
σκευασµάτων που περιέχουν ανόργανα φάρµακα, ο µηχανισµός δράσης σε 
µοριακό επίπεδο, η φαρµακευτική χρήση και οι ανεπιθύµητες ενέργειες. 
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∆εξιότητες: Εξοικείωση  µε βασικές έννοιες: α) βιολογικής δράσης 
µετάλλων-αµετάλλων-µεταλλοειδών,  β) ανοργάνων ενώσεων τους µε 
φαρµακευτικό ενδιαφέρον,  γ) αλληλεπίδρασης τους µε βιολογικούς στόχους 
και δ) µε ελέγχους ταυτοποίησης-καθαρότητας-περιεκτικότητας. 

∆ιδακτικές µέθοδοι:  

∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & εργαστηριακές ασκήσεις. 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Εξέταση των φαρµάκων ανόργανης προέλευσης κατά κατηγορία 
θεραπευτικής δράσης. Μελετούνται ιδιαίτερα τα ανόργανα φάρµακα που 
βρίσκουν σύγχρονη εφαρµογή. Γίνεται πολύ συνοπτική ιστορική αναφορά σε 
όσα ανόργανα φάρµακα δεν χρησιµοποιούνται πλέον και έχουν αποσυρθεί. 
 Ιδιαίτερα εξετάζονται η Φαρµακολογική και τοξικολογική δράση, η 
σύνθεση/προέλευση, έλεγχος ταυτότητας-καθαρότητας-περιεκτικότητας. 
Αντιόξινα, καθαρτικά, Φάρµακα κατά των εντερικών παθήσεων, 
Ηλεκτρολύτες, διαγνωστικά, σκιαστικά, αντισηπτικά, αντιψυχωτικά 
 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. Remingtons:Pharmaceutical Sciences 14 Ed.Mac.Publishing Co., 

Easton, 1970. 
2. Roger’s Inorganic Pharmaceutical Chemistry, 8th ed., by T.O.Soine and 

C.O.Wilson, Lea and Felinger, Filadelfia, 1967. 
3. Βιο-Ανόργανη Χηµεία R.W.Hay, editor Εllis Horwood (Ελληνική 

απόδοση από τους Ε. Μάνεση-Ζούπα & ∆. Ράπτη). Εκδόσεις Παπαζήση, 
1992 

4. Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry and Life. 
An Introduction and Guide. W. Kaim & B. Schwderski. Editor Wiley, 
1994 

5. Εθνικό συνταγολόγιο  Εκδόσεις Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων 2007 
 

Μαθησιακές δραστηριότητες: 
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Η γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαµήνου. Επίσης όσοι φοιτητές θέλουν µπορούν να αναλάβουν µια εργασία 
η οποία συνεκτιµάται ανάλογα µε την ποιότητα της στην τελική επίδοση του 
εξεταζόµενου φοιτητή. 

   Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν µε βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη 
διδασκαλία και τη µελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα 
συνδυασµού γνώσεων και πληροφοριών. Οι φοιτητές υποχρεούνται να 
απαντήσουν σε µία άσκηση (αριθµητικό παράδειγµα) η οποία βαθµολογείται 
µε µονάδα. 
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Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες, ώρες και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 

Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες.  
 
 
Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν 
έκθεση των αποτελεσµάτων τους και αξιολογούνται. Επιτυχής περάτωση των 
εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συµµετοχή των φοιτητών στις τελικές 
εξετάσεις. Ο βαθµός του εργαστηρίου (µέσος όρος πρακτικής άσκησης) 
συµµετέχει κατά 10% στον τελικό βαθµό του µαθήµατος 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
∆ιδάσκοντες:  ∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 
                        Ε. Ποντίκη 
 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint, διαφανειών ή χρήση του πίνακα κλπ). 

∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 

∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (µονόωρες) λαµβάνουν χώρα δύο φορές την 
εβδοµάδα στην Αίθουσα  ∆12 της Σχολής Θετικών Επιστηµών. 

Αντίγραφα των διαλέξεων (∆. Χατζηπαύλου-Λίτινα) αναρτώνται  µε ελεύθερη 
πρόσβαση στο users.auth.gr/hadjipav/. 
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Β) Εργαστήρια 

 

∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Εισαγωγή στην ανόργανη Φαρµακευτική Χηµεία ∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

2-4 Έλεγχος περιεκτικότητας φαρµακευτικών ουσιών 

Βασικές αρχές 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

5 Έλεγχος ταυτότητας φαρµακευτικών ουσιών ∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

6 Aντιόξινα E.Ποντίκη 

7 Ενώσεις του µαγνησίου.  E.Ποντίκη 

8 Ενώσεις του ασβεστίου E.Ποντίκη 

9-11 Απολυµαντικά E.Ποντίκη 

12 ∆ιαγνωστικά  Βάριο.  ∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

13  Βόριο και οι ενώσεις του.  E.Ποντίκη 

14-15 Καθαρτικά E.Ποντίκη 

16 Αντιψυχωτικά E.Ποντίκη 

17-19 Θείο, Αλογόνα, φθόριο E.Ποντίκη 

20 Ηλεκτρολύτες E.Ποντίκη 

17 Αρσενικό και αντιµόνιο ∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

18-19 Μολυβδαίνιο, Θάλλιο, Κάδµιο, Κοβάλτιο ∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 
20-21 Αντισηπτικά E.Ποντίκη 

22 Φάρµακα κατά των εντερικών παθήσεων E.Ποντίκη 

23-24 Σελήνιο, Βανάδιο, Νικέλιο, Λευκόχρυσος ∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 

25-26 Χαλκός-Ψευδάργυρος-Υδράργυρος ∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα 
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (τες) 

1-3 Παρασκευή βορικού οξέος και µονόξινου 

φωσφορικού ασβεστίου 

Προετοιµασία προτύπων διαλυµάτων 

Χατζηπαύλου- 

Λίτινα, E.Ποντίκη, 

Γαβαλάς 

4-5 Προσδιορισµός βόρακα και βορικού οξέος Χατζηπαύλου- 

Λίτινα, E.Ποντίκη, 

Γαβαλάς 

6-8 Προσδιορισµός βάµµατος ιωδίου (ιώδιο + 

ιωδιούχο κάλιο) 

Χατζηπαύλου- 

Λίτινα, E.Ποντίκη, 

Γαβαλάς 

9 Προσδιορισµός θειικού σιδήρου και 

υπερµαγγανικού καλίου 

Χατζηπαύλου- 

Λίτινα, E.Ποντίκη, 

Γαβαλάς 

10 Προσδιορισµός θειικού χαλκού Χατζηπαύλου- 

Λίτινα, E.Ποντίκη, 

Γαβαλάς 

11 Προσδιορισµός θειικού µαγνησίου Χατζηπαύλου- 

Λίτινα, E.Ποντίκη, 

Γαβαλάς 

12 Χρωµατοµετρικός προσδιορισµός KMnO4 Χατζηπαύλου- 

Λίτινα, E.Ποντίκη, 

Γαβαλάς 

13 Προσδιορισµός θειικού νατρίου-Σταθµική 

ανάλυση 

Χατζηπαύλου- 

Λίτινα, E.Ποντίκη, 

Γαβαλάς 

 

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 
 
Κωδικός µαθήµατος: 21 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 3ο εξάµηνο 
Τύπος µαθήµατος 
 

Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 
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Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 3.50 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 3 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Σκλαβιάδης Θεόδωρος, Καθηγητής 

 
∆ιδάσκων (οντες):  

ΣκλαβιάδηςΘ., Καθηγητής 
Γραφείο 302, 3ος Όροφος κτιρίου Βιολογίας 
Επικοινωνία: µε email (sklaviad@pharm.auth.gr) 

 
Γιαννακούρος Θωµάς, Αν. Καθηγητής  
Γραφείο 501, 4ος όροφος κτιρίου Χηµικού 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε email (giannako@chem.auth.gr) 
 
Νικολακάκη Ελένη, Aν. Καθηγήτρια  
Γραφείο 505, 4ος όροφος κτιρίου Χηµικού 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε email (nikol@chem.auth.gr) 
 
Πανταζάκη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 
Αρζόγλου Παντελεήµων, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ξανθόπουλος Κ., Επίκ. Καθηγητής 
Γραφείο 306, 3ος Όροφος κτιρίου Βιολογίας 
Επικοινωνία: µε email (xantho@pharm.auth.gr) 

Βοηθητικό προσωπικό:  

Ρηγίνη Παπή (Ε∆ΙΠ) 

 

Γνωστικοί στόχοι:  
Η κατανόηση, από τη µεριά των φοιτητών, της δοµής βιολογικών 

µακροµορίων, όπως οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊνικά οξέα, οι υδατάνθρακες και 

τα λιποειδή.  Αναλύονται επίσης η δοµή, κατάταξη, µηχανισµός λειτουργίας 

και εξειδίκευση των ενζύµων, καθώς και οι αρχές των βιολογικών 
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οξειδώσεων που οδηγούν στην παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας για τους 

ζωντανούς οργανισµούς.  

Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων δίνονται χρήσιµα παραδείγµατα, για 
τους φοιτητές φαρµακευτικής σχετικά µε την επίδραση φαρµάκων 
που στοχεύουν συγκεκριµένα βιοµόρια. 
 

∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες Βιοχηµείας 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’έδρας, εργαστηριακές ασκήσεις 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  

Εισαγωγή. Αµινοξέα. ∆οµή και βιολογικός ρόλος πρωτεϊνών. 
Καταλυτικές πρωτεΐνες. Ένζυµα. Βιολογικά σηµαντικοί υδατάνθρακες. 
Βιολογικά σηµαντικά λιποειδή. ∆οµή νουκλεϊνικών οξέων. Βιολογικές 
οξειδώσεις. 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

 

1. Βιοχηµεία: Lehninger Βασικές Αρχές Βιοχηµείας: D.L. Nelson, M.M.Cox 
(Μετάφραση: Αθ. Παπαβασιλείου, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης), 
Αθήνα 2007. 

2. Εισαγωγή στη Βιοχηµεία: Ι. Γ. Γεωργάτσος (Εκδόσεις: Γιαχούδη) 6η 

έκδοση, Θεσσαλονίκη 2005). 
 
3. Βιοχηµεία, τόµος Ι: Berg M.J., Tymoczko L.J., Stryer L. (Α. Αλετράς, Θ. 
Βαλκανά, ∆. ∆ραΐνας, Η. Κούβελας, Γ.Κ. Παπαδόπουλος, Μ. Φράγκου- 
Λαζαρίδη, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Κρήτης), 2005. 
 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων και 

εργαστηριακών ασκήσεων 

 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
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Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου τόσο στο θεωρητικό µάθηµα όσο 
και στα εργαστήρια. Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις 
ηµεροµηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 

Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση διαφανειών. 

Οι ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται στον  πίνακα ανακοινώσεων 
του εργαστηρίου Βιοχηµείας. 
 

∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 

Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές 

ασκήσεις. 

Α) ∆ιαλέξεις  
Οι διαλέξεις (µονόωρες) λαµβάνουν χώρα δύο φορές την εβδοµάδα στις 

αίθουσες που αναφέρει το πρόγραµµα και γίνεται χρήση επιδιασκόπιου για 

την προβολή των διαφανειών.  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Εισαγωγή στη Βιοχηµεία  Ε. Νικολακάκη 

2 Αµινοξέα Ε. Νικολακάκη 

3 Ιδιότητες αµινοξέων Ε. Νικολακάκη 

4 Πεπτιδικός δεσµός - Πρωτοταγής δοµή 

πρωτεϊνών 

Ε. Νικολακάκη 

5 Χηµικοί τύποι πεπτιδίων - Παραδείγµατα Ε. Νικολακάκη 

6 Ανώτερες διαµορφώσεις πρωτεϊνών Ε. Νικολακάκη 

7 Πιστότητα διαµόρφωσης - Ιδιότητες 

πρωτεϊνών 

Ε. Νικολακάκη 

8 ∆οµικές, λειτουργικές, ρυθµιστικές  

πρωτεΐνες 

Ε. Νικολακάκη 

9 Αµυντικές,  κινητικές πρωτεΐνες Ε. Νικολακάκη 

10 Αποθηκευτικές, µολυσµατικές πρωτεΐνες - 

Μετουσίωση πρωτεϊνών 

Ε. Νικολακάκη 

11 Ένζυµα γενικά – Κατάταξη - Ονοµασία Ε. Νικολακάκη 

12 Κυτοχρώµατα - Συνένζυµα Ε. Νικολακάκη 

13 Κινητική ενζυµικών αντιδράσεων  Ε. Νικολακάκη 

14 Ρύθµιση της δράσης των ενζύµων   Ε. Νικολακάκη 

15 Αναστολείς - Ενεργοποιητές- 
Στερεοεξειδίκευση  

 

16 Αλλοστερικό φαινόµενο - Ισοένζυµα  Ε. Νικολακάκη 
17 Γενικά περί βιολογικών οξειδώσεων  Θ. Γιαννακούρος 
18 Κύκλος του Krebs – Κύκλος γλυοξυλικού 

οξέος  
Θ. Γιαννακούρος 

19 Αναπνευστική αλυσίδα  Θ. Γιαννακούρος 
20 Οξειδωτική φωσφορυλίωση Θ. Γιαννακούρος 
21 Γενικά περί υδατανθράκων - Άµυλο -

Γλυκογόνο - Γλυκοπρωτεϊνες 
Θ. Γιαννακούρος 

22 Γενικά περί λιποειδών - Λιπαρά οξέα, 
τριγλυκερίδια - Φωσφολιπίδια - Παράγωγα 
ισοπρενίου 

Θ. Γιαννακούρος 

23 Κυτταρικές µεµβράνες - Λιποπρωτεϊνες Θ. Γιαννακούρος 
24 ∆οµή νουκλεϊνικών οξέων Θ. Γιαννακούρος 
25 Ιδιότητες νουκλεϊνικών οξέων Θ. Γιαννακούρος 
26 Νουκλεοπρωτΐνες- Ιοί - Πλασµίδια Θ. Γιαννακούρος 
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Β) Εργαστήρια 

 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (τες) 

1 Αποµόνωση και µελέτη ιδιοτήτων 

µυοσίνης 

Θ. Σκλαβιάδης, 

Θ. Γιαννακούρος, 

Ρηγίνη Παπή, 

µεταπτυχιακοί 

φοιτητές 

2 Κινητική ενζυµικών αντιδράσεων Θ. Σκλαβιάδης, 

Θ. Γιαννακούρος, 

Ρηγίνη Παπή, 

µεταπτυχιακοί 

φοιτητές 

3 Οξειδοανανγωγικά ένζυµα Ε. Νικολακάκη, Κ. 

Ξανθόπουλος 

Ρηγίνη Παπή, 

µεταπτυχιακοί 

φοιτητές 

4 Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης στο 

βακτήριο Escherichia coli (BL21) 

Ε. Νικολακάκη, Κ. 

Ξανθόπουλος 

Ρηγίνη Παπή, 

µεταπτυχιακοί 

φοιτητές 

 

 
 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
Κωδικός µαθήµατος: 22 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάµηνο σπουδών: 3ο 

 

Τύπος µαθήµατος 

 

Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
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 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 

Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 7 

Θεωρία (ώρες): 3  

Φροντιστήριο (ώρες):  

Εργαστήριο (ώρες): 2 

Συντονιστής µαθήµατος:  Γάλλος Ιωάννης, Καθηγητής 

 

∆ιδάσκων:  Γάλλος Ιωάννης, Καθηγητής 

Γραφείο 301, 1ος όροφος παλαιού κτηρίου Χηµείας 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 12-1.30 µ.µ. 

Επικοινωνία: igallos@chem.auth.gr 

 

Βοηθητικό προσωπικό: - 

 

Γνωστικοί στόχοι: Η εµβάθυνση από µέρους των φοιτητών στις βασικές 
αρχές της σύγχρονης οργανικής χηµείας και η κατανόηση της σηµασίας τους 
στη λειτουργία και δραστικότητα των βιοµορίων και της αλληλεπίδρασής τους 
µε άλλα απλά µόρια. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα παρουσιασθούν 
ιδιότητες των σηµαντικοτέρων τάξεων των οργανικών ενώσεων και η χηµεία 
των βασικών τάξεων βιοµορίων, και ακόµη θα γίνει εισαγωγή των φοιτητών 
στην οργανική φασµατοσκοπία. 

 

∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες της οργανικής χηµείας. 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και φροντιστηριακές ασκήσεις. 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος: 

Εξέταση και µελέτη των θεµελιωδών ιδιοτήτων των κυριοτέρων τάξεων 
οργανικών ενώσεων και της οργανικής φασµατοσκοπίας, αντικείµενο που 
κατανέµεται στα παρακάτω κεφάλαια: 
Φασµατοσκοπία Υπερύθρου και Φασµατοµετρία Μάζας 
Φασµατοσκοπία NMR 
Συζυγιακά Συστήµατα και Περικυκλικές Αντιδράσεις 
Αρωµατικές Ενώσεις 
Αντιδράσεις Αρωµατικής Υποκατάστασης 
Αλδεΰδες και Κετόνες 
Καρβοξυλικά Οξέα και Παράγωγά τους 
Χηµεία του α-Άνθρακα: Ενόλες και Ενολικά Ιόντα 
Αµίνες 
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Υδατάνθρακες 
Αµινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες 
Λιπίδια 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

1. David Klein, «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Τόµος Β΄, Εκδόσεις Utopia 

2. John McMurry, «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις 
Κρήτης 

3. K. Peter C. Volhardt, Neil E. Schore, «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Εκδόσεις 
Κυριακίδη 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες: 
Παρακολούθηση διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: 
(Α) Προαιρετικές γραπτές εξετάσεις προόδου ενδιάµεσης αξιολόγησης, και 
(Β) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. 
Η διαδικασία αξιολόγησης είναι η ίδια τόσο στις εξετάσεις προόδου όσο και 
στην τελική εξέταση. Βασίζεται σε ερωτήσεις όπου είτε ελέγχονται οι γνώσεις 
των φοιτητών είτε η δυνατότητά τους για κριτική αντιµετώπιση προβληµάτων 
της σύγχρονης οργανικής χηµείας. Όλα τα θέµατα που δίδονται είναι 
βαθµολογικά ισοδύναµα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες για τις τελικές 
εξετάσεις και 1 ώρα για τις εξετάσεις προόδου. 
 
Α) Εξετάσεις προόδου 
∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις προόδου έχουν οι φοιτητές του 3ου 
εξαµήνου σπουδών. Οι εξετάσεις προόδου είναι δύο και γίνονται κατά τη 
διάρκεια του εξαµήνου. Ο µέσος όρος των εξετάσεων προόδου αποτελεί το 
50% του τελικού βαθµού και λαµβάνεται υπ’ όψιν µόνο θετικά. Αν δηλαδή ο 
βαθµός της τελικής εξέτασης είναι µεγαλύτερος από το ΜΟ των εξετάσεων 
προόδου, οι τελευταίες δε λαµβάνονται υπ’ όψιν. 
 
Β) Οι τελικές εξετάσεις µετά το πέρας του εξαµήνου γίνονται στις 
ηµεροµηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις 
µε χρήση Η/Υ, βίντεο κλπ). 

Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα. 
 
∆ιδασκαλία 
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Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε φροντιστηριακά 
µαθήµατα. 
 
Α) ∆ιαλέξεις. 
Οι διαλέξεις λαµβάνουν χώρα 5 φορές την εβδοµάδα, συµπεριλαµβανοµένων 
των φροντιστηριακών µαθηµάτων, στην Αίθουσα Α του Χηµείου και γίνεται 
χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή των διαλέξεων. Αντίγραφα των 
διαλέξεων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα µε ελεύθερη 
πρόσβαση. 

∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1-5 Φασµατοσκοπία Υπερύθρου και 

Φασµατοµετρία Μάζας 

Ι. Γάλλος 

6-10 Φασµατοσκοπία NMR Ι. Γάλλος 

11-15 Συζυγιακά Συστήµατα και Περικυκλικές 
Αντιδράσεις 

Ι. Γάλλος 

16-20 Αρωµατικές Ενώσεις Ι. Γάλλος 

21-25 Αντιδράσεις Αρωµατικής Υποκατάστασης Ι. Γάλλος 

26-30 Αλδεΰδες και Κετόνες Ι. Γάλλος 

31-35 Καρβοξυλικά Οξέα και Παράγωγά τους Ι. Γάλλος 

36-40 Χηµεία του α-Άνθρακα: Ενόλες και 

Ενολικά Ιόντα 

Ι. Γάλλος 

41-45 Αµίνες Ι. Γάλλος 

46-50 Υδατάνθρακες Ι. Γάλλος 

51-55 Βιοµόρια: αµινοξέα, πεπτίδια και 
πρωτεΐνες 

Ι. Γάλλος 

56-60 Λιπίδια Ι. Γάλλος 

61-65 Μαθήµατα Επανάληψης Ι. Γάλλος 

 
Β) Φροντιστήρια 
Στα πλαίσια του µαθήµατος γίνονται 2 ώρες φροντιστηρίου ανά εβδοµάδα, 
όπου επιλύονται ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση του αντικειµένου του 
µαθήµατος (∆ιδάσκων: Ι. Γάλλος). 
 
 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 
 
Κωδικός µαθήµατος: 23 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 3ο 
Τύπος µαθήµατος 
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 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
X Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 7 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2  
 
Συντονιστής µαθήµατος: Μαρκοπούλου Κ. Αικατερίνη, Αναπ. Καθηγήτρια  
 
∆ιδάσκων (οντες): Μαρκοπούλου Κ. Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Φαρµακευτικής Τεχνολογίας . 
Συνεργασία µε φοιτητές: Τετάρτη και Πέµπτη 11:00 π.µ.-1:00 µ.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail: amarkopo@pharm.auth.gr  
τηλ. γραφ.:2310997665/ τηλ. εργαστ.: 2310997667 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι:  Το µάθηµα  δίνει τη δυνατότητα στον διδασκόµενο να 
µπορεί να ταυτοποιήσει τα φάρµακα αλλά και να τα προσδιορίσει ποσοτικά σε 
αµιγή µορφή, σε φαρµακευτικά σκευάσµατα ή σε βιολογικά υγρά. Ο φοιτητής 
ενηµερώνεται για την Αρχή και τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων 
ενόργανων µεθόδων ανάλυσης (IR, NMR, RAMAN, Φθορισµοµετρία, Ατοµική 
Απορρόφηση/Εκποµπή) και πως αυτές εφαρµόζονται στα φάρµακα. Ιδιαίτερη 
µνεία γίνεται στην Φασµατοφωτοµετρία Υπεριώδους-Ορατού(UV-vis) η οποία 
θεωρείται µια από τις σπουδαιότερες και ποιο αξιόπιστες συνδυαστικές 
τεχνικές (σε σειρά µε την HPLC) στη Φαρµακευτική Ανάλυση. Τέλος το 
µάθηµα παρέχει στο φοιτητή βασικές γνώσεις Στατιστικής ώστε να µπορεί να 
αξιολογήσει τα αναλυτικά αποτελέσµατα και να αποφανθεί για την 
καταλληλότητα ενός φαρµακευτικού σκευάσµατος βάση των αρχών που 
υπαγορεύονται από την Φαρµακοποιία (Ελληνική, Ευρωπαϊκή κ.λ.π.) και τον 
ΕΟΦ. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται θεµελιώδεις και απαραίτητες για την 
µετέπειτα πιθανή επαγγελµατική αποκατάσταση του πτυχιούχου 
Φαρµακευτικής . 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες Φαρµακευτικής Ανάλυσης 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Oι εργαστηριακές ασκήσεις   επεκτάθηκαν όσον αφορά την εξοικείωση και 
εξειδίκευση των προπτυχιακών φοιτητών µε τα φάσµατα των φαρµάκων 
ώστε επιπλέον µε χρήση Η/Υ να αναπτυχθεί χρήσιµη για την εκπαίδευση των 
φοιτητών εποπτευόµενη αυτοδιδασκαλία  
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
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Αρχές Ενόργανης Φαρµακευτικής Ανάλυσης. Ταξινόµηση ενοργάνων 
µεθόδων ανάλυσης. Γενικά χαρακτηριστικά ενοργάνων µεθόδων που 
χρησιµοποιούνται στη Φαρµακευτική Ανάλυση.  
Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία. Η φύση της ακτινοβολούµενης ενέργειας. 
Αλληλεπιδράσεις ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας-ύλης.Ταξινόµηση 
φασµατοσκοπικών τεχνικών ανάλυσης µε εφαρµογή στην Φαρµακευτική 
Ανάλυση. Γενικά περί φασµατοσκοπικών µεθόδων. 
Έλεγχος ποιότητας αναλυτικών µεθόδων: Εισαγωγή, Έλεγχος σφαλµάτων 
στην ανάλυση, Ακρίβεια και πιστότητα, Επικύρωση αναλυτικών διαδικασιών, 
Τυποποιηµένη διαδικασία λειτουργίας για τον προσδιορισµό δισκίων, 
Συνδυασµένα τυχαία σφάλµατα, Έκθεση αποτελεσµάτων, Μονάδες, Όροι που 
χρησιµοποιούνται στον έλεγχο αναλυτικών διαδικασιών, Βασικοί υπολογισµοί 
στην ανάλυση. 
Φυσικές και χηµικές ιδιότητες φαρµακοµορίων: Εξίσωση Henderson-
Hasselbach, Ιοντισµός φαρµακοµορίων, όξινη και βασική ισχύς και pKa, 
Συντελεστής µερισµού. 
Φασµατοφωτοµετρία Απορρόφησης Υπεριώδους-Ορατού: Παράγοντες που 
καθορίζουν την απορρόφηση υπεριώδους, Νόµος του Beer Lambert, 
οργανολογία, διακρίβωση οργάνου, φάσµατα UV αντιπροσωπευτικών φαρµάκων, 
Χρήση της τεχνικής για τον προσδιορισµό του pKa, Εφαρµογές 
φασµατοφωτοµετρίας UV, Φάσµατα παραγώγων, διαφορική φασµατο-
φωτοµετρία. 
Φασµατοφωτοµετρία Φθορισµού: Αρχές της µεθόδου , οργανολογία, Μόρια που 
εµφανίζουν φθορισµό, παράγοντες που εµποδίζουν την ένταση φθορισµού, 
εφαρµογές.  
Φασµατοφωτοµετρία Υπερύθρου: Εισαγωγή, Παράγοντες που καθορίζουν την 
ένταση και το ενεργειακό επίπεδο, Οργανολογία, Προετοιµασία δείγµατος, 
Εφαρµογές , παραδείγµατα (δακτυλικό αποτύπωµα, ταυτοποίηση πολυµόρφων), 
Ανάλυση Εγγύς Υπερύθρου, Παραδείγµατα εφαρµογών  και πρόσθετα 
προβλήµατα στο NIR 
Φλογοφασµατοφωτοµετρία και φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης  
/εκποµπής: Εισαγωγή, Φλόγες καυστήρες εκνεφωτές, Αρχή λειτουργίας, 
Παρεµποδίσεις, Παραδείγµατα και εφαρµογές, Φασµατοφωτοµετρία εκποµπής µε 
Επαγωγικά Συζευγµένο πλάσµα. 
Φασµατοσκοπία Raman: Εισαγωγή, Αρχές της µεθόδου, Εφαρµογές 
Φασµατοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού: Σηµεία-κλειδιά, Εισαγωγή, 
Οργανολογία, Αρχή της µεθόδου, NMR πρωτονίου, Εφαρµογή της τεχνικής στην 
επιβεβαίωση δοµής ορισµένων φαρµακευτικών µορίων,NMR ανθρακα-13, 
Φάσµατα NMR δυο διαστάσεων, Εφαρµογές της τεχνικής στην ποσοτική 
ανάλυση, Άλλες εξειδικευµένες τεχνικές στο NMR. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:   
Παρακολούθηση του µαθήµατος και των εργαστηρίων, παράδοση 
εργαστηριακού τετραδίου 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
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Εφόσον ολοκληρωθεί η σειρά των εργαστηρίων µε προβιβάσηµο βαθµό και 
παραδοθεί το τετράδιο των εργαστηρίων διορθωµένο, ο κάθε φοιτητής µε 
την οµάδα του θα πρέπει να παραδώσει κάποια εργασία στο θέµα το οποίο 
του έχει οριστεί (παραδίδεται διορθωµένη) και στο τέλος της Ακαδηµαϊκής 
χρονιάς να υποβληθεί σε προφορικές εξετάσεις. Τελειώνοντας αυτές του τις 
υποχρεώσεις µπορεί να λάβει µέρος στις γραπτές εξετάσεις των µαθηµάτων 
Φαρµακευτικής Ανάλυσης. Στην αξιολόγηση του φοιτητή σηµαντικό ρόλο 
παίζει η συνεργασιµότητα και η διαπροσωπική σχέση µε τον διδάσκοντα.     
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Το εργαστηριακό περιεχόµενο του µαθήµατος εµπλουτίστηκε µε ηλεκτρονικό 
εκπαιδευτικό υλικό, ειδικό πρόγραµµα (software) για χρήση CD-ROM που 
περιέχει τα φάσµατα των φαρµάκων καθώς και τη στερεοχηµική τους δοµή 
στο χώρο (µήκος δεσµών, διάταξη δακτυλίων, γωνίες διαφόρων δεσµών 
κ.λ.π.) ώστε να διαφαίνεται η σχέση δοµής του φαρµάκου µε το αντίστοιχο 
φάσµα. Επίσης µεγάλο µέρος των εργαστηριακών ασκήσεων 
Φασµατοφωτοµετρίας πραγµατοποιείται από τους φοιτητές µε την εφαρµογή 
ειδικού προγράµµατος UVPC.  
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint, βίντεο κλπ). 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Εργαστηριακά Μαθήµατα) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές  
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα δύο φορές την 
εβδοµάδα στην Αίθουσα ∆12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την 
προβολή των θεµάτων που αναπτύσσονται. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Αρχές Ενόργανης Φαρµακευτικής 

Ανάλυσης 
Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

2 Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

3 Φασµατοφωτοµετρία Υπεριώδους Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

4 Ποσοτικοί προσδιορισµοί µε 
φασµατοφωτοµετρία υπεριώδους 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

5 Φυσικές και χηµικές ιδιότητες 
φαρµακοµορίων 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

6 Φασµατοφωτοµετρία Υπερύθρου Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

7 Φλογοφασµατοφωτοµετρία και 
φασµατοφωτοµετρία ατοµικής 
απορρόφησης/εκποµπής 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

8 Φασµατοσκοπία Πυρηνικού 
Μαγνητικού Συντονισµού 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

9 Φασµατοσκοπία Πυρηνικού 
Μαγνητικού Συντονισµού 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

10 Φθορισµοµετρία Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

11 Φλογοφασµατοφωτοµετρία  και 
φασµατοφωτοµετρία Ατοµικής 
απορρόφησης 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

12 Φλογοφασµατοφωτοµετρία  και 
φασµατοφωτοµετρία Ατοµικής 
απορρόφησης 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

13 Φασµατοσκοπία Raman Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

 
 
 
 
 
 
Β) Εργαστήρια 
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Φασµατοφωτοµετρία Υπεριώδους- 

Ορατού, ενηµέρωση , 
Οργανολογία 
 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 
 

2 α) Μελέτη φασµάτων UV 
Βενζολίου µε µεταβολή του εύρους 
σχισµής του Μονοχρωµάτορα. 
β) Μελέτη φασµάτων UV 
ακετυλοσαλυκιλικού οξέος, 
φαινόλης, ναφθαλινίου, 
ναφαζολίνης.ανιλίνης 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 
 

3 Μεταβολή Φάσµατος 
Απορρόφησης UV λόγω 
Υποκατάστασης στον αρωµατικό 
δακτύλιο Ξυλολίων, χρήση 
προγράµµατος UVPC 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 
 

4 Εφαρµογή µεθόδου «προσθήκης 
γνωστών ποσοτήτων» (Standard 
addition method) σε περφαιναζίνη, 
αµιτριπτιλίνη, κυπροτερόνη µε 
χρήση του προγράµµατος UVPC 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 
 

 
 
 
 
 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ  
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-16 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 3ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
x Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 0.5  
Θεωρία (ώρες): 2  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): - 
Συντονιστής µαθήµατος: Κοντούλη Κλεοπάτρα, ΕΕΠ. 
∆ιδάσκων (οντες (Συντονίστρια): Κοντούλη Κλεοπάτρα 
Γραφείο Ξένων Γλωσσών, ηµιόροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές:  Τρίτη 11-13 π.µ. 
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Επικοινωνία µε e-mail:  cleopatr@lance.auth.gr 
 
Γνωστικοί στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου, 
βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, εµπλουτισµός του λεξιλογίου.     
 
∆εξιότητες: ∆ηµιουργία πλαγιότιτλων για τις παραγράφους και  
παράφρασης. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαδραστική διδασκαλία 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
Α. ∆ραστηριότητες πρo-ανάγνωσης 
     Ερωτήσεις πρόβλεψης περιεχοµένου για ενεργοποίηση της προηγούµενης  
     γνώσης. 
 
Β. ∆ραστηριότητες κατανόησης που ακολουθούν  τη γρήγορη ή   
     ανιχνευτική  ανάγνωση 
     Γενικές ερωτήσεις, ερωτήσεις για εντοπισµό συγκεκριµένης πληροφορίας,       
     συµπλήρωση διαγράµµατος µε τους κυριότερους τίτλους του κειµένου,  
     έλεγχος απαντήσεων των ερωτήσεων πρόβλεψης.  
 
Γ.  ∆ραστηριότητες λεπτοµερούς κατανόησης περιεχοµένου 
     Προτάσεις µε απάντηση σωστό-λάθος, αντιστοίχιση πλαγιότιτλων µε     
     παραγράφους, συµπλήρωση πινάκων ή διαγραµµάτων. 
  
∆. ∆ραστηριότητες για εξάσκηση στο λεξιλόγιο 
     Εκτίµηση σηµασίας άγνωστων λέξεων από τα συµφραζόµενα,    
     συµπλήρωση κενών, ερωτήσεις αντιστοίχισης όρων µε ορισµούς,    
     κατανόηση σηµασίας προθεµάτων και άγνωστων λέξεων, συνώνυµα,  
     αντώνυµα. 
 
E. ∆ραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου 
    Παραγωγή πλαγιότιτλων και παράφρασης. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαµήνου. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές δραστηριότητες µε χρήση 
Η/Υ). Συµπληρωµατικό µαθησιακό υλικό αναρτάται στα e- µαθήµατα του 
Τµήµατος µε ελεύθερη πρόσβαση. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
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Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις 2 (ώρες) την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα ∆12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή 
των διαλέξεων.  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
 
Ziaka, I. 2010.  English for Pharmaceutical Studies, vol. I . Thessaloniki: 
University Studio Press. 
 
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκουσα 

1 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµάκων- 
Εισαγωγή 

 
 

2 Οδοί χορήγησης φαρµάκων – Στοµατική 
χορήγηση 

           » 

3 Χορήγηση από το ορθό - Παρεντερική 
χορήγηση 

           » 

4  Χορήγηση από την Αναπνευστική οδό            » 
5 Μικροοργανισµοί - Ιοί            » 
6 Επίδραση εκδόχων -Αραιωτικά- 

Επιφανειοδραστικά 
           » 

7 Λιπαντικά – ∆ιασπαστικά- Μέσα ενίσχυσης 
του Ιξώδους 

           » 

8 Εµβόλια            » 
9 Πυρετός και Υπερθερµία            » 

10 Αντιισταµινικά- Ανεπυθύµητες ενέργειες- 
Θεραπεία 

           » 

11 Αντιισταµινικά- Προφυλάξεις- 
Αλληλεπιδράσεις- Χρήσεις 

           » 

12 DΝΑ – Εισαγωγή            » 
13 Γονίδια - Χρωµοσώµατα            » 

 
 

 
 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ   
 
Κωδικός µαθήµατος: 29 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό, επιλογής 
Εξάµηνο σπουδών: 3ο 
Τύπος µαθήµατος 
 
X Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 2  
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Θεωρία (ώρες): 2 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Νάτσης Κ., Καθηγητής 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
1) Νάτσης, Κωνσταντίνος Καθηγητής  
2) Αποστολίδης Στυλιανός, Αναπλ. Καθηγητής  
3) Παρασκευά Γεώργιος ς, Αναπλ. Καθηγητής 
4) Αναστασόπουλος, Νικόλαος Επικ. Καθηγητής 
5) Ασουχίδου Ειρήνη, Επικ. Καθηγήτρια 
6) Λαζαρίδης Νικόλαος, Λέκτορας 
7) Τότλης Τρύφων, Λέκτορας 
 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 12:00-13:00 µ.µ.. 
Γραφείο: 2ος όροφος κτιρίου Ιατρικής. 
Επικοινωνία: µε e-mail (anatomy@med.auth. gr) 
Βοηθητικό προσωπικό:  
 
Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση, εκ µέρους των φοιτητών, των βασικών 
εννοιών της Ανατοµίας και ειδικότερα εκείνων των εννοιών της και δοµικών 
στοιχείων του ανθρώπινου σώµατος που εµφανίζουν ιδιαίτερη πρακτική 
εφαρµογή στην κλινική ιατρική. Κεντρικός γνωστικός στόχος του µαθήµατος 
είναι η παροχή πληροφοριών για τις φαρµακοκινητικές και φαρµακο-
δυναµικές ιδιότητες των φαρµάκων σε σχέση µε τα διάφορα συστήµατα 
οργάνων, έτσι ώστε να γίνεται συγκερασµός των πληροφοριών αυτών µε τις 
βασικές γνώσεις της Ανατοµίας. 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες της Ανατοµίας του ανθρώπινου 
σώµατος. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  Εισαγωγή στην Ανατοµία, Οστεολογία Ι, 
Οστεολογία ΙΙ, Συνδεσµολογία, Μυολογία Ι, Μυολογία ΙΙ, Αναπνευστικό 
σύστηµα – Ενδοκρινείς αδένες, Πεπτικό σύστηµα, Ουροποιητικό σύστηµα – 
Γεννητικό σύστηµα, Κυκλοφορικό σύστηµα Ι, Κυκλοφορικό σύστηµα ΙΙ, 
Κεντρικό Νευρικό σύστηµα, Περιφερικό και Φυτικό Νευρικό σύστηµα. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. Η διαδικασία αξιολόγησης στην 
τελική εξέταση βασίζεται σε 5 ερωτήσεις, όπου τα σχετικά θέµατα 
παραπέµπουν σε θεµατικές ενότητες οργανικών συστηµάτων, ισοδύναµης 
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ποιοτικής και ποσοτικής αξίας. Το κάθε θέµα-ερώτηση λαµβάνει συνολικά 2 
µονάδες. Ο χρόνος εξέτασης είναι 1.5 ώρα.  
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις γίνονται µε µορφή Power point, χρήση Η/Υ και βίντεο. Οι 
διαλέξεις του µαθήµατος, βαθµολογίας και διάφορες ανακοινώσεις 
αναρτώνται σε ειδικό χώρο στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου 
Περιγραφικής Ανατοµικής. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστήρια. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα 1 φορά την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα Οστεολογίας του Εργαστηρίου Περιγραφικής Ανατοµικής και 
γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή των διαλέξεων. 
  

∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Εισαγωγή στην Ανατοµία Όλοι οι διδάσκοντες 
2 Οστεολογία Ι Όλοι οι διδάσκοντες 
3 Οστεολογία ΙΙ Όλοι οι διδάσκοντες 
4 Συνδεσµολογία Όλοι οι διδάσκοντες 
5 Μυολογία Ι Όλοι οι διδάσκοντες 
6 Μυολογία ΙΙ Όλοι οι διδάσκοντες 
7 Αναπνευστικό σύστηµα – Ενδοκρινείς 

αδένες 
Όλοι οι διδάσκοντες 

8 Πεπτικό σύστηµα Όλοι οι διδάσκοντες 
9 Ουροποιητικό σύστηµα – Γεννητικό 

σύστηµα 
Όλοι οι διδάσκοντες 

10 Κυκλοφορικό σύστηµα Ι Όλοι οι διδάσκοντες 
11 Κυκλοφορικό σύστηµα ΙΙ Όλοι οι διδάσκοντες 
12 Κεντρικό Νευρικό σύστηµα Όλοι οι διδάσκοντες 
13 Περιφερικό και Φυτικό Νευρικό 

σύστηµα 
Όλοι οι διδάσκοντες 

 
Β) Εργαστήρια. Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν τρεις µονόωρες 
εργαστηριακές ασκήσεις, κατά τις οποίες επιδεικνύονται βασικά ανατοµικά 
µορφώµατα σε προπλάσµατα-εκµαγεία ανατοµικών δοµών του Ανατοµείου. 
 

Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Μυοσκελετικό σύστηµα Κ. Νάτσης 
2 Νευρικό σύστηµα Γ. Παρασκευάς 
3 Σπλαγχνολογία Σ. Αποστολίδης 
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 84 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: 1ος / Προπτυχιακό, επιλογής 
Εξάµηνο σπουδών: 3ο εξάµηνο 
 
Τύπος µαθήµατος 

 

Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS):   2  
Θεωρία (ώρες):   2  
Φροντιστήριο (ώρες):   - 
Εργαστήριο (ώρες):  2 
 

Συντονιστής µαθήµατος: 

Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής (http://users.auth.gr/pchristo/) 

 

∆ιδάσκοντες:  

Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής  

Γραφείο 315, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: µε email (pchristo@pharm.auth.gr) 

 

Παµπαλάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, 
http://users.auth.gr/gpampalakis 

Γραφείο 306Α, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 

Επικοινωνία: µε email (gpampalakis@pharm.auth.gr) 

 

Βοηθητικό προσωπικό:  - 

 

Γνωστικοί στόχοι:  
• Nα δηµιουργηθεί ένα υπόβαθρο βασικής γνώσης της Mοριακής Bιολογίας 

του κυττάρου. 

• Nα κατανοηθούν οι µηχανισµοί µε τους οποίους οι κυτταρικές διαδικασίες 
αλληλεπιδρούν και αλληλορυθµίζονται έτσι ώστε να δηµιουργηθεί και να 
επιβιώσει ένα λειτουργικό κύτταρο. 
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• Nα παρασχεθούν γνώσεις σχετικά µε το πως οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
βιοµορίων (π.χ. αλληλεπιδράσεις µεταξύ πρωτεϊνών, ή αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ πρωτεϊνών-νουκλεϊνικών οξέων) συνεισφέρουν στη ρύθµιση των 
κυτταρικών λειτουργιών και συνολικά στη βιολογία του κυττάρου. 

• Nα δοθούν γνώσεις για τους µοριακούς µηχανισµούς µε τους οποίους 
πολύπλοκες κυτταρικές διαδικασίες (π.χ. κυτταρική διαίρεση, µεταγραφή 
ή µετάφραση) αποκρίνονται διαφορετικά ανάλογα µε το περιβάλλον του 
κυττάρου. 

• Nα δοθεί στους φοιτητές πρακτική γνώση, µέσα από εργαστηριακές 
ασκήσεις, για µερικές από τις µεθοδολογίες που χρησιµοποιούνται συχνά 
στη διερεύνηση της µοριακής βιολογίας του κυττάρου. 

Oι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µέσα από συνδυασµό διαλέξεων και 
εργαστηρίων που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές προσεγγίσεις των 
διαδικασιών διδασκαλίας και εκµάθησης και αλληλοσυµπληρώνονται. Oι 
διαλέξεις είναι το κύριο µέσο παροχής του όγκου της βασικής γνώσης αλλά 
έχουν το µειονέκτηµα ότι το ακροατήριο δεν συµµετέχει σε µεγάλο βαθµό 
(δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει επίσης ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων 
είναι προαιρετική). Αντίθετα, οι υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις δίνουν 
τη δυνατότητα κατανόησης των µεθόδων και των πρακτικών προβληµάτων 
που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάλυσης των κυτταρικών και µοριακών 
διεργασιών. Επίσης, βοηθούν στην περαιτέρω εµβάθυνση θεµάτων που 
σχετίζονται µε τη µοριακή βιολογία του κυττάρου και προάγουν την 
αυτοδύναµη έρευνα και τη συνδυαστική σκέψη αλλά και την έκφραση. 

 

∆εξιότητες:  

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του µαθήµατος οι φοιτητές θα πρέπει να 
µπορούν:  

• Nα περιγράφουν τα κύρια σηµεία της δοµής και του αναδιπλασιασµού 
του DNA. 

• Nα περιγράφουν τα κύρια σηµεία της χρωµοσωµικής οργάνωσης, 
ανασυνδυασµού και επιδιόρθωσης.  

• Nα περιγράφουν τα κύρια σηµεία της µεταγραφής και της ρύθµισης 
της, των µετα-µεταγραφικών διαδικασιών και της µετάφρασης τόσο 
στα προκαρυωτικά όσο και στα ευκαρυωτικά κύτταρα. 

• Nα περιγράφουν αρκετά σηµεία της βιοχηµείας των πρωτεϊνών, µαζί 
µε τις διαδικασίες αναδίπλωσης, στόχευσης και µεταφοράς τους στα 
διάφορα διαµερίσµατα του κυττάρου. 

• Nα περιγράφουν αρκετά σηµεία της κυτταρικής σηµατοδότησης τόσο 
σε προκαρυωτικά όσο και σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Aυτό θα 
περικλείει τόσο τις κινάσες τυροσίνης, τις G-πρωτεϊνες, τους 
µεµβρανικούς και πυρηνικούς υποδοχείς αλλά και τα συστήµατα 
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σηµατοδότησης δύο συστατικών σε µικροοργανισµούς και 
ευκαρυωτικά κύτταρα. 

• Nα περιγράφουν τους µοριακούς µηχανισµούς που οδηγούν στον 
ρυθµιζόµενο κυτταρικό πολλαπλασιασµό αλλά και τον ρυθµιζόµενο 
κυτταρικό θάνατο.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές 

αναµένεται να έχουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 

 

• Εργασία υπό άσηπτες συνθήκες, για να αποφεύγονται οι 

επιµολύνσεις, και οργάνωση των δειγµάτων (π.χ. καταγραφή της 

ταυτότητας των καλλιεργειών κλπ.) 

• Xρήση µικροπιπεττών, πιπετών, αντιβιοτικών και υγρών καλλιεργειών 

βακτηρίων. 

• Πρακτική εφαρµογή της µεταµόρφωσης κυττάρων βακτηριδίων µε 
εξωγενές γενετικό υλικό (πλασµιδιακό DNA) και κατανόηση των νέων 
ιδιοτήτων (νέου φαινότυπου) που προσδίδει στα κύτταρα η εισαγωγή 
και έκφραση του γενετικού υλικού  (π.χ. αντίσταση σε αντιβιοτικά). 

• Κατανόηση της φυγοκέντρησης και της χρήσης της στην παραλαβή 

κυττάρων και υποκυτταρικών υλικών. 

• Κατανόηση της σηµασίας του κυτταρικού τοιχώµατος στην 

ανθεκτικότητα των µικροβίων καθώς και της χρήσης εξειδικευµένων 

ενζύµων για την επιλεκτική διάσπαση του βακτηριακού κυτταρικού 

τοιχώµατος. 

• Κατανόηση της µεθοδολογίας αποµόνωσης πλασµιδιακού DNA και 

των παραµέτρων που επηρεάζουν την ποιότητα του καθώς και της 

σηµασίας της χρήσης των σωστών ρυθµιστικών διαλυµάτων στην 

αποµόνωση του DNA 

• Σχεδίαση και εκτέλεση πειραµάτων επώασης και πέψης των 

πλασµιδιακών DNA µε ενδονουκλεάσες περιορισµού. 

• Χρήση ηλεκτροφορητικών µεθόδων για τον διαχωρισµό βιοµορίων 

διαφορετικού µεγέθους (π.χ. θραυσµάτων DNA) µετά από πέψη µα 

ενδονουκλεάσες περιορισµού και τεχνικές χρώσης του DNA και 
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παρατήρησης των θρασµάτων του µε έκθεση σε υπεριώδη 

ακτινοβολία, υπό ασφαλείς συνθήκες. 

• Υπολογισµός του µεγέθους θρασµάτων DNA µετά απο σύγκριση της 

ηλεκτροφορητικής τους κινητικότητας µε την κινητικότητα πρότυπων 

θραυσµάτων DNA καθορισµένου µεγέθους (µάρτυρες µεγέθους DNA). 

• Καταγραφή των πειραµατικών αποτελεσµάτων και ψηφιακή 

αποθήκευση των εικόνων των αποτελεσµάτων της ηλεκτροφορητικής 

ανάλυσης. 

• Εισαγωγή και εκπαίδευση στη τεχνολογία ενίσχυσης του γενετικού 
υλικού µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR). 

• Οργάνωση και συζήτηση των αποτελεσµάτων µε τους επιβλέποντες 

• Καταγραφή της τελικής εργαστηριακής αναφοράς, µε βάση τα 

συνολικά αποτελέσµατα, σε µία ολοκληρωµένη, λογική και συνεχή 

σειρά. 
 

∆ιδακτικές µέθοδοι:  

∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & εργαστηριακές ασκήσεις. 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  

Εισαγωγή στο ανασυνδυασµένο DNA. Ενδονουκλεάσες περιορισµού. 
Σχηµατισµός ανασυνδυασµένων µορίων DNA. Φορείς για εισαγωγή 
ανασυνδυασµένου DNA. Έκφραση κλωνοποιηµένων γονιδίων. Αρχές 
προσδιορισµού της αλληλουχίας των νουκλεϊνικών οξέων. Ενίσχυση του DNA 
µε την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. Ανάλυση της λειτουργικότητας 
των γονιδίων. Εισαγωγή µεταλλάξεων σε κλωνοποιηµένα DNA. Έκφραση της 
γενετικής πληροφορίας. Σχέση γονιδίων-πρωτεϊνών. Ο ρόλος του 
αγγελιοφόρου RNA. Ο γενετικός κώδικας. RNA ιοί και αντίστροφη 
µεταγραφή. Μεταγραφή, πολυµεράση του RNA και µεταγραφικοί παράγοντες 
(κατάταξη, δοµή και δράση). Ρύθµιση της έκφρασης των γονιδίων στο 
επίπεδο της µεταγραφής, στο µετα-µεταγραφικό επίπεδο και στο επίπεδο της 
µετάφρασης. Μετάδοση βιολογικών µηνυµάτων. Ορµόνες και άλλα µόρια 
µεταφοράς σήµατος και οι υποδοχείς τους. Λειτουργικές δράσεις των 
υποδοχέων της επιφάνειας του κυττάρου και των ενδοκυτταρικών 
υποδοχέων. Μηχανισµοί ενδοκυτταρικής µεταφοράς σήµατος. Μεταφορά 
σήµατος και κυτταροσκελετός.  
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Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

1. Alberts B., Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts 
K.,Walter P. “Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας”, 3η έκδοση, 2015, 
εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd. 

2. Watson, J. D., Myers, R.M., Caudy, A.A., Witkowski, J.A. 
ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟ DNA Συγγραφείς: James D. κ.α. Έκδοση: 3/2007, 
Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σια. 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  

Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  

Οι επιδόσεις των φοιτητών αξιολογούνται µε γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαµήνου (εαρινό) ή στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου στις 
ηµεροµηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 20 ερωτήσεις όπου οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν εάν η ερώτηση είναι σωστή ή λάθος (0,1 µονάδα 
ανά ερώτηση µε αρνητική βαθµολογία (δηλ. -0.1 σε περίπτωση λανθασµένης 
απάντησης) και να αιτιολογήσουν την απάντηση τους (0,4 µονάδες ανά 
απάντηση). ∆ηλαδή, όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα και το κάθε θέµα 
λαµβάνει συνολικά 0,5 µονάδες.  Σε περίπτωση που ένα θέµα δεν απαντηθεί 
από κανένα φοιτητή, τότε το συγκεκριµένο θέµα αποσύρεται και ο τελικός 
βαθµός βασίζεται στις υπόλοιπες απαντήσεις). 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 1 ώρα.  
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές παρουσιάσεις µε χρήση 
Η/Υ,  βίντεο κλπ). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται 
στις ιστοσελίδες των διδασκόντων. 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα µία φορά την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα ∆12 του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστηµών και γίνεται 
χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή των διαλέξεων. Αντίγραφα των 
διαλέξεων αναρτώνται και στις ιστοσελίδες των διδασκόντων µε ελεύθερη 
πρόσβαση.  
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∆ιάλεξεις Τίτλος ∆ιδάσκων 

1-3 EIΣAΓΩΓH ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ DNA Χ. Παναγιωτίδης 

Γ. Παµπαλάκης 

4 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

Γ. Παµπαλάκης 

5-6 EIΣAΓΩΓH ΣTHN METAΓPAΦH Χ. Παναγιωτίδης 

7-8 ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΗ METAΓPAΦH Χ. Παναγιωτίδης 

9-10 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ RNA, ΙΝΤΡΟΝΙΑ/ΕΞΟΝΙΑ, 
ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
microRNAs 

Χ. Παναγιωτίδης 

11-13 Κυτταρική σηµατοδότηση Χ. Παναγιωτίδης 

 
β) Εργαστηριακές ασκήσεις 
Οι φοιτητές υποχρεούνται να συµµετάσχουν σε ένα κύκλο εργαστηριακών 
ασκήσεων. 
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 • Kαλλιέργειες βακτηριδίων Escherichia coli σε 
ηµιστερεά θρεπτικά υλικά. 

• Yπολογισµός του αριθµού των ζώντων 
βακτηριδίων σε ένα βιολογικό δείγµα ή 
καλλιέργεια. 

• Μεταµόρφωση µικροοργανισµών µε DNA και 
µεταφορά σε θρεπτικά υλικά που περιέχουν 
αντιβιοτικά 

Παναγιωτίδης 

Παµπαλάκης 

2 • Παρατήρηση και καταγραφή αποτελεσµάτων του 
εργαστηρίου 1. 

• Tαυτοποίηση της αντίστασης µικροοργανισµών 
σε αντιβιοτικά. 

• Λήψη αποικιών µικροβίων υπό άσηπτες 
συνθήκες. 

• Έναρξη υγρών καλλιεργειών βακτηριδίων υπό 
άσηπτες συνθήκες. 

Παναγιωτίδης 

Παµπαλάκης 

3 • Παραλαβή κυττάρων E. coli µε φυγοκέντρηση. 
• Λύση κυτταρικού τοιχώµατος των βακτηριδίων µε 

επώαση µε το ένζυµο λυσοζύµη. 
• Παραλαβή εκχυλίσµατος DNA και κατακρήµνηση 

νουκλεϊνικών οξέων µε αλκοόλη. 

Παναγιωτίδης 

Παµπαλάκης 

4 • Λήψη ιζήµατος πλασµιδιακού DNA µε 
φυγοκέντρηση και πλύσεις για την αποµάκρυνση 
των αλάτων κατακρήµνισης. 

• Eπαναδιάλυση DNA σε ρυθµιστικό διάλυµα. 
• Πέψη πλασµιδιακού DNA µε ενδονουκλεάσες 

περιορισµού. 

Παναγιωτίδης 

Παµπαλάκης 

5 • Ηλεκτροφορητικός διαχωρισµός των θραυσµάτων 
DNA µε πειράµατα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης 
σε πηκτές αγαρόζης. 

• Σύγκριση της κινητικότητας των θραυσµάτων 
που παράγονται από την πέψη του DNA µε την 
κινητικότητα θραυσµάτων DNA καθορισµένου 
µεγέθους (µάρτυρες µεγέθους DNA). 

• Φωτογράφηση των αποτελεσµάτων µε ψηφιακή 
φωτογραφική µηχανή µετά από έκθεση σε 
υπεριώδη ακτινοβολία. 

Παναγιωτίδης 

Παµπαλάκης 

6 • Εισαγωγή στη τεχνολογία της ενίσχυσης του DNA 
µε αλυσιδωτή αντιδραση πολυµεράσης (PCR). 

• Επιτέλεση αντιδράσεων ενίσχυσης του DNA για 
διάγνωση της ύπαρξης γενετικού υλικού 
παθογόνων µικροοργανισµών σε εργαστηριακά 
δείγµατα. 

Παναγιωτίδης 

Παµπαλάκης 

7 • Παρασκευή πηκτών αγαρόζης για την Παναγιωτίδης 
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ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της PCR. 
• Ανάλυση και χαρακτηρισµός των προϊόντων της 

PCR µε ηλεκτροφορητικές µεθόδους.  
• Φωτογράφηση των αποτελεσµάτων µε ψηφιακή 

φωτογραφική µηχανή µετά από έκθεση σε 
υπεριώδη ακτινοβολία. 

Παµπαλάκης 

8 • Αξιολόγηση και συζήτηση των αποτελεσµάτων 
του εργαστηρίου για το σύνολο των οµαδων. 

Παναγιωτίδης 

Παµπαλάκης 

9 • Παράδοση εργαστηριακής αναφοράς που 
περιγράφει τις διαδικασίες του εργαστηρίου και 
τα ληφθέντα αποτελέσµατα. 

Παναγιωτίδης 

Παµπαλάκης 

 
 

 
 

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ /ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-31 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 4ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες):  
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Αλµπάνη Μ., Καθηγήτρια 
 
∆ιδάσκων (οντες):  

1) Αλµπάνη Μ., Καθηγήτρια 
2) Κουτσονικόλας ∆., Αναπλ. Καθηγητής 
3) Κριτής Α., Αναπλ. Καθηγητής 
4) Σπάνδου Ε., Αναπλ. Καθηγήτρια 
5) Συµεωνίδου Κ., Αναπλ. Καθηγήτρια 
6) Καπουκρανίδου ∆., Αναπλ. Καθηγήτρια 
7) Κοσµίδη Ε., Επικ. Καθηγήτρια 
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8) Χατζησωτηρίου Α., Επικ. Καθηγήτρια 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: Η γνώση της φυσιολογικής λειτουργίας του νευρικού, 
πεπτικού και ενδοκρινικού συστήµατος του ανθρώπινου σώµατος. 
 
∆εξιότητες: Θεωρητικό µάθηµα: Η εκµάθηση της λειτουργίας των ανωτέρων 
συστηµάτων του ανθρώπινου οργανισµού. Εργαστηριακές ασκήσεις: Η 
εξοικείωση των φοιτητών στη µεθοδολογία σε θέµατα που περιλαµβάνονται 
στη ύλη του θεωρητικού µαθήµατος. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
Μάθηµα από αµφιθεάτρου: Το σύνολο των µηχανισµών λειτουργίας των 
προαναφερθέντων συστηµάτων σε συνδυασµό µε στοιχειώδεις ανατοµικές 
έννοιες που συνδέονται µε τις ανωτέρω λειτουργίες. Εργαστηριακές 
ασκήσεις: Το περιεχόµενο τους αναφέρεται σε βασικές ενότητες των 
προαναφερθέντων συστηµάτων. Χρησιµοποιούνται προβολή VIDEO καθώς 
και προγράµµατα προσοµοίωσης σε H/Y. Λεπτοµερέστερη ανάλυση στους επί 
µέρους στόχους του µαθήµατος αναφέρονται στις ιστοσελίδες: 
http://www.experimentalphysiology.gr και http://physiology.med.auth.gr. 
Στο τέλος των ασκήσεων γίνονται εξετάσεις µε θέµατα ανάπτυξης. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Οργάνωση και λειτουργίες του νευρικού συστήµατος. Αισθητική φυσιολογία. 
Το σωµατικό κινητικό σύστηµα. Γαστρεντερικός σωλήνας. Κίνηση µέσω του 
γαστρεντερικού σωλήνα. Γαστρεντερικές εκκρίσεις. Ηπατοχοληφόρος 
λειτουργία, πέψη και απορρόφηση. Γενικές αρχές ενδοκρινολογίας και 
ορµόνες της υπόφυσης και του υποθαλάµου. Θυρεοειδείς ορµόνες. Ορµόνες 
των επινεφριδίων. Ενδοκρινής µοίρα του παγκρέατος. Ορµόνες που 
ρυθµίζουν το ασβέστιο. Ορµόνες του αναπαραγωγικού συστήµατος. 
 

 
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ  
 
Κωδικός µαθήµατος: 31 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 4ο εξάµηνο 
 
Τύπος µαθήµατος 
 

Χ 
Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 
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Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 3,5  

Θεωρία (ώρες): 3  

Φροντιστήριο (ώρες): - 

Εργαστήριο (ώρες): - 

Συντονιστής µαθήµατος: Πανταζάκη Αναστασία, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

 

∆ιδάσκων (οντες):  

Γιαννακούρος Θωµάς, Αναπληρωτής Καθηγητής  

Γραφείο 501, 4ος όροφος κτιρίου Χηµικού 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: µε email (giannako@chem.auth.gr) 

 

Πανταζάκη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  

Γραφείο 511, 4ος όροφος κτιρίου Χηµικού 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: µε email (natasa@chem.auth.gr) 

 

 Νικολακάκη Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

4ος όροφος κτιρίου Χηµικού 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: µε email nikol@chem.auth.gr 

 

Βοηθητικό προσωπικό: - 

Γνωστικοί στόχοι:  

Η κατανόηση, από τη µεριά των φοιτητών, των βιολογικών µακροµορίων και 
των µηχανισµών της βιοσύνθεσης και καταβολισµού τους.  

∆ίνονται επίσης χρήσιµα παραδείγµατα, για τους φοιτητές φαρµακευτικής, 
όπως η βιοχηµική βάση διαφόρων ασθενειών καθώς και η επίδραση 
συγκεκτριµένων φαρµάκων σε βιοχηµικούς µηχανισµούς και σε βιοµόρια. 

 

∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες Βιοχηµείας. 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι:  

∆ιαλέξεις καθ’ έδρας. 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
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Μεταβολισµός  υδατανθράκων (χηµεία βιολογικά σηµαντικών υδατανθράκων, 

διαιτητική αξιοποίηση υδατανθράκων, γλυκόλυση, αλκοολική ζύµωση, οδός 

φωσφορικών πεντοζών, υδρολυτική και φωσφορολυτική αποικοδόµηση 

πολυσακχαριτών, γλυκονεογένεση, φωτοσύνθεση, βιοσύνθεση δι- και 

πολυσακχαριτών) –Μεταβολισµός λιποειδών (χηµεία βιολογικά σηµαντικών 

λιποειδών, διαιτητική αξιοποίηση λιποειδών, β, α και ω-οξειδώσεις, 

βιοσύνθεση λιπαρών οξέων, τριγλυκεριδίων, φωσφογλυκεριδίων, 

σφιγκολιποειδών, ισοπρενοειδών λιποειδών και κετονοσωµάτων) –

Βιοσύνθεση και αποικοδόµηση νουκλεϊνικών οξέων, πουρινών και 

πυριµιδινών. – Μεταβολισµός και βιοσύνθεση αµινοξέων – Βιολογική 

καθήλωση αζώτου –Κύκλος ουρίας – Μεταβολικός ρόλος νουκλεϊνικών οξέων 

Βιοσύνθεση πρωτεϊνών –Μεταβολισµός ανοργάνων ενώσεων (νερό, ενεργός 

διαµετακίνηση, κατιόντα, οξεοβασική ισορροπία –διαιτητικές απαιτήσεις σε 

ανόργανα στοιχεία) – Βιταµίνες (λιποδιαλυτές βιταµίνες, βιοχηµεία οπτικής 

διέγερσης, πήξη αίµατος, υδατοδιαλυτές βιταµίνες και ο ρόλος τους ως 

συνένζυµα) – Ορµόνες ο ρόλος του κυκλικού AMP, υποδοχείς, ορµόνες 

παράγωγα αµινοξέων, στεροειδείς ορµόνες, προσταγλαδίνες φυτικές 

ορµόνες). 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

 
1. Εισαγωγή στη Βιοχηµεία: Ι. Γ. Γεωργάτσος (Εκδόσεις: Γιαχούδη) 6η 

έκδοση, Θεσσαλονίκη 2005). 

2. Βιοχηµεία: Lehninger Βασικές Αρχές Βιοχηµείας: D.L. Nelson, M.M.Cox 
(Μετάφραση: Αθ. Παπαβασιλείου, Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης), 

Αθήνα 2007. 

3. Βιοχηµεία, τόµος ΙI, Βιοχηµεία τόµος 2: Berg M.J., Tymoczko L.J., Stryer 

L. (Α. Αλετράς, Θ. Βαλκανά, ∆. ∆ραΐνας, Η. Κούβελας, Γ.Κ. 
Παπαδόπουλος, Μ. Φράγκου- Λαζαρίδη, Εκδόσεις Πανεπιστηµίου Κρήτης), 

2005. 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
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Γραπτές πρόοδοι ενδιάµεσης αξιολόγησης (Α) ή γραπτή εξέταση στο τέλος 
του εξαµήνου (Β). 
 
Β) Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση διαφανειών . 
Οι ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται στον  πίνακα ανακοινώσεων 
του εργαστηρίου Βιοχηµείας. 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (µονόωρες) λαµβάνουν χώρα τρεις φορές την 
εβδοµάδα στις αίθουσες που αναφέρει το πρόγραµµα και γίνεται χρήση 
επιδιασκόπιου για την προβολή των διαφανειών.  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Βασικές έννοιες µεταβολισµού και 

µεταβολοµική. 

Θ. Γιαννακούρος 

2 Χαρακτηρισµός δοµής πολυσακχαριτών.  Θ. Γιαννακούρος 

3-4 Καταβολισµος υδατανθράκων – γλυκολυτική 

οδός 

Θ. Γιαννακούρος 

5 Οδός φωσφoρικών πεντοζών, 

γλυκονεογένεση. 

Θ. Γιαννακούρος 

6 Φωτοσύνθεση – Φωτεινές αντιδράσεις Θ. Γιαννακούρος 

7-8 Φωτοσύνθεση – Σκοτεινές αντιδράσεις – 

Κύκλος του Calvin 

Θ. Γιαννακούρος 

9 Βιοσύνθεση γλυκογόνου και ενεργειακή 

απόδοση σακχάρων. 

Θ. Γιαννακούρος 

10 ∆οµή λιπιδίων- δοµή κυτταρικών µεµβρανών  Θ. Γιαννακούρος 

11-12 Μεταβολισµός λιπιδίων – καταβολισµός 

ουδετέρων λιπών, φωσφογλυκεριδίων, 

λιπαρών οξέων 

Θ. Γιαννακούρος 

13-14 Βιοσύνθεση λιπαρών οξέων, τριγλυκεριδίων, 

φωσφογλυκεριδίων, ισοπρενοειδών, 

κετονοσωµάτων. Ενεργειακή απόδοση 

Θ. Γιαννακούρος 

15-16 Μεταβολισµός αµινοξέων-κύκλος ουρίας Θ. Γιαννακούρος 

17 Μετατροπή αµµωνίας σε οργανικό άζωτο, 

βιοσύνθεση αµινοξέων. 

Θ. Γιαννακούρος 

18 Βιολογικώς σηµαντικά παράγωγα αµινοξέων Θ. Γιαννακούρος 

19 Βιοσύνθεση πορφυρινών, καταβολισµός 

πρωτεϊνών, ενεργειακή απόδοση. 

Θ. Γιαννακούρος 

20 Βιοσύνθεση νουκλεϊνικών οξέων. Σύνθεση 
DNA. 

Α. Πανταζάκη 

21 Επιδιορθωση του DNA (µηχανισµοί, ένζυµα) Α. Πανταζάκη 
22-23 Βιοσυνθεση RNA. Βασικές αρχές της 

µεταγραφής, ένζυµα και µηχανισµός. 
Α. Πανταζάκη 

24 Καταβολισµός πουρινών-πυριµιδινών. Α. Πανταζάκη 
25 Ωρίµανση των µορίων mRNA στους 

ευκαρυωτικούς οργανισµούς 
Α. Πανταζάκη 

26 Γενετικός κώδικας  Α. Πανταζάκη 
27 Μηχανισµός πρωτεïνικής σύνθεσης Α. Πανταζάκη 

28-29 Ρύθµηση πρωτεïνικής σύνθεσης, οµοιοπολικές Α. Πανταζάκη 
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τροποποιήσεις, πεπτίδια σήµατα, 
πρωτεολυτική ωρίµανση της ινσουλίνης.  

30 Συγκρότηση ανώτερων διαµορφώσεων των 
πρωτεϊνών, πρωτεḯνες συνοδοί, ενδοκυττάρια 
εντόπιση πρωτεïνών  

Α. Πανταζάκη 

31-32 Ενζυµα της τεχνολογίας του 
ανασυνδυασµένου DNA, κατασκευή 
πλασµιδίου µε ξένο γενετικό υλικό 

Α. Πανταζάκη 

33 ∆ιαδικασία ανασυνδυασµού, κλωνοποίησης, 
κατασκευή cDNA, αλυσωτή αντίδραση DNA 
πολυµεράσης 

Α. Πανταζάκη 

33-34 Κανάλια νερού-Υδατοπορίνες-κανάλια 
ιόντων-Αντλίες ιόντων-Ιονοφορείς-
µεταφορείς ιόντων 

Α. Πανταζάκη 

35 Οξεοβασική ισορροπία του ανθρώπου Α. Πανταζάκη 
36 Μοριακή βάση της οπτικής διέγερσης-

Βιταµίνη Α 
Α. Πανταζάκη 

37 Μηχανισµός πήξης του αίµατος-Βιταµίνη Κ Α. Πανταζάκη 
38-39 Ορµόνες-∆εύτερα µηνύµατα-Κυτοκίνες-

Ιντερφερόνες 
Α. Πανταζάκη 

 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙI 
 
Κωδικός µαθήµατος: 33 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 4ο 
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
X Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 7 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Μαρκοπούλου Κ. Αικατερίνη, αναπλ. Καθηγήτρια 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
 
Μαρκοπούλου Κ. Αικατερίνη, αναπλ. Καθηγήτρια  
Γραφείο  2ος όροφος κτιρίου Φαρµακευτικής /Βιολογίας. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Τετάρτη και Πέµπτη 11:00 π.µ.-1:00 µ.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail: amarkopo@pharm.auth.gr τηλ. γραφ.: 2310997665 
/ τηλ. εργαστ.: 2310997667 
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Γνωστικοί στόχοι:   
Το µάθηµα  δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε διδασκόµενο να είναι σε θέση 
να εµβαθύνει στην θεωρία προχωρηµένων τεχνικών ανάλυσης, ώστε να είναι 
σε θέση να ταυτοποιήσει τα φάρµακα αλλά και να τα προσδιορίσει ποσοτικά 
σε αµιγή µορφή, σε φαρµακευτικά σκευάσµατα αλλά και σε βιολογικά υγρά 
(δραστική ουσία και µεταβολίτες) µε διάφορες τεχνικές όπως η 
Φασµατοµετρία Μάζης και χρωµατογραφία (λεπτής στοιβάδος, χάρτου, 
ανοιχτής στήλης, αέριος χρωµατογραφία(GC), Yγρή χρωµατογραφία Yψηλής 
Aπόδοσης (ΥΧΥΑ) κ.λ.π.). 
Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται θεµελιώδεις και απαραίτητες για την µετέπειτα 
πιθανή επαγγελµατική του αποκατάσταση σε ένα εργαστήριο Φαρµακευτικής 
Ανάλυσης (Φαρµακοβιοµηχανία, Νοσοκοµείο, Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων  
(Ε.Ο.Φ.)), κλπ. 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες Φαρµακευτικής Ανάλυσης. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & εργαστηριακές ασκήσεις. 
Oι εργαστηριακές ασκήσεις επεκτάθηκαν όσον αφορά την εξοικείωση και 
εξειδίκευση των προπτυχιακών φοιτητών µε τα φάσµατα των φαρµάκων 
ώστε µε χρήση Η/Υ να αναπτυχθεί χρήσιµη για την εκπαίδευση των φοιτητών 
εποπτευόµενη αυτοδιδασκαλία.  
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
 
Χρωµατογραφία: Εισαγωγή της χρωµατογραφίας, είδη χρωµατογραφίας και 
ονοµατολογία, καθορισµός χρωµατογραφικών παραγόντων, υπολογισµός 
απόδοσης στήλης, προέλευση διεύρυνσης ζωνών στην HPLC. Παράµετροι που 
αξιολόγηση της απόδοσης της στήλης, λήψη/επεξεργασία δεδοµένων.  
Αέρια χρωµατογραφία: Εισαγωγή, αρχή της µεθόδου, Οργανολογία, 
Εκλεκτικότητα των υγρών στατικών φάσεων, Χρήση παραγωγοποίησης, 
Παράµετροι που επηρεάζουν την απόδοση τριχοειδούς, Ανιχνευτές, 
Εφαρµογές της GC στην ποσοτική Ανάλυση, Προσδιορισµός υπολειµµάτων 
παραγωγής και αποικοδόµησης µε GC,  Προσδιορισµός υπολειµµάτων 
διαλυτών, µικροεκχύλιση στερεάς φάσης, εφαρµογές στη βιοανάλυση. 
Υγρή χρωµατογραφία υψηλής Απόδοσης: Εισαγωγή, Οργανολογία, 
Στατικές και κινητές φάσεις, ∆οµικοί παράγοντες που καθορίζουν την 
έκλουση των ενώσεων από τις στήλες, Προηγµένη εκτίµηση της 
εκλεκτικότητας διαλυτών στη χρωµατογραφία αντίστροφης φάσης, Επίδραση 
της θερµοκρασίας στην HPLC,  Σύνοψη στατικών φάσεων, Προηγµένη 
εκτίµηση των στατικών φάσεων αντίστροφης φάσης, Σύνοψη ανιχνευτών, 
Εφαρµογές της HPLC σε ποσοτικές αναλύσεις φαρµάκων σε σκευάσµατα, 
Αναλύσεις µε εξειδικευµένες τεχνικές 
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Χρωµατογραφία λεπτής στιβάδας: Εισαγωγή, Οργανολογία, 
Χρωµατογράφηµα TLC, Στατικές φάσεις, Εκλουστικές σειρές και κινητές 
φάσεις, Τροποποίηση προσροφητικών υλικών της TLC, Ανίχνευση των 
ενώσεων επί πλακών µετά την ανάπτυξη, Εφαρµογές, Χρωµατογραφία 
λεπτής στιβάδας υψηλής απόδοσης (HPTLC).  
Φασµατοµετρία µαζών: Εισαγωγή, Αρχή της µεθόδου, Παραγωγή ιόντων, 
Άλλες µέθοδοι ιοντισµού, Τεχνικές διαχωρισµού ιόντων, Φάσµατα µαζών, 
Μοριακής θραύσης σχηµατοµορφές, Αέριος χρωµατογραφία-
φασµατοφωτοµετρία µαζών, Εφαρµογές GC-MS µε ΕΙ, Συζευγµένη δίδυµη 
φασµατοµετρία µαζών, Φασµατοµετρία µαζών υψηλής διαχωριστικής 
ικανότητας, Φασµατοµετρία µαζών πρωτεϊνών,  Φασµατοµετρία µαζών στην 
ανακάλυψη φαρµάκων.  
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση του µαθήµατος και των εργαστηρίων, παράδοση 
εργαστηριακού τετραδίου 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Εφόσον ολοκληρωθεί η σειρά των εργαστηρίων µε προβιβάσηµο βαθµό και 
παραδοθεί το τετράδιο των εργαστηρίων διορθωµένο, ο κάθε φοιτητής µε 
την οµάδα του θα πρέπει να παραδώσει  συγκεκριµένη εργασία στο θέµα το 
οποίο του έχει οριστεί (παραδίδεται διορθωµένη) και στο τέλος της 
ακαδηµαϊκής χρονιάς  υποβάλλεται σε προφορικές εξετάσεις. Τελειώνοντας 
αυτές του τις υποχρεώσεις µπορεί να λάβει µέρος στις γραπτές εξετάσεις των 
µαθηµάτων Φαρµακευτικής Ανάλυσης. Στην αξιολόγηση του φοιτητή 
σηµαντικό ρόλο παίζει η συνεργασιµότητα και η διαπροσωπική σχέση-
συνεργασία  µε τον διδάσκοντα.     
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Το εργαστηριακό περιεχόµενο του µαθήµατος εµπλουτίστηκε µε ηλεκτρονικό 
εκπαιδευτικό υλικό, ειδικό πρόγραµµα (software) για χρήση CD-ROM που 
περιέχει τα φάσµατα των φαρµάκων καθώς και τη στερεοχηµική τους δοµή 
στο χώρο (µήκος δεσµών, διάταξη δακτυλίων, γωνίες διαφόρων δεσµών 
κ.λ.π.) ώστε να διαφαίνεται η σχέση δοµής του φαρµάκου µε το αντίστοιχο 
φάσµα. Επίσης µεγάλο µέρος των εργαστηριακών ασκήσεων 
Φασµατοφωτοµετρίας πραγµατοποιείται από τους φοιτητές µε την εφαρµογή 
ειδικού προγράµµατος UVPC.  
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint, βίντεο κλπ) 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές  
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα δύο φορές την 
εβδοµάδα στην Αίθουσα ∆12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την 
προβολή των θεµάτων που αναπτύσσονται. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

(οντες) 
1 Χρωµατογραφία (Εισαγωγή, ταξινόµηση) Μαρκοπούλου Α. 
2 Χρωµατογραφικές παράµετροι Μαρκοπούλου Α. 
3 Κινητή/στατική φάση, ∆ιαλύτες, 

Αναλύτες 
Μαρκοπούλου Α. 

4 Ανάπτυξη χρωµατογραφικών τεχνικών Μαρκοπούλου Α. 
5 Χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδος Μαρκοπούλου Α. 
6 Χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδος Μαρκοπούλου Α. 
7 Αέριος Χρωµατογραφία Μαρκοπούλου Α. 
8 Αέριος Χρωµατογραφία Μαρκοπούλου Α. 
9 Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλης Απόδοσης Μαρκοπούλου Α. 

10 Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλης Απόδοσης Μαρκοπούλου Α. 
11 Φασµατοµετρία Μάζας Μαρκοπούλου Α. 
12 Φασµατοµετρία Μάζας Μαρκοπούλου Α. 
13 Φασµατοµετρία Μάζας Μαρκοπούλου Α. 

 
Β) Εργαστήρια 
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (ονττες) 

1 Προσδιορισµός (µε χάραξη 
καµπύλης αναφοράς) της δραστικής 
ουσίας Φουροσεµίδης σε 
φαρµακοτεχνικά σκευάσµατα 
(δισκία) και µελέτη αυτής µε 
Υπεριώδη ακτινοβολία (µέρος Α) 

Μαρκοπούλου Α. 

2 Προσδιορισµός (µε χάραξη 
καµπύλης αναφοράς) της δραστικής 
ουσίας Φουροσεµίδης σε 
φαρµακοτεχνικά σκευάσµατα 
(δισκία) και µελέτη αυτής µε 
Υπεριώδη ακτινοβολία (µέρος Β) 

Μαρκοπούλου Α. 

3 Μελέτη φάσµατος Υπεριώδους της 
υδροχλωρικής βρωµεξίνης, χάραξη 
καµπύλης αναφοράς και 
υπολογισµοί συντελεστών αραίωσης 

Μαρκοπούλου Α. 

4 Μελέτη φάσµατος Ιφεπροδίλης και 
εφαρµογή µεθόδου «προσθήκης 
γνωστών ποσοτήτων» (Standard 
addition method)  

Μαρκοπούλου Α. 
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΩΝ) 
 
Κωδικός µαθήµατος: 34 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 4ο εξάµηνο 
Τύπος µαθήµατος 
 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 7 
Θεωρία (ώρες/εβδοµάδα): 2 
Φροντιστήριο (ώρες/εβδοµάδα): - 
Εργαστήριο (ώρες/εβδοµάδα): 2 

Συντονιστής µαθήµατος: Xατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, καθηγήτρια  

 

∆ιδάσκων (οντες): 

 

Xατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, καθηγήτρια  

Γραφείο 408β, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 

Επικοινωνία: µε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 

 

Παπαγιαννοπούλου, ∆ιονυσία επίκουρη καθηγήτρια 

Γραφείο 423α, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 

Επικοινωνία: µε email (papagd@pharm.auth.gr) 

 

Ποντίκη Ελένη, επίκουρη καθηγήτρια 

Γραφείο 410, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 

Επικοινωνία: µε email (epontiki@pharm.auth.gr) 

 

Βοηθητικό προσωπικό: Γαβαλάς Αντώνης Ε∆ΙΠ  

Γνωστικοί στόχοι:  
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Το µάθηµα αυτό απευθύνεται στους φοιτητές του 4ου εξαµήνου της 
Φαρµακευτικής και αποσκοπεί στην µετάδοση ενός βασικού επιπέδου 
γνώσεων πάνω στη σύνθεση και τον χαρακτηρισµό των ορµονών και 
ενώσεων συναρµογής µε εφαρµογή στη φαρµακευτική. Επιπλέον, το µάθηµα 
εστιάζεται στην µελέτη του µηχανισµού δράσης των ορµονών και των 
µετάλλων και των φαρµακευτικών ενώσεων συναρµογής τους στον 
ανθρώπινο οργανισµό από φαρµακοχηµική άποψη.  

 
∆εξιότητες: Από τη διδασκαλία του µαθήµατος αυτού, οι φοιτητές θα 
γνωρίζουν και θα κατανοούν: 
Το συσχετισµό της χηµικής δοµής µε τη δράση φαρµάκων (ορµόνες , ενώσεις 
συναρµογής). 
Τα χαρακτηριστικά των ορµονών και ενώσεων συναρµογής. 
Την σχέση δοµής-δράσης των ορµονών  
Τις αλληλεπιδράσεις µετάλλων µε τα βιοµόρια των βιολογικών συστηµάτων  
Την παρασκευή και την µελέτη δοµής των ορµονών και ενώσεων 
συναρµογής 
 

∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. ∆ιατίθενται 
διδακτικό βιβλίο και εργαστηριακές σηµειώσεις. 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Ορµόνες: Κατάταξη καθώς και  εξέταση από χηµική, βιολογική και θεραπευτική 
άποψη. Συνθετικά ανάλογα ορµονών- ενώσεις, που αναστέλλουν την ορµονική 
δράση. Στρατηγική σύνθεσης, σχεδιασµός, σχέσεις δοµής-δράσης. Μηχανισµός 
δράσης και ο µεταβολισµός τούς. Συνθετικά ανάλογα των ορµονών. Ινσουλίνη, 
καλσιτονίνη κ.α. Χρήση υπολογιστικών προγραµµάτων και στατιστικής 
επεξεργασίας στο πεδίο της βιοανόργανης και βιοοργανικής χηµείας. Ποσοτικές 
συσχετίσεις δοµής-δράσης. Στοιχεία βιοοργανικής φαρµακευτικής χηµείας που 
κυρίως προσανατολίζονται στη µελέτη ενδογενών βιο-ενώσεων, των ορµονών , 
µε σκοπό την θεραπευτική τους εφαρµογή καθώς και εισαγωγή στις ενώσεις 
συναρµογής: Συµβολισµός, ονοµατολογία, στερεοχηµεία. Παρασκευή 
συµπλόκων. Σηµασία των ορµονών και µετάλλων στα βιολογικά συστήµατα: 
Ιχνοστοιχεία, απαραίτητα, µη-απαραίτητα. Ενώσεις µετάλλων στα βιολογικά 
συστήµατα, σύνδεση µετάλλων µε αµινοξέα, µε προσθετικές οµάδες. 
Αναφορά στις σηµαντικές λειτουργίες στις οποίες µετέχουν τα µέταλλα 
(φορείς φορτίου, αποθήκευση, µεταφορά µορίων, αποτοξίνωση, µεταφορά 
ηλεκτρονίων, κατάλυση). Χρήση συναρµοτών στη θεραπεία παθήσεων. 
Ανωµαλίες µεταβολισµού ασβεστίου-οστεοπόρωση: διφωσφονικά παράγωγα 
(νατριούχος αλενδρονάτη): σχεδιασµός σύνθεση, µηχανισµός δράσης. Χρήση 
συναρµοτών ως αντίδοτα σε δηλητηριάσεις βαρεών µετάλλων (chelation 
therapy):αρχές σχεδιασµού αντιδότων. Χηµεία και µηχανισµός τοξικής 
δράσης βαρέων µετάλλων: αρσενικό, µόλυβδος, υδράργυρος. Ανωµαλίες 
µεταβολισµού χαλκού. Αντίδοτα µετάλλων (σύνθεση, µηχανισµός δράσης, 
κατανοµή- στοιχεία φαρµακοκινητικής) δεσφερροξαµίνη, 2,3-διµερκαπρόλη, 
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διµερκαπτοηλεκτρικό οξύ, D-πενικιλλαµίνη, δινάτριο-
αιθυλενοδιαµινοτεραοξικό οξύ, ασβέστιο δινάτριο-αιθυλενοδιαµινοτεραοξικό 
οξύ, τετρααιθυλενοτετραµίνη (τριεντίνη). Χρήση ενώσεων συναρµογής στη 
θεραπεία παθήσεων. Αντικαρκινικές ενώσεις του λευκοχρύσου (σχεδιασµός- 
σύνθεση, µηχανισµός δράσης, µεταβολισµός-βιοµετατροπή) cis-διαµινο-
διχλωρο-λευκόχρυσος, καρβοπλατίνη. Αντιρρευµατικές ενώσεις του χρυσού 
(παρασκευή-βιοµετατροπή-µεταβολισµός, µηχανισµός δράσης) πρώτης γενιάς 
και δεύτερης γενιάς (αουρανοφίνη). Νιτροπρωσικό νάτριο (παρασκευή, 
µηχανισµός δράσης, µεταβολισµός). Χρήση ενώσεων συναρµογής στη 
διάγνωση παθήσεων. Αρχές σχεδιασµού ενώσεων συναρµογής στη διάγνωση 
παθήσεων. Προϋποθέσεις εφαρµογής ραδιοϊσοτόπων στην διάγνωση 
παθήσεων. Απεικονιστικές διατάξεις. Ιδιότητες ραδιονουκλιδίων κατάλληλων 
για σπινθηρογράφηση (99mTc). Ιδιότητες ενώσεων συναρµογής κατάλληλων 
για εφαρµογή ως αντιδραστηρίων αντίθεσης στην µαγνητική τοµογραφία. 
Ενώσεις του γαδολινίου.  

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

1. Σηµειώσεις Ορµονών (διατίθενται στην ιστοσελίδα: 
users.auth.gr/hadjipav 

2. E. Χιωτέλλης, ∆. Παπαγιαννοπούλου, «Κεφάλαια Βιοανόργανου 
Φαρµακοχηµείας» 5η έκδοση, 2015 

3.    Εργαστηριακές Ασκήσεις, ∆. Παπαγιαννοπούλου (διατίθενται στην 
ιστοσελίδα: users.auth.gr/papagd/Organometallika.) 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων, συζήτηση µε 
τους φοιτητές σε κάθε διάλεξη, διευκρίνιση αποριών, επίλυση προβληµάτων 
και εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Η εξέταση του µαθήµατος γίνεται 
προαιρετικά µε προόδους κατά την διάρκεια του εξαµήνου ή µε γραπτή 
εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις προόδους έχουν 
µόνο οι φοιτητές που παρακολουθούν τακτικά το µάθηµα. ∆ίνονται δύο 
πρόοδοι (µία στην µέση και µια στο τέλος του εξαµήνου). Ο φοιτητής πρέπει 
να εξετασθεί επιτυχώς στην πρώτη πρόοδος για να δικαιούται να συµµετάσχει 
στην δεύτερη πρόοδο. Εαν και η δεύτερη πρόοδος είναι επιτυχής τότε ο 
φοιτητής απαλλάσεται από τις τελικές εξετάσεις. Εαν όχι τότε µπορεί να 
εξεταστεί µε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. Η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να 
απαντήσουν µε βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία και 
τη µελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασµού γνώσεων 
και πληροφοριών 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες.  
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες, ώρα και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
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Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν 
υποχρεωτικά έκθεση των αποτελεσµάτων τους. Μετά το τέλος των 
εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς επ’ αυτών. 
Επιτυχής περαίωση των εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συµµετοχή 
των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις. 
Κατά την εξέταση του µαθήµατος δίνονται δύο σειρές θεµάτων, µια για κάθε 
διδάσκουσα του µαθήµατος. Η βαρύτητα της βαθµολογίας /ανά διδάσκουσα 
είναι  ισότιµη.Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος, υπολογίζεται ως το άθροισµα 
του βαθµού της εξέτασης της θεωρίας του µαθήµατος (συντελεστής 
βαρύτητας 80%) και του βαθµού της εξέτασης του εργαστηρίου 
(συντελεστής βαρύτητας 20% ). 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Η παράδοση των διαλέξεων γίνεται µε χρήση powerpoint. Οι διαλέξεις της ∆. 
Παπαγιαννοπούλου διατίθενται στην ιστοσελίδα: 
users.auth.gr/papagd/Organometallika. 
Οι σηµειώσεις «Κεφάλαια Βιοανόργανου Φαρµακοχηµείας» E. Χιωτέλλης, ∆. 
Παπαγιαννοπούλου, 5η έκδοση, 2015, καθώς και οι εργαστηριακές ασκήσεις 
διατίθενται στην ιστοσελίδα: users.auth.gr/papagd/Organometallika. 
Οι διαλέξεις της ∆. Χατζηπαύλου-Λίτινα διατίθενται στην ιστοσελίδα: 
users.auth.gr/hadjipav 

 
∆ιδασκαλία: Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε 

εργαστηριακές ασκήσεις. 
A) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (26 ωριαίες) λαµβάνουν χώρα στην Αίθουσα 

∆12, σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα.  

 
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκουσα 

1 Εισαγωγή στις ορµόνες. ∆. Χατζηπαύλου-

Λίτινα 

2 Ορµόνες του θυρεοειδή αδένα   Ε.Ποντίκη 

3 Θυρεοσφαιρίνη TG, Καλσιτονίνη- θυρεοκαλσιτονίνη 
 

Ε.Ποντίκη 

4 Παραθυρεοειδείς αδένες: οι ορµόνες τoυς Ε.Ποντίκη 

5 Υπόφυση: οι ορµόνες της 
 

Ε.Ποντίκη 

6 Υποθάλαµος: οι ορµόνες του ∆. Χατζηπαύλου-

Λίτινα 

7-12 Στεροειδείς Ορµόνες ∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

13 Ινσουλίνη ∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

14 Εισαγωγή στη χηµεία ενώσεων συναρµογής ∆. 
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Παπαγιαννοπούλου 
15-16 Μέταλλα στα βιολογικά συστήµατα-Μεταλλοένζυµα ∆. 

Παπαγιαννοπούλου 
17-18 Μέταλλα και µηχανισµοί τοξικής δράσης ∆. 

Παπαγιαννοπούλου 
19-20 Χηλικοί Συναρµοτές ως αντίδοτα δηλητηρίασης από βαρεά 

µέταλλα (Σύνθεση-Μηχανισµός ∆ράσης) 
∆. 
Παπαγιαννοπούλου 

21 Οστεοπόρωση και ∆ιφωσφονικά παράγωγα (Σχεδιασµός- 
σύνθεση και µηχανισµός δράσης) 

∆. 
Παπαγιαννοπούλου 

22-23 Αντικαρκινικές Ενώσεις του Λευκοχρύσου (Σχεδιασµός-Σχέση 
δοµής δράσης-σύνθεση-µηχανισµός δράσης) 

∆. 
Παπαγιαννοπούλου 

24 Αντιρευµατικά Φάρµακα Χρυσού (Σύνθεση-Μηχανισµός 
δράσης-Προϊόντα βιοµετατροπής)-Νιτροπρωσικό Νάτριο 
(σύνθεση-µηχανισµός δράσης) 

∆. 
Παπαγιαννοπούλου 

25 Ενώσεις Συναρµογής ως ∆ιαγνωστικά –Ραδιοδιαγνωστικά και 
Σπινθηρογράφηση (Γενικές Ιδιότητες και µηχανισµός 
δράσης) 

∆. 
Παπαγιαννοπούλου 

26 Αντιδραστήρια Αντίθεσης στη µαγνητική τοµογραφία (Γενικές 
ιδιότητες-Μηχανισµός ∆ράσης) 

∆. 
Παπαγιαννοπούλου 

 
Β) Εργαστηριακές ασκήσεις 
Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκτελέσουν εργαστηριακές ασκήσεις. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές προκειµένου να ασκηθούν στο εργαστήριο, θα πρέπει 
να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο Εργαστήριο Φαρµακευτικής Χηµείας. 
Πρίν την έναρξη του εξαµήνου αναρτάται ανακοίνωση πρόσκλησης για 
δήλωση συµµετοχής, στον πίνακα ανακοινώσεων του Εργαστηρίου 
Φαρµακευτικής Χηµείας. 
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Εργαστηριακή 

ηµέρα 

Τίτλος ∆ιδάσκουσα 

1 Σύνθεση συµπλόκoυ 
CuCl2DMSO2 

∆. Παπαγιαννοπούλου/ 

Ε.Ποντίκη 

2 Κρυστάλλωση συµπλόκoυ 
CuCl2DMSO2 

-//- 

3 Σύνθεση συµπλόκoυ χαλκού-
πενικιλλαµίνης 

-//- 

4 Κρυστάλλωση συµπλόκoυ 
χαλκού-πενικιλλαµίνης 

-//- 

5 Φασµατοσκοπία υπερύθρου 
συµπλόκου CuCl2DMSO2 

-//- 

6 
Φασµατοσκοπία υπερύθρου 
συµπλόκου χαλκού-
πενικιλλαµίνης 

-//- 

7 
Παρασκευή προτύπων 
διαλυµάτων θειϊκού χαλκού 
και αγνώστου 

-//- 

8 
Μέτρηση προτύπων 
διαλυµάτων θειϊκού χαλκού 
στο χρωµατόµετρο 

-//- 

9 
Κατασκευή πρότυπης 
καµπύλης και προσδιορισµός 
αγνώστου 

-//- 

10 Παρασκευή διαλυµάτων 
χλωριούχου νικελίου-EDTA 

-//- 

11 
Μέτρηση διαλυµάτων 
χλωριούχου νικελίου-EDTA 
στο χρωµατόµετρο 

-//- 

12 Προσδιορισµός της 
στοιχειοµετρίας αντίδρασης 

-//- 

13 Εργαστηριακό Τεστ -//- 
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ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Κωδικός µαθήµατος: 46 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάµηνο σπουδών: 4o 

 

Τύπος µαθήµατος 

 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

x Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 

 

Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6  

Θεωρία (ώρες): 3  

Φροντιστήριο (ώρες): 1 

Εργαστήριο (ώρες): 1 

Συντονιστής µαθήµατος: 

 Νικολακάκης Ιωάννης  Αναπλ. Καθηγητής  

 

∆ιδάσκοντες  

 Νικολακάκης Ιωάννης  Αναπλ. Καθηγητής  

Γραφείο 209, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά , ελεύθερη επικοινωνία 

Επικοινωνία: µε email (yannikos@pharm.auth.gr) 

 

Καχριµάνης Κυριάκος, Αναπλ. Καθηγητής 
Γραφείο 206, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail kgk@pharm.auth.gr) 
 

Παναγιώτης Μπαρµπαλέξης, Επίκ. Καθηγητής 
Γραφείο    , 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail pbarmp@pharm.auth.gr) 
 

 

Βοηθητικό προσωπικό:  

- 

Γνωστικοί στόχοι:  
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Βασικές γνώσεις στους φοιτητές του σχεδιασµού και της λειτουργίας 
φαρµακευτικών βιοµηχανικών µονάδων, και των σταδίων φαρµακοτεχνικής 
ανάπτυξης µορφής έως το τελικό στάδιο κατάθεσης φακέλλου προϊόντος 
στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων για λήψη Αδειας παραγωγής και 
κυκλοφορίας.  

Η κατανόηση της σηµασίας του µεγέθους και του σχήµατος σωµατιδίων στη 
µορφοποίηση φαρµάκων. Η κατανόηση του µηχανισµού βασικών 
φαρµακευτικών διεργασιών όπως ελάττωση µεγέθους, ανάµιξη, διαχωρισµός 
σωµατιδίων και διήθηση, ξήρανση, λυοφιλοποίηση κρυστάλλωση και 
νανοκρύσταλλοι, η σηµασία τους στη µορφοποίηση φαρµάκων και η 
πρακτική εφαρµογή τους σε εργαστηριακή κλίµακα. Για το σκοπό αυτό εκτός 
των διαλέξεων πραγµατοποιείται µεγάλος αριθµός πρακτικών ασκήσεων, 
όπου χρησιµοποιούνται βοηθητικές και δραστικές ουσίες φαρµακευτικών 
προδιαγραφών.  

 

∆εξιότητες:  

Εξοικείωση µε τις βασικές φαρµακευτικές διεργασίες και εφαρµογή των 
γνώσεων στην αντιµετώπιση προβληµάτων µορφοποίησης φαρµάκων σε 
εργαστηριακή κλίµακα  

 

∆ιδακτικές µέθοδοι:  

∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακές ασκήσεις.  

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  

Σχεδιασµός και λειτουργία φαρµακευτικών βιοµηχανικών µονάδων. Ανάπτυξη 
φαρµακευτικών µορφών. Αδεια παραγωγής. Βασικές φαρµακευτικές 
διεργασίες. Ελάττωση µεγέθους – Μηχανισµός, ιδιότητες υλικών που 
επηρεάζουν, ενεργειακή θεώρηση, ειδικές περιπτώσεις. Μέθοδοι και 
συσκευές. Μέγεθος λαµβανόµενων τεµαχιδίων και µεταβολές κατά την 
άλεση. Μηχανικοί διαχωρισµοί τεµαχιδίων – Μέθοδοι, εκτίµηση 
αποτελεσµατικότητας. Κρυστάλλωση και νανοκρύσταλλοι. ∆ιαχωρισµός από 
αέριο φορέα µε κοσκίνιση, αεροδυναµική ταξινόµηση, κατακάθιση, έκλουση. 
∆ιήθηση και παράγοντες την επηρεάζουν, µηχανισµοί, µέσα και συσκευές 
διήθησης. Ανάµιξη κόνεων – Μηχανισµός τυχαίας ανάµιξης και 
αλληλεπιδρώντων συστατικών. ∆ειγµατοληψία, µέγεθος δείγµατος και 
δείκτες αποτελεσµατικότητας. Παράγοντες που επηρεάζουν: αναλογία 
συστατικών, µέγεθος, σχήµα και πυκνότητα τεµαχιδίων, υγρασία, στατικός 
ηλεκτρισµός, βαθµός πλήρωσης θαλάµου ανάµιξης. Τύποι, χαρακτηριστικά 
και λειτουργία αναµικτήρων. Ξήρανση – Ορισµοί. Μέτρηση υγρασίας. Θεωρία 
ξήρανσης, τρόποι µετακίνησης υγρασίας, µηχανισµοί µετάδοσης θερµότητας, 
περίοδοι ξήρανσης, υγρασία ισορροπίας και συµπεριφορά υλικών. Τύποι 
ξηραντήρων. Λυοφιλοποίηση – Αρχές λυοφιλοποίησης και εφαρµογές στη 
Φαρµακευτική. Οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών αφορούν τις διεργασίες 
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της άλεσης, ανάµιξης και ξήρανσης που διδάσκονται στο µάθηµα. 
Χρησιµοποιούνται προγράµµατα Η/Υ για την επεξεργασία των 
αποτελεσµάτων.    

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
Ι. Νικολακάκης. Σηµειώσεις µαθήµατος (e-learning) 
Aulton M.E. (editor) Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design 
Churchill Livingstone 4th edition, 2013. Επιµέλεια µετάφρασης Κ. 
Καχριµάνης, Ι. Νικολακάκης 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η κατανόηση της έννοιας του µεγέθους 
τεµαχιδίων και οι µέθοδοι µέτρησης του. Η κατανόηση βασικών διεργασιών 
που εφαρµόζονται στην παραγωγή φαρµάκων και γενικότερα στη 
Φαρµακευτική, όπως είναι η άλεση, η ανάµιξη, ο διαχωρισµός σωµατιδίων και 
η ξήρανση, αλλά και πιο σύγχρονων διεργασιών όπως είναι η λυοφιλοποίηση. 
Με τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις επιδείξεις των συσκευών επιδιώκεται η 
εξοικείωση των φοιτητών µε τις παραπάνω διεργασίες. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτή τρίωρη εξέταση στο τέλος του χειµερινού και εαρινού εξαµήνου, 
καθώς και κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου. 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 5-6 θέµατα από τις σηµειώσεις του 
µαθήµατος και 1-2 προβλήµατα από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις. Ολα τα 
θέµατα είναι ισοδύναµα.  Οι βαθµολογίες αναρτούνται στον Πίνακα 
ανακοινώσεων του 2ου ορόφου κτηρίου Βιολογ’ιοας-Φαρµακευτικής εντός 1-2 
εβδοµάδων από την ηµέρα των εξετάσεων 
Κάθε φοιτητής/τρια για να έχει δικαίωµα συµµετοχής στις γραπτές εξετάσεις 
πρέπει να παραδώσει εργασία µε λεπτοµερή περιγραφή των συσκευών και 
των µεθόδων που χρησιµοποίησε κατά τη διάρκεια των Πρακτικών Ασκήσεων 
Εργαστηριακών Ασκήσεων καθώς επίσης να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα σε 
κατάλληλα διαγράµµατα και να τα σχολιάσει συγκρίνοντας τα µε αυτά άλλων 
οµάδων φοιτητών.  
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές µεθόδους µε χρήση Η/Υ,  
βίντεο κλπ). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται στο Blackboard 
σε ειδικό χώρο (∆ιδασκαλία) στην ιστοσελίδα του µαθήµατος.  
 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε φροντιστηριακές 
ασκήσεις. 
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α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα µια φορά την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα ∆12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή 
των διαλέξεων. Αντίγραφα των διαλέξεων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα 
του µαθήµατος µε πρόσβαση κάνοντας χρήση κωδικού.  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Φαρµακευτική βιοµηχανία  Π. Μπαρµπαλέξης 

2 Μέγεθος σωµατιδίων, διάµετροι περιγραφής 

µεγέθους και σχήµα σωµατιδίων 

Ι. Νικολακάκης 

3 Κατανοµές συχνοτήτων και µέθοδοι µέτρησης 

µεγέθους σωµατιδίων  

Ι. Νικολακάκης 

4 Ελάττωση µεγέθους – πιθανή επίδραση στην 

κρυσταλλικότητα και µηχανισµός θραύσης 

Ι. Νικολακάκης 

5 Ελάττωση µεγέθους – περιγραφή και λειτουργία 

συσκευών ελάττωσης µεγέθους  

Ι. Νικολακάκης 

6 Μηχανικοί διαχωρισµοί τεµαχιδίων εκτίµηση 

αποτελεσµατικότητας – Αεροταξινοµητές, σε   

∆ιαχωρισµός σε αέριο και υγρό φορέα. ∆ιήθηση. 

Παράγοντες που επηρεάζουν, µηχανισµοί, 

συσκευές. 

Ι. Νικολακάκης 

7 Ανάµιξη κόνεων – Μηχανισµός τυχαίας ανάµιξης 

και αλληλεπιδρώντων συστατικών. 

∆ειγµατοληψία, µέγεθος δείγµατος και δείκτες 

αποτελεσµατικότητας 

Ι. Νικολακάκης 

8 Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάµιξη: 

αναλογία συστατικών, µέγεθος, σχήµα και 

πυκνότητα τεµαχιδίων, υγρασία, στατικός 

ηλεκτρισµός, βαθµός πλήρωσης θαλάµου 

ανάµιξης. Τύποι, χαρακτηριστικά και λειτουργία 

αναµικτήρων 

Ι. Νικολακάκης 

9 Ξήρανση – Ορισµοί. Μέτρηση υγρασίας. Θεωρία 

ξήρανσης, τρόποι µετακίνησης υγρασίας, 

µηχανισµοί µετάδοσης θερµότητας, περίοδοι 

ξήρανσης, υγρασία ισορροπίας και συµπεριφορά 

υλικών.  

Ι. Νικολακάκης 

10 Ξηραντήρια – Περιγραφή και τρόπος λειτουργίας. Ι. Νικολακάκης 

11 Λυοφιλοποίηση – Αρχές λυοφιλοποίησης και 

εφαρµογές στη Φαρµακευτική. 

Ι. Νικολακάκης 

12 Κρυστάλλωση Κ. Καχριµάνης 

13 Παραγωγή  νανοκρυστάλλων Κ. Καχριµάνης 
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Β) Φροντιστήρια 
Φροντιστήριο είναι ωριαίο και γίνεται κάθε Πέµπτη στο χώρο του 
Εργαστηρίου (προκατασκευασµένο πίσω από το Χηµείο). Κατά τη διάρκεια 
του Φροντιστηρίου οι φοιτητές εκφράζουν απορίες και δίνονται διευκρινίσεις 
για τον τρόπο  παρουσίασης των αποτελεσµάτων και τη συγγραφή των 
Εργαστηριακών Ασκήσεων. 

 
Φροντιστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

1  Ι. Νικολακάκης 

 
Γ) Εργαστήρια 
Τα εργαστήρια είναι δίωρα και γίνονται τρεις φορές εβδοµαδιαίως στο 
προκατασκευασµένο Εργαστήριο πίσω από το Χηµείο. 

Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Ελάττωση µεγέθους και προσδιορισµός της  

κατανοµής µεγέθους κόνεων µε χρήση 

αναλυτικών κοσκίνων 

Ι. Νικολακάκης 

2 Ανάµιξη κόνεων Π. Μπαρµπαλέξης  

3 Ξήρανση κόνεων Π. Μπαρµπαλέξης 

4 Μέτρηση µεγέθους – Σιφώνιο Andreasen   Π. Μπαρµπαλέξης 

 
 
Γ) ∆ιδακτικά βοηθήµατα 
1. ‘Σηµειώσεις Γενικής Φαρµακευτικής Τεχνολογίας (Φυσικές ∆ιεργασίες)’ Ι. 
Νικολακάκης, (σελ. 140) οι οποίες περιέχουν τα κεφάλαια: 1. Η 
Φαρµακευτική Βιοµηχανία, 2. Ελάττωση Μεγέθους (Θραύση και άλεση) 3. 
Μηχανικοί ∆ιαχωρισµοί Τεµαχιδίων, 4. Ανάµιξη Κόνεων (Τυχαίας κίνησης και 
αλληλεπίδρασης τεµαχιδίων), 5. Ξήρανση, 6. Λυοφιλοποίηση και έχουν 
αναρτηθεί στο Blackboard.  Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στις σηµειώσεις 
καθώς και στις διαφάνειες των παρουσιάσεων του µαθήµατος κάνοντας 
χρήση κωδικού που δίνεται από την κεντρική βιβλιοθήκη. 
2. Aulton M.E. (editor) Pharmaceutics The Science of Dosage Form Design 
Churchill Livingstone 4th edition, 2013. Επιµέλεια µετάφρασης Κ. 
Καχριµάνης, Ι. Νικολακάκης 
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ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ∆  
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-21 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 4ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
x Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 0.5  
Θεωρία (ώρες): 2  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): - 
Συντονιστής µαθήµατος: Κοντούλη Κλεοπάτρα, ΕΕΠ. 
∆ιδάσκων (οντες (Συντονίστρια): Κοντούλη Κλεοπάτρα 
Γραφείο Ξένων Γλωσσών, ηµιόροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές:  Τρίτη 11-13 π.µ. 
Επικοινωνία µε e-mail:  cleopatr@lance.auth.gr 
 
Γνωστικοί στόχοι: Περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού 
λόγου, βελτίωση  των  δεξιοτήτων ανάγνωσης, εµπλουτισµός του 
λεξιλογίου.     
 
∆εξιότητες: Συγγραφή περίληψης,  άµεσων αναφορών, αναφορών σε 
πηγές. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαδραστική διδασκαλία 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
Α. ∆ραστηριότητες πρo-ανάγνωσης 
     Ερωτήσεις πρόβλεψης περιεχοµένου για ενεργοποίηση της προηγούµενης  
     γνώσης. 
 
Β. ∆ραστηριότητες κατανόησης που ακολουθούν  τη γρήγορη ή   
     ανιχνευτική  ανάγνωση 
     Γενικές ερωτήσεις, ερωτήσεις για εντοπισµό συγκεκριµένης πληροφορίας,       
     συµπλήρωση διαγράµµατος µε τους κυριότερους τίτλους του κειµένου,  
     έλεγχος απαντήσεων των ερωτήσεων πρόβλεψης.  
 
Γ.  ∆ραστηριότητες λεπτοµερούς κατανόησης περιεχοµένου 



� 

 

147

      Προτάσεις µε απάντηση σωστό-λάθος, αντιστοίχιση πλαγιότιτλων µε     
      παραγράφους, συµπλήρωση πινάκων ή διαγραµµάτων.  
 
∆. ∆ραστηριότητες για εξάσκηση στο λεξιλόγιο 
     Εκτίµηση σηµασίας άγνωστων λέξεων από τα συµφραζόµενα,    
     συµπλήρωση κενών, ερωτήσεις αντιστοίχισης όρων µε ορισµούς,   
     κατανόηση σηµασίας προθεµάτων και άγνωστων λέξεων, συνώνυµα,  
     αντώνυµα. 
 
E. ∆ραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου 
     Συγγραφή περίληψης, άµεσων αναφορών, αναφορών πηγών. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαµήνου. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές δραστηριότητες µε χρήση 
Η/Υ). Συµπληρωµατικό µαθησιακό υλικό αναρτάται στα e- µαθήµατα του 
Τµήµατος µε ελεύθερη πρόσβαση. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια): 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις 2 (ώρες) την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα ∆12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή 
των διαλέξεων.  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
 
Ziaka, I. 2010.  English for Pharmaceutical Studies, vol. I . Thessaloniki: 
University Studio Press. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκουσα 
1 Αδρενοκορτικοειδή  
2 Τοπικά Γλυκοκορτικοειδή            » 
3 Εισπνεόµενα και Ενδορινικά γλυκοκορτικοειδή            » 
4 Φαρµακευτικές Πρωτεΐνες            » 
5 Χαρακτηριστικά των φαρµακευτικών φυτών            » 
6 Το νευρικό σύστηµα του ανθρώπου            » 
7 Το Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα            » 
8 Το Αυτόνοµο Νευρικό Σύστηµα            » 
9 Χηµική Ανατοµία -  Χολινεργική διαβίβαση            » 

10 Αδρενεργετική διαβίβαση            » 
11 Μηχανισµοί που εµπλέκονται στην µετά από 

πρόκληση διαφοροποίηση λευχαιµικών 
κυττάρων- ΑΡΘΡΟ    
(I)  Περίληψη – Εισαγωγή 

           » 

12 (II) Συµβατική χηµειοθεραπεία καρκίνου:  
επιτυχίες, αποτυχίες και εµπόδια 

           » 

13 (III) Πρόκληση διαφοροποίησης και απόπτωση      
       λευχαιµικών κυττάρων 

           » 

 

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: NΠ32 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 4ο 
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (Φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 2 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): - 
 
Γνωστικοί στόχοι:  Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δυνατότητα των 
ανώτερων οργανισµών µέσα από τα µοριακά και κυτταρικά στοιχεία του 
Ανοσοβιολογικού Συστήµατος να αναπτύσσουν µηχανισµούς που τους 
επιτρέπουν να αναγνωρίζουν τα «εαυτά» από τα «µη εαυτά» συστατικά του 
ίδιου του οργανισµού ή του περιβάλλοντος και να διαθέτουν φυσικούς 
έµφυτους ή επίκτητους µηχανισµούς άµυνας που τελικά οδηγούν στην 
εξουδετέρωσή τους ή στην επιλεκτική ανοχή τους. Η υποστήριξη του φοιτητή 
ώστε να εξοικειωθεί µε τους πολύπλοκους µηχανισµούς αντίστασης του 
ξενιστή σε εξωτερικούς µολυσµατικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.   
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∆εξιότητες:  Η απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης των διαφόρων µοριακών 
συστατικών και κυτταρικών πληθυσµών του ανοσοβιολογικού συστήµατος σε 
συνδυασµό µε την απόκτηση γνώσης για τη χρησιµοποίηση των αντισωµάτων 
και των αντιγόνων ως βασικών εργαλείων που χρησιµοποιούνται τόσο στην 
πρόληψη-προστασία από µολυσµατικούς παράγοντες στη διάγνωση, στην 
έρευνα αλλά και την ανοσοτεχνολογία και τις εφαρµογές που τη συνοδεύουν.  
 
Συντονιστής του µαθήµατος: Σκλαβιάδης Θεόδωρος Καθ. 
 
∆ιδάσκοντες: Σκλαβιάδης Θεόδωρος Καθ.  
  Γιάγκου Μηνάς Καθ. 
            Ξανθόπουλος  Κωνσταντίνος Επ. Καθ. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
1. Βασικές αρχές, ιστορικό και εξέλιξη,  
2. Όργάνωση του ΑΣ και του Λεµφικού Συστήµατος,  
3. Αντίσταση του ξενιστή-Ενεργητική (Εµβόλια) και παθητική (οροί) 
ανοσοποίηση 
4. ∆οµή και λειτουργία των αντισωµάτων, γενετική και µοριακή βάση της 
ποικιλοµορφίας των αντισωµάτων,  
5. Ανοσογόνα /αντιγόνα,  
6. Σύστηµα του συµπληρώµατος,  
7. Μηχανισµοί χυµικής και κυτταρικής ανοσοαπόκρισης (Ρύθµιση σε 
κυτταρικό και µοριακό επίπεδο-Ανοσοανοχή),  
8. Κύριο Σύµπλεγµα Ιστοσυµβατότητας και Μεταµοσχεύσεις.  
9. Ανοσοβιολογία του καρκίνου - αυτοανοσία.  
10. Μέλλον και προοπτικές. 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΛΥΓΕΡΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΗ -UNIVERSITY 

STUDIO PRESS 1987 
2. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ -RICHARD GOLDSBY, THOMAS KINDT, BARBARA 

OSBORNE, JANIS KUBY-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Π.Χ. 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση µετά το τέλος του 
εξαµήνου. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
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Οι διαλέξεις γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή Powerpoint µε 
χρήση Η/Υ). e-µαθήµατα στην Ιστοσελίδα (https://elearning.auth.gr/)- 
Εκπαιδευτικό υλικό που αφορά το µάθηµα «Ανοσοβιολογία» 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε 2ωρες διαλέξεις. 
∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (13) λαµβάνουν χώρα 1 φορά την εβδοµάδα στην 
Αίθουσα ∆12 Φυσικοµαθηµατικής Σχολής. 
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Βασικές αρχές της ανοσίας  
Ιστορικό & εξέλιξη της ανοσοβιολογίας 

Μηνάς Γιάγκου 

2 Οργάνωση του Ανοσοβιολογικού συστήµατος - 
Κύτταρα και όργανα του ανοσοποιητικού 
συστήµατος 

Μηνάς Γιάγκου 

3 Οργάνωση του Ανοσοβιολογικού συστήµατος: 
Ιστοί & όργανα του ανοσοποιητικού συστήµατος 

Μηνάς Γιάγκου 

4 Αντίσταση του ξενιστή: Έµφυτη και Ειδική / 
Κυτταρική και Χυµική ανοσοαπόκριση / 
Ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση 
(Εµβόλια-οροί) 

Μηνάς Γιάγκου 

5 Μόρια που συµµετέχουν στις ανοσοαποκρίσεις/ 
Αντιγόνα-ανοσογόνα 
Σύστηµα Συµπληρώµατος & ανοσοαποκρίσεις 

Μηνάς Γιάγκου 

6 Μόρια που συµµετέχουν στις ανοσοαποκρίσεις/ 
Αντισώµατα-Μονοκλωνικά αντισώµατα (δοµή – 
λειτουργία έκφραση γονιδίων) 

Μηνάς Γιάγκου 

7 Υποδοχείς Ανοσοκυττάρων - Μείζων Σύµπλεγµα 
Ιστοσυµβατότητας και ο ρόλος τους στην 
ανοσοαπόκριση 

Μηνάς Γιάγκου 

8 Μηχανισµοί Χυµικής Ανοσίας/∆ιέγερση και 
ενεργοποίηση Β-λεµφοκυττάρων 

Κωνσταντίνος 
Ξανθόπουλος 

9 Μηχανισµοί Κυτταρικής Ανοσίας/∆ιέγερση και 
ενεργοποίηση Τ-λεµφοκυττάρων 

Μηνάς Γιάγκου 

10 Μηχανισµοί Ανοσοανοχής και Ανοσορύθµισης Κωνσταντίνος 
Ξανθόπουλος 

11 Αντιγόνα Ιστοσυµβατότητας & Ανοσοβιολογία 
της µεταµόσχευσης / Ανοσοβιολογικό σύστηµα 
& καρκίνος 

Κωνσταντίνος 
Ξανθόπουλος 

12 Αυτοάνοσες διαταραχές και Αυτοάνοσα 
νοσήµατα 

Θεόδωρος 

Σκλαβιάδης 
13 Μέλλον και προοπτικές Θεόδωρος 

Σκλαβιάδης 
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 80 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό, επιλογής 
Εξάµηνο σπουδών: 4ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 2 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Αρζόγλου Παντελεήµων, Αναπλ. Καθηγητής 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
Αρζόγλου Παντελεήµων, Αναπλ. Καθηγητής 
 
Βοηθητικό προσωπικό:  
 
Γνωστικοί στόχοι: Συσχέτιση βιοχηµικών παραµέτρων µε φυσιολογικές και 
παθολογικές καταστάσεις. Ποιοτικός έλεγχος εργαστηριακών αναλύσεων. 
Μέθοδοι προσδιορισµού. 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες της Κλινικής Χηµείας και 
Παθολογικής Βιοχηµείας. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
Από καθ’ έδρας διδασκαλία µε χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (animations) 
και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Μέθοδοι διαχωρισµού και ανάλυσης. Έλεγχος ποιότητας στο κλινικοχηµικό 
εργαστήριο. Πρωτεΐνες. Αµινοξέα και παράγωγα. Υδατάνθρακες. Λιπίδια και 
λιποπρτείνες. Ένζυµα. Εργαστηριακός έλεγχος λειτουργίας των ενδοκρινών 
αδένων, του νεφρού, του στοµάχου, του παγκρέατος και του εντέρου. 
∆ιάφορα υγρά του σώµατος. Οξεοβασική ισορροπία και ηλεκτρολύτες. 
Αυτόµατοι αναλυτές. Πήξη του αίµατος. Σύγχρονες µέθοδοι ανάλυσης 
(ELISA, western blot). Ισοτοπικές µέθοδοι ανάλυσης. Επεξεργασία 
δεδοµένων µε στόχο τη διάγνωση. 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. ΙΓ Γεωργάτσου, Π. Αρζόγλου: Αρχές Κλινικής Χηµείας, Εκδόσεις Γιαχούδη, 

Θεσσαλονίκη 
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2. P. Karlson, W. Gerok, W. Gross. Κλινική Παθολογική Βιοχηµεία, Εκδόσεις 
Λίτσας, Αθήνα. 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Εξέταση µε παραδοσιακά θέµατα σε συνδυασµό µε ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος:  
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint, βίντεο animations κλπ). 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και 3 ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (1 ώρα) λαµβάνουν χώρα 2 φορές την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα Α12. 
 

∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1-2 Εισαγωγή- Έννοια φυσιολογικών τιµών Π. Αρζόγλου 
3-4 Ενζυµα Π. Αρζόγλου 
5-6 Ορµόνες Π. Αρζόγλου 
7-8 ΛΙπίδια και λιποπρωτεϊνες Π. Αρζόγλου 

9-10 Αυτόµατοι αναλυτές Π. Αρζόγλου 
11-12 Υδατάνθρακες Π. Αρζόγλου 
13-14 Ηπατική λειτουργία- Πάγκρεας Π. Αρζόγλου 
15-16 Σύγχρονες µέθοδοι ανάλυσης Π. Αρζόγλου 
17-18 Πρωτεϊνες Π. Αρζόγλου 
19-20 Πήξη αίµατος Π. Αρζόγλου 
21-22 Προετοιµασία δείγµατος Π. Αρζόγλου 
23-24 Οξεοβασική ισορροπία Π. Αρζόγλου 
25-26 Νεφρική λειτουργία Π. Αρζόγλου 

 
Β) Εργαστήρια 
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 

1 Γενική ανάλυση ούρων Π. Αρζόγλου 
2 Μικροσκοπική παρατήρηση βιολ. 

υγρών 
Π. Αρζόγλου 

3 ∆ιερεύνηση σακχαρώδη διαβήτη, 
µέτρηση γλυκοσυλιωµένης 
αιµοσφαιρίνης 

Π. Αρζόγλου 
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5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ Ι 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-33 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 5ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (Φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6.5  
Θεωρία (ώρες): 3  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: ∆ιαµάντω Λάζαρη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
∆ιδάσκων (οντες):  
 
1) Λάζαρη ∆ιαµάντω, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Γραφείο 317, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  
 
2) Καριώτη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια 
Γραφείο 317β, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (karioti@pharm.auth.gr)  
 
3) ∆ρ. Γαβριέλη Χρυσή, Ε∆ΙΠ  
Γραφείο 316Α, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (gabrieli@pharm.auth.gr )  
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση, από τη µεριά των φοιτητών, γενικότερα 
του περιεχοµένου της Φαρµακογνωσίας και ειδικότερα των ουσιών που 
ανήκουν στις οµάδες των υδατανθράκων, των λιπιδίων, καθώς και των 
φαινολών και των παραγώγων τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών 
παρουσιάζονται οι φυσικές, χηµικές και βιολογικές ιδιότητες των παραπάνω 
ουσιών, η χηµική τους κατάταξη, η βιοσύνθεσή τους και οι δρόγες στις 
οποίες περιέχονται. Επίσης, θα συζητηθούν οι χρήσεις των δρογών των 
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οποίων τα κύρια δραστικά συστατικά ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 
φυσικών προϊόντων. Επιπλέον, στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων οι 
φοιτητές θα γνωρίσουν και θα αναλύσουν δρόγες που περιλαµβάνονται στην 
Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία, χρησιµοποιώντας τις ενδεικνυόµενες µεθόδους 
ανάλυσης (µικροσκοπικός και φυτοχηµικός έλεγχος) 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες της Φαρµακογνωσίας. Επίσης, 
γνώση των φυτοχηµικών οµάδων των υδατανθράκων, των λιπιδίων και των 
φαινολών καθώς και των δρογών που τις εµπεριέχουν. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
 
 
Εισαγωγή: Γενικά, προδιαγραφές ελέγχου δρογών και συστατικών φυτικής 
προέλευσης της Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας  (Φυτοχηµικοί, µικροσκοπικοί 
κ.α.). Γενικό σχήµα βιοσυνθετικών οδών σχηµατισµού οµάδων φυτοχηµικών 
δοµών. Πρωτογενείς µεταβολίτες, δευτερογενείς µεταβολίτες. 
Υδατάνθρακες: Μονοσακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες. 
Οµογενείς πολυσακχαρίτες, ετερογενείς πολυσακχαρίτες (κόµµεα και 
βλένες). Κυανογενετικοί γλυκοζίτες, θειογλυκοζίτες. Θρεπτικές ίνες. 
Φυτικά λιπίδια: Λιπαρά οξέα, τριγλυκερίδια. Απαραίτητα λιπαρά. Βιοσύνθεση 
λευκοτριενίων, προσταγλανδινών,, θροµβοξανίων. 
Φαινόλες και παράγωγες χηµικές δοµές: Γενικά, φυσικές και χηµικές 
ιδιότητες, παραλαβή, εκχύλιση και ανίχνευση, βιολογικές ιδιότητες, βιοειδικές 
αντιδράσεις  των φαινολικών ενώσεων, γενικά αντιδραστήρια ανίχνευσης 
φαινολικών δοµών. 
Απλές φαινολικές ενώσεις, βενζοϊκά οξέα, κινναµωµικά οξέα, κουµαρίνες, 
λιγνάνια, φλαβονοειδή, ταννίνες, κινόνες. 
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
Μικροσκοπικός, µακροσκοπικός και Φυτοχηµικός έλεγχος δρογών της 
Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας. Παραλαβή εκχυλισµάτων,εµπλουτισµός, 
αποµόνωση, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός βιοδραστικών 
συστατικών φαρµακευτικών φυτών µε χηµικές και χρωµατογραφικές 
µεθόδους. Χηµικές αντιδράσεις ανίχνευσης φαινολικών ενώσεων, 
Αποµονώσεις φυσικών προϊόντων.  
Μικροσκοπικός και Φυτοχηµικός έλεγχος δρογών µε φαινολικές ενώσεις 
Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας .  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. European Pharmacopoeia . 
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2. Gunnar Samuelson, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, 
Απόδοση στην Ελληνική: Π. Κορδοπάτης, Ε. Μάνεση-Ζούπα, Γ. Πάιρας, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996  

3. J. Bruneton. Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales 3th  
édition  Ed. TEC/DOC Paris 1999. 

4. R. Hansel, O. Sticher. Pharmacognosie-Phytopharmazie. 7 Auflage, 
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004. 

5. Σηµείωσεις  που διανέµονται από τους διδάσκοντες 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, εργαστηριακές ασκήσεις και προαιρετική 
παρουσίαση εργασίας. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. Η βαθµολογία είναι ισοδύναµη ανά 
διδάσκοντα και αντιστοιχεί σε 3,33 µονάδες. 
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους 
που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες συνολικά  για τους τρεις διδάσκοντες. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 12 ερωτήσεις (4 ερωτήσεις ανά 
διδάσκοντα) όπου οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν και να 
αιτιολογήσουν την απάντησή τους (αν είναι ζητούµενο). 'Ολα τα θέµατα είναι 
ισοδύναµα και το κάθε θέµα λαµβάνει συνολικά 25 µονάδες στα 100 (3,33 = 
100). (Σε περίπτωση που ένα θέµα δεν απαντηθεί από κανένα φοιτητή, τότε 
το συγκεκριµένο θέµα αποσύρεται και ο τελικός βαθµός βασίζεται στις 
υπόλοιπες απαντήσεις).  
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint, κλπ). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις – Μαθήµατα) στην ιστοσελίδα του τµήµατος και 
στην πλατφόρµα e-learning. 
 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε εργαστηριακές 
ασκήσεις.  
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (τρεις ώρες συνολικά εβδοµαδιαίως) λαµβάνουν 
χώρα δύο φορές την εβδοµάδα στην Αίθουσα Σεµιναρίων του 3ου ορόφου 
του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής.  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 
(οντες) 

1-3 Εισαγωγή. Γενικά, προδιαγραφές ελέγχου 
δρογών και συστατικών φυτικής 
προέλευσης της Ευρωπαϊκής 
Φαρµακοποιίας 5.  Βιοσυνθετικές  οδοί. 
Πρωτεύοντες, δευτερεύοντες µεταβολίτες 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

4 Σάκχαρα (Απλά σάκχαρα, 
ολιγοσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες) 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

5-8 Τριγλυκερίδια, λιπαρά οξέα, ΄Ελαια, 
Φυτικά έλαια, Σιναπέλαια, Άλλα θειούχα 
συστατικά,  
Ακετογενίνες, Γλουκορρητίνες των 
Convolvulaceae, Κυανογενετικοί 
γλυκοζίτες,  
Μη τυπικά τοξικά αµινοξέα, Λεκτίνες  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

9-10 Φαινόλες και παράγωγες χηµικές δοµές. 
Εισαγωγή, Βιοσύνθεση 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

11 Κινναµωµικά οξέα, αρυλο-προπενυλο-
φαινόλες 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

12 Φαινολοξέα και βενζοϊκά παράγωγα Όλοι οι 
διδάσκοντες 

13 Κουµαρίνες Όλοι οι 
διδάσκοντες 

14-16 Λιγνάνια, Νεολιγνάνια και παράγωγα Όλοι οι 
διδάσκοντες 

17-20 Φλαβονοειδή, Ροτενοειδη, 
Νεοφλαβονοειδή, Φλαβονολιγνάνια 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

21-24 Ανθοκυανοζίτες, Ταννίνες Όλοι οι 
διδάσκοντες 

25-27 Στυρυλ-πυρόνες, Στιλβένια Όλοι οι 
διδάσκοντες 

28-32 Κινόνες, Ναφθοκινόνες, 
Ανθρακυκλινόνες, Ναφθοδιανθρόνες, 
Μιλτιονόνες (αβιετανοκινόνες) 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

33-36 Ανθρόνες, Ανθρανόλες, Ανθρακινόνες, 
Οµο- και ετεροδιανθρόνες  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

37-39 Ορκινόλες και Φλωρογλυκινόλες. Όλοι οι 
διδάσκοντες 

 
Β) Εργαστήρια 
Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική (δύο ώρες 
εβδοµαδιαίως) και λαµβάνουν χώρα α) στην Αίθουσα Μικροσκοπίων του 3ου 
ορόφου του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής και β) στην Αίθουσα 
∆ρογοχηµείας του 3ου ορόφου του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

(οντες) 
1 Μικροσκοπικός έλεγχος: Άµυλα (Amylum 

Solani, Amylum Oryzae, Amylum Maydis, 
Amylum Tritici, Amylum Marantae) 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

2 Μικροσκοπικός έλεγχος: Ίνες (Βαµβάκι, 
Λινάρι, Μέταξα, Έριο) 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

3 Μικροσκοπικός έλεγχος: Flores Malvae, 
Flores Tiliae 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

4 Μικροσκοπικός έλεγχος: Folia Sennae, 
Rhizoma Rhei 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

5 Μικροσκοπικός έλεγχος: Fructus Anisi 
vulgaris, Fructus Foeniculi 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

6 Μικροσκοπικός έλεγχος: Rhizoma Rhei, 
Herba Hyperici   

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

7 Μικροσκοπικός έλεγχος: Semina Psylii, Folia 
Gingo biloba 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

8-9 Φυτοχηµικός έλεγχος: Folia Sennae – 
Ποιοτικός προσδιορισµός ανθρακινονών 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 32 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό  
Εξάµηνο Σπουδών: 5ο     
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
X Επιστηµονικής περιοχής (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6,5 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Φατούρος ∆ηµήτρης, Aναπλ. Καθηγητής 
 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
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Φατούρος ∆ηµήτρης, Aναπλ. Καθηγητής  
e-mail: dfatouro@pharm.auth.gr 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
 
Παναγοπούλου Αθανασία, Λέκτορας 
e-mail:pathanas@pharm.auth.gr 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
 
 
Γνωστικοί στόχοι: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, για την 
αναγνώριση και κατανόηση µιας δεδοµένης συνταγής και εν συνεχεία για την 
εκτέλεσή της παρασκευάζοντας µια φαρµακοµορφή κατάλληλη προς 
χορήγηση στον ασθενή. 
 
∆εξιότητες: 
Κύριος στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων και η δυνατότητα αναγνώρισης 
αφενός των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται κατά την παρασκευή των 
διαφόρων φαρµακοµορφών και αφετέρου η ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
φοιτητού στη διαχείριση αυτών των ουσιών και στους τρόπους και στις 
µεθόδους παρασκευής των διαφόρων φαρµακοµορφών. Περαιτέρω οι 
φοιτητές εξοικειώνονται µε το χειρισµό εργαστηριακών συσκευών που 
απαιτούνται κατά τη µορφοποίηση των φαρµάκων. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Ορισµός και έννοια της συνταγής. Συνταγογραφία (µορφή της συνταγής, 
σύµβολα, συντµήσεις). Ειδικές συνταγές ναρκωτικών (απαγορεύσεις και 
φύλαξη). ∆οσιµετρία. Εκτέλεση συνταγών. Είδη συνταγών. Φαρµακοποιία (τι 
περιλαµβάνει, ποιος ο σκοπός και η σηµασία της ύπαρξής της). 
Φαρµακοτεχνικές µορφές χορήγησης των δραστικών φαρµακευτικών ουσιών 
(φαρµάκων). Ορισµός, χρήση, παρασκευή, επίσηµα σκευάσµατα, 
ιδιοσκευάσµατα. Υγρές φαρµακοτεχνικές µορφές χορήγησης (αρωµατικά 
ύδατα, διαλύµατα, σταγόνες οφθαλµικές - ρινικές - ωτικές). Μίγµατα, 
σιρόπια, γαλακτώµατα, εναιωρήµατα, πλύµατα, ελιξίρια, χρίσµατα (ορισµός, 
ιδιότητες, παρασκευή, σταθερότητα). Αλοιφές, κρέµες, φυράµατα, 
έµπλαστρα (ορισµός, ιδιότητες, βοηθητικές ουσίες παρασκευής, διαφορές). 
Υπόθετα, κολπικά σφαιρίδια (ορισµός, ιδιότητες, βοηθητικές ουσίες 
παρασκευής τους). ∆ισκία, καψάκια, τροχίσκοι, κοκκία, ξηρία, επιπαστικές 
κόνεις (ορισµός, ιδιότητες, βοηθητικές ουσίες παρασκευής). Παρεντερικά 
(ορισµός, ιδιότητες, παρασκευή, αποστείρωση). Εκχυλίσµατα - εµβροχή, 
εξίκµαση, έγχυση, αφέψηση - βάµµατα. Αιθέρια έλαια, σύσταση, µέθοδοι 
παραλαβής - απόσταξη, τρόποι εκχύλισης, µηχανικής εκπίεσης, διατήρηση, 
προσδιορισµός περιεκτικότητας των φυτικών υλικών σε αιθέριο έλαιο. 
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Παραλαβή Αιθερίων ελαίων σε εργαστηριακή κλίµακα - Μελέτη παραγόντων 
που επηρρεάζουν το τελικό προϊόν. Ανάλυση αιθερίων ελαίων, βασικές αρχές 
αέριας υγρής χρωµατογραφίας. Υλικά συσκευασίας (υποδοχείς, πώµατα). 
Επιγραφές-ετικέτες. Ιατρικά αέρια-µειωτήρες. Επιδεσµικό υλικό. Βελτιωτικά 
οσµής, γεύσης, χρώµατος. ∆εοντολογικός κώδικας φαρµακοποιού. 
Ασυµβασίες συνταγών. Αριθµητικά προβλήµατα επί των συνταγών. 
 
Εργαστηριακές ασκήσεις: α) Παρασκευή φαρµακοτεχνικών µορφών, β) 
εκτέλεση συνταγών. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Παρακολούθηση όλων των εργαστηρίων ανελλιπώς και εκτέλεση 
συγκεκριµένων εργασιών σε συνδυασµό µε συγγραφή και αξιολόγηση 
εργαστηριακών εργασιών.  
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. Τα θέµατα των εξετάσεων είναι 
ισότιµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Ορισµένες διαλέξεις γίνονται και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα µία φορά την εβδοµάδα 
στο Αµφιθέατρο διαλέξεων ∆12 του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστηµών. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 
1 Εισαγωγή, Συνταγογραφία, ∆οσιµετρία ∆. Φατούρος 

Α.Παναγοπούλου 
2 Εκτέλεση συνταγών. Είδη συνταγών, Υγρές 

φαρµακοτεχνικές µορφές χορήγησης 
(αρωµατικά ύδατα, διαλύµατα, σταγόνες 
οφθαλµικές - ρινικές – ωτικές) 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

3 Μίγµατα, σιρόπια, γαλακτώµατα, 
εναιωρήµατα, πλύµατα, ελιξίρια, χρίσµατα 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

4 Αλοιφές, κρέµες, φυράµατα, έµπλαστρα 
(ορισµός, ιδιότητες, βοηθητικές ουσίες 
παρασκευής, διαφορές) 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

5 Υπόθετα, κολπικά σφαιρίδια (ορισµός, 
ιδιότητες, βοηθητικές ουσίες παρασκευής 
τους) 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

6 ∆ισκία, καψάκια, τροχίσκοι, κοκκία, ξηρία, 
επιπαστικές κόνεις (ορισµός, ιδιότητες, 
βοηθητικές ουσίες παρασκευής). 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

7 Παρεντερικά (ορισµός, ιδιότητες, παρασκευή, 
αποστείρωση) 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

8 Εκχυλίσµατα - εµβροχή, εξίκµαση, έγχυση, 
αφέψηση - βάµµατα 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

9 Αιθέρια έλαια, σύσταση, µέθοδοι παραλαβής - 
απόσταξη, τρόποι εκχύλισης, µηχανικής 
εκπίεσης, διατήρηση, προσδιορισµός 
περιεκτικότητας των φυτικών υλικών σε 
αιθέριο έλαιο 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

10 Παραλαβή Αιθερίων ελαίων σε εργαστηριακή 
κλίµακα 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

11 Υλικά συσκευασίας (υποδοχείς, πώµατα) ∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

12 Επιγραφές-ετικέτες. Ιατρικά αέρια-µειωτήρες. 
Επιδεσµικό υλικό. Βελτιωτικά οσµής, γεύσης, 
χρώµατος 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

13 Ασυµβασίες συνταγών. Αριθµητικά 
προβλήµατα επί των συνταγών 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

 
Β) Εργαστήρια.  ∆ιεξάγονται εργαστήρια υποχρεωτικά για τους φοιτητές.  
Η διεξαγωγή γίνεται από τους Φατούρο και Αθανασίου.  
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Παρασκευή Φαρµακοµορφών, 

Εκτέλεση Συνταγών 
Αναβράζοντα κοκκία, Πλήρωση 
καψακίων 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

2 Παρασκευή Φαρµακοµορφών, 
Εκτέλεση Συνταγών 
∆ιαλύµατα, Πλύµατα 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

3 Παρασκευή Φαρµακοµορφών, 
Εκτέλεση Συνταγών 
Κόνεις, ∆ιαµοιρασµός κόνεων, 
Επιπαστικές κόνεις, Λειοτριβήµατα 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

4 Παρασκευή Φαρµακοµορφών, 
Εκτέλεση Συνταγών 
Γαλακτώµατα, Αιωρήµατα 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

5 Παρασκευή Φαρµακοµορφών, 
Εκτέλεση Συνταγών 
Αλοιφές, Φυράµατα 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

6 Παρασκευή Φαρµακοµορφών, 
Εκτέλεση Συνταγών 
Υπόθετα, Κολπικά σφαιρίδια 

∆. Φατούρος 
Α.Παναγοπούλου 

 

 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 
Κωδικός µαθήµατος: 48 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάµηνο σπουδών: 5ο εξάµηνο 

Τύπος µαθήµατος 

 

Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 

Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6,5  

Θεωρία (ώρες/εβδοµάδα): 3  

Φροντιστήριο (ώρες/εβδοµάδα): - 

Εργαστήριο (ώρες/εβδοµάδα): 2 

Συντονιστής µαθήµατος:∆ηµόπουλος Βασίλης, Καθηγητής 

∆ιδάσκων (οντες): 

1) ∆ηµόπουλος Βασίλης, Καθηγητής 

Γραφείο 408Α & 409Β, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 1-2 µ.µ. 
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Επικοινωνία: µε e-mail (vdem@pharm.auth.gr) 

 

2) Ρέκκα Α. Ελένη, Καθηγήτρια  

Γραφείο 409, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 

Επικοινωνία: µε email (rekka@pharm.auth.gr) 

 

Βοηθητικό προσωπικό:  

∆ρ. Γαβαλάς Αντώνιος, Ε∆ΙΠ 

 

Γνωστικοί στόχοι: Στόχος του µαθήµατος είναι να εισάγει τους φοιτητές 
στην Χηµεία των βιταµινών και στην Ειδική Φαρµακοχηµεία, να διδάξει τα 
αίτια των παθολογικών καταστάσεων και τις γενικές ιδιότητες των βιταµινών 
και φαρµακοµορίων. Ειδικότερα, παρουσιάζει µερικά σηµαντικά 
χαρακτηριστικά των βιταµινών, καθώς και των φαρµάκων, όπως η 
εκλεκτικότητα και τονίζεται ο ρόλος των ποικίλων χηµικών δεσµών και 
οµάδων στη δράση φαρµάκων. Σηµαντικός στόχος του µαθήµατος είναι η 
µεταφορά γνώσης αναφορικά µε τον ρόλο των βιταµινών και γενικότερα των 
φαρµάκων και την σηµασία τους στον οργανισµό , οι συνέπειες της έλλειψής 
τους καθώς και του φαινοµένου του µεταβολισµού των ξενοβιοτικών και των 
συνεπειών του στη δράση και τοξικότητα αυτών. Εξ ίσου σηµαντικοί στόχοι 
είναι και θέµατα χηµικής/µοριακής άποψης χηµειοθεραπευτικών και 
φαρµακοδυναµικών φαρµάκων, γενικών αναισθητικών καθώς και 
αλληλεπιδράσεων φαρµάκου-φαρµάκου και φαρµάκου-τροφής. 

 
∆εξιότητες: Από τη διδασκαλία του µαθήµατος αυτού, οι φοιτητές θα 
γνωρίζουν: 
Τη βασική κατάταξη και τα αίτια σηµαντικών ασθενειών 
Τα χαρακτηριστικά βιταµινών, φαρµακοδυναµικών και χηµειοθεραπευτικών 
φαρµάκων  
Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσµατικού φαρµάκου, όπως εκλεκτικότητα, 
δραστικότητα, τοξικότητα 
Την τύχη των βιταµινών και φαρµάκων στον οργανισµό, ιδιαιτέρως το 
µεταβολισµό τους 
Τα διάφορα είδη χηµικών δεσµών και οµάδων και την επίδρασή τους στην 
ανάπτυξη της δράσης 
Τη χηµική/µοριακή βάση των αλληλεπιδράσεων βιταµινών και φαρµάκων. 
 

∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. ∆ιατίθενται 
βιβλίο και διδακτικές σηµειώσεις και εργαστηριακές σηµειώσεις. 

 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Εισαγωγή στην χηµεία των βιταµινών. 
Φαρµακοχηµική µελέτη των βιταµινών. Σύνθεση/παραλαβή, ιδιότητες, δράση, 
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σχέση δοµής-δράσης, χρήσεις υδατοδιαλυτών βιταµινών (θειαµίνη, φυλλικό 
οξύ, νικοτινικό οξύ, νικοτιναµίδιο, ασκορβικό οξύ), λιποδιαλυτών βιταµινών 
(καλσιφερόλες, τοκοφερόλες, βιταµίνη Κ). Υπερβιταµίνωση και υποβιταµίνωση. 
Mεταβολισµός. Αλληλεπιδράσεις. Ανάδειξη σχετιζόµενων φαρµάκων 
[σουλφανιλαµίδια, ισονιαζίδιο, NSAIDs (όξινα και µη-όξινα), αντιθροµβωτικές 
κουµαρίνες]. Ανάδειξη βιοµιµητικών αντιδράσεων.  
Εισαγωγή, από τη χηµική άποψη, στη δράση φαρµάκων και στη συµπεριφορά 
των ξενοβιοτικών. Ανάπτυξη φαρµάκων, σηµασία αυτών στην υγεία. 
Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τροφής και φαρµάκων. 
Γενικά χαρακτηριστικά φαρµακοµορίων/ξενοβιοτικών. Γενικά αναισθητικά. 
Χηµικοί δεσµοί, ιδιότητες φαρµακοµορίων και δράση φαρµάκων: 
Οµοιοπόλικός, ετεροπολικός δεσµός, δεσµός υδρογόνου, δυνάµεις van der 
Waals, λιπόφιλες αλληλεπιδράσεις. 
Αρχές εκλεκτικότητας µε βάση διαφορές σε µορφολογία, βιοχηµεία και 
κατανοµή. 
Οδοί απώλειας φαρµάκων, στοιχεία απορρόφησης, κατανοµής και 
απέκκρισης. 
Μεταβολισµός ξενοβιοτικών, σκοπός, τόπος, χηµική άποψη των δοµικών 
αλλαγών. Οξειδώσεις, αναγωγές, υδρολύσεις και άλλες βιοµετατροπές της 
φάσης Ι. Συζεύξεις µε γλυκουρονικό οξύ, γλυκίνη, θειικό, γλουταθειόνη και 
άλλες βιοµετατροπές της φάσης ΙΙ. ∆οµή και λειτουργία του κυτοχρώµατος 
Ρ450, επαγωγή, αναστολή. Βιοαποτοξίνωση, βιοτοξίνωση. Μεταβολισµός 
ξενοβιοτικών και στερεοχηµεία αυτών. 
Μοριακή άποψη αλληλεπιδράσεων φαρµάκου-φαρµάκου και φαρµάκου-
τροφής. Συνέπειες των αλληλεπιδράσεων, εφαρµογές στη θεραπευτική, 
στοιχεία σχεδιασµού και ανάπτυξης φαρµάκων. 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

1. “Vitamins”, 2005 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN 
10.1002/14356007.a27 443 

2. Joseph J. Cannon “Pharmacology for Chemists”, Oxford University Press, 
2007, ISBN-10: 0841239274. 

3. R.B. Silverman “The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action”, 

    2nd ed., 2004, Academic Press. 

4. J.P. Uetrecht, W. Trager  “Drug Metabolism: Chemical and Enzymatic    

    Aspects: Textbook Edition”, 2007, Informa Healthcare. 
 

 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων, συζήτηση µε 
τους φοιτητές σε κάθε διάλεξη, διευκρίνιση αποριών, επίλυση προβληµάτων 
και εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαµήνου. Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι 
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φοιτητές καλούνται να απαντήσουν µε βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν 
από τη διδασκαλία και τη µελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα 
συνδυασµού γνώσεων και πληροφοριών 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες.  
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες, ώρες και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν 
έκθεση των αποτελεσµάτων τους και αξιολογούνται. Μετά το τέλος των 
εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς επ’ αυτών. 
Επιτυχής περαίωση των εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συµµετοχή 
των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις. 
Κατά την εξέταση του µαθήµατος δίνονται δύο σειρές θεµάτων, µια για κάθε 
διδάσκουσα του µαθήµατος. Η βαρύτητα της βαθµολογίας /ανά διδάσκουσα 
είναι διαφορετική κάθε εξεταστική.Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος, 
υπολογίζεται ως το άθροισµα του βαθµού της εξέτασης της θεωρίας του 
µαθήµατος (συντελεστής βαρύτητας 80%) και του βαθµού του εργαστηρίου 
(συντελεστής βαρύτητας 20% ). 
Παράδειγµα: έστω σε µια εξεταστική ο διδάσκοντας Α έχει βαρύτητα 60% στο 
τελικό βαθµό και ο διδάσκοντας Β 40%. Τότε ο τελικός βαθµός του 
µαθήµατος υπολογίζεται από τον τύπο: 
Τ.Β.= 0,8.(α+β) +0,2.γ,  
Όπου, α ο βαθµός του διδάσκοντα Α (κλίµακα 0-6), β ο βαθµός του 
διδάσκοντα Β (κλίµακα 0-4) και γ ο βαθµός του εργαστηρίου (µέσος όρος 
βαθµός τετραδίου και βαθµός εργαστηριακής εξέτασης). 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος  
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, σηµειώσεις, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται 
στον ιστότοπο: http://users.auth.gr/vdem/ 
 
∆ιδασκαλία: Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε 
εργαστηριακές ασκήσεις. 
A) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (39 συνολικά, τρεις ώρες την εβδοµάδα) 

λαµβάνουν χώρα στην αίθουσα ∆12. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκοντες 

1-3 Εισαγωγή/ορισµός βιταµινών. Φυλλικό οξύ και συνένζυµό του. 

Φυσικοχηµικές ιδιότητες, χηµική σταθερότητα, απορρόφηση, 

ανεπάρκεια, συµπλήρωµα, τοξικότητα, και συνθετική στρατηγική 

παρασκευής φυλλικού οξέος. Ανάδειξη σουλφανιλαµιδίων ως 

σχετιζόµενων φαρµάκων. 

Β. ∆ηµόπουλος 

4-5 Σχέσεις δοµής/φυσικοχηµικών ιδιοτήτων και δράσης 

σουλφανιλαµιδίων. Συνθετική στρατηγική παρασκευής, χηµικός 

ποσοτικός προσδιορισµός, και βιοµετατροπές τους. 

Β. ∆ηµόπουλος 

6-8 Νιασίνη και συνένζυµά της. Φυσικοχηµικές ιδιότητες, χηµική 
σταθερότητα, απορρόφηση, ανεπάρκεια, συµπλήρωµα, 
τοξικότητα, και συνθετική στρατηγική παρασκευής νιασίνης. 
Ανάδειξη ισονιαζιδίου ως σχετιζόµενου φαρµάκου. 

Β. ∆ηµόπουλος 

9-12 Ασκορβικό οξύ και α-Τοκοφερόλη ως σαρωτές ελευθέρων ριζών 

και συνένζυµα. Φυσικοχηµικές ιδιότητες, χηµική σταθερότητα, 

απορρόφηση, ανεπάρκεια, συµπλήρωµα,  τοξικότητα, συνθετική 

στρατηγική παρασκευής, και ανάδειξη σχετιζόµενων φαρµάκων 

(NSAIDs) ασκορβικού οξέως και α-τοκοφερόλης. Χηµικός 

ποσοτικός προσδιορισµός και βιοµιµητική αντίδραση ασκορβικού 

οξέως.  

Β. ∆ηµόπουλος 

13-15 NASAIDs (όξινα και µη-όξινα). Σχέσεις δοµής/φυσικοχηµικών 

ιδιοτήτων και δράσης, συνθετική στρατηγική παρασκευής, χηµικός 

ποσοτικός προσδιορισµός, και βιοµετατροπές τους. 

Β. ∆ηµόπουλος 

16-18 Βιταµίνη Κ και Θειαµίνη. Τα συνένζυµά τους. Φυσικοχηµικές 

ιδιότητες, χηµική σταθερότητα, απορρόφηση, ανεπάρκεια, 

συµπλήρωµα, τοξικότητα, και συνθετική στρατηγική παρασκευής 

της βιταµίνης Κ και της θειαµίνης. 

Β. ∆ηµόπουλος 

19-20 Βιοµιµητική αντίδραση και χηµικός ποσοτικός προσδιορισµός 
θειαµίνης. Ανάδειξη κουµαρινών ως σχετιζόµενων της βιταµίνης Κ 
αντιπηκτικών φαρµάκων. 

Β. ∆ηµόπουλος 
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21 Xηµική άποψη της δράσης φαρµάκων και της συµπεριφοράς των 

ξενοβιοτικών. Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τροφής και 

φαρµάκων 

Ε. Ρέκκα 

22-25 Γενικά χαρακτηριστικά φαρµακοµορίων/ ξενοβιοτικών.  
Χηµικοί δεσµοί, ιδιότητες φαρµακοµορίων και δράση φαρµάκων: 

Οµοιοπόλικός, ετεροπολικός δεσµός, δεσµός υδρογόνου, δυνάµεις 

van der Waals, λιπόφιλες αλληλεπιδράσεις. 

Ε. Ρέκκα 

26-29 Αρχές εκλεκτικότητας µε βάση διαφορές σε κυτολογία, βιοχηµεία 
και κατανοµή. Παραδείγµατα φαρµάκων, εξήγηση µηχανισµού 
δράσης. Γενικά αναισθητικά 

Ε. Ρέκκα 

30-32 Μεταβολισµός ξενοβιοτικών: Οξειδώσεις, αναγωγές, υδρολύσεις 

και άλλες βιοµετατροπές της φάσης Ι.  

Ε. Ρέκκα 

33-35 Μεταβολισµός ξενοβιοτικών: Συζεύξεις µε γλυκουρονικό οξύ, 

γλυκίνη, θειικό, γλουταθειόνη και άλλες βιοµετατροπές της φάσης 

ΙΙ. Κυτόχρωµα Ρ450, δοµή, επαγωγή, αναστολή. 

Ε. Ρέκκα 

36-37 Βιοαποτοξίνωση, βιοτοξίνωση. Μεταβολισµός ξενοβιοτικών και 

στερεοχηµεία αυτών. 

Ε. Ρέκκα 

38-39 Μοριακή άποψη αλληλεπιδράσεων φαρµάκου-φαρµάκου και 
φαρµάκου-τροφής, εφαρµογές. Ασκήσεις επανάληψης  

Ε. Ρέκκα 

 
Β) Εργαστηριακές ασκήσεις 
Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκτελέσουν εργαστηριακές ασκήσεις 
(δίωρες/εβδοµάδα). 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές προκειµένου να ασκηθούν στο εργαστήριο, θα πρέπει 
να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο Εργαστήριο Φαρµακευτικής Χηµείας. 
Πρίν την έναρξη του εξαµήνου αναρτάται ανακοίνωση πρόσκλησης για 
δήλωση συµµετοχής, στον πίνακα ανακοινώνσεων του Εργαστηρίου 
Φαρµακευτικής Χηµείας. 
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκοντες 

1-5 Παραλαβή εργαστηριακών θέσεων, γενική ενηµέρωση, 

και προσδιορισµός σουλφανιλαµιδίου 

Β. ∆ηµόπουλος 

6-9 Ανίχνευση S,N, και Cl σε οργανικές ενώσεις Β. ∆ηµόπουλος 

10-13 Προσδιορισµός ακετυλοσαλικυλικού οξέος Β. ∆ηµόπουλος 

14-17 Προσδιορισµός ασκορβικού οξέος Β. ∆ηµόπουλος 

18-21 Προσδιορισµός υδροχλωρικής προκαΐνης µε άνυδρη 

ογκοµέτρηση 

Β. ∆ηµόπουλος 

22-26 Έλεγχος ταυτότητας και καθαρότητας µε 

χρωµατογραφία λεπτής στοιβάδας, παράδοση θέσεων 

και εργαστηριακών εργασιών 

Β. ∆ηµόπουλος 

 

 
Φαρµακολογία Ι 
 

Κωδικός µαθήµατος: 49 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάµηνο σπουδών: 5
Ο

  

Τύπος µαθήµατος 

 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 

Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6,5 

Θεωρία (ώρες): 3 

Φροντιστήριο (ώρες): 1 

Εργαστήριο (ώρες): 2 

 

Συντονιστής µαθήµατος: 
Βιζιριανάκης Σ. Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής 

∆ιδάσκοντες 

1. Βιζιριανάκης Σ. Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής 

2. Παπαδοπούλου Χ Λευκοθέα,  Αναπλ. Καθηγήτρια 

 

Γνωστικοί στόχοι:  
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Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της Φαρµακολογίας, τις 

φαρµακοδυναµικές και φαρµακοκινητικές παραµέτρους, τις 

αλληλεπιδράσεις φαρµάκων-υποδοχέων, το ρόλο των µεταφορέων 

φαρµάκων και των καναλιών ιόντων, την εµφάνιση των ανεπιθύµητων 

ενεργειών και τις αλληλεπιδράσεις των φαρµάκων, το ρόλο της 

φαρµακογονιδιωµατικής στην κλινική απόκριση στα φάρµακα, την επιλογή 

των φαρµάκων στην κλινική πράξη, την αξιοποίηση της 

φαρµακοεπιδηµιολογίας, τους µηχανισµούς δράσης των φαρµάκων, τους 

παράγοντες που συνεισφέρουν στο φαρµακολογικό και κλινικό 

αποτέλεσµα. 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  

Παρακολούθηση διαλέξεων (διδασκαλία), εργαστηριακών ασκήσεων και 

φροντιστηριακών µαθηµάτων – γραπτές εκθέσεις. 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι: 

∆ιαλέξεις καθ’ έδρας, πρακτικές ασκήσεις-εργαστήρια, φροντιστηριακά 

µαθήµατα, computer-assisted learning in Pharmacology (PCAL)  

Περιεχόµενο του µαθήµατος:   

Εισαγωγή στη Φαρµακολογία. Αντιδράσεις φαρµάκων και υποδοχέων. 

Μεταφορείς Φαρµάκων – Κανάλια Ιόντων. Φαρµακοκινητική - 

Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων Φαρµακογενετική-Φαρµακογονιδιωµατική και 

ιδιοσυγκρασία στα φάρµακα. Νευρικό σύστηµα και καρδιακή λειτουργία. 

Καρδιοτονωτικοί γλυκοζίτες – Ινοτρόπα φάρµακα. Αντιϋπερτασικά. 

Χηµειοθεραπευτικά  αντινεοπλασµατικά - Ανάπτυξη αντίστασης. 

Ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Χηµειοθεραπευτικά Αντιµικροβιακά - 

Ανάπτυξη αντίστασης. Aντιµυκητιακά. Αντιφυµατικά. ∆ιουρητικά. 

Αγγειοδιασταλτικά. Αντιστηθαγχικά. Αντιαρρυθµικά. Φάρµακα παθήσεων 

του αναπνευστικού συστήµατος. Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη – 

αναλγητικά. Φάρµακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας. Μηχανισµοί πήξης 

αίµατος - αντιπηκτικά φάρµακα. Αναιµίες - Φαρµακολογία σιδήρου, 

βιταµίνη Β12, φολικό οξύ. Φάρµακα παθήσεων του πεπτικού και 

ηπατοχολικού συστήµατος. 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  

Εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
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Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 

[παρουσίαση µε µορφή PowerPoint, διαδραστικές φροντιστηριακές 

ασκήσεις µε χρήση Η/Υ,  ειδικά CD-ROMs (PCAL), experimental 

pharmacology animations/modeling, βίντεο κλπ]. 

Οι διαλέξεις του µαθήµατος µε τη µορφή PDF αναρτώνται στο e-Class 

AUTh.  

∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις / Εργαστήρια / Φροντιστήρια) 

Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις 

και Φροντιστήρια. 

α) ∆ιαλέξεις:  
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∆ιάλεξη  

 

Τίτλος 

 

 

∆ιδάσκων 

1 Φαρµακολογία – Ανάπτυξη φαρµάκων – 

Φαρµακευτική αγωγή 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

2 Φαρµακοδυναµική – Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων & 

υποδοχέων 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

3 Φαρµακοκινητική – ADME- Μεταφορείς φαρµάκων 

& Κανάλια ιόντων 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

4 Φαρµακογονιδιωµατική & Φαρµακολογία: PCAL 

πρόγραµµα για GPCRs 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

5 Παθοφυσιολογία της καρδιακής συµφορητικής 

ανεπάρκειας – Ινοτρόπα φάρµακα 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

6 Παθοφυσιολογία της υπέρτασης – 

Αντι-υπερτασικά φάρµακα 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

7 Αντι-υπερτασικά φάρµακα στην κλινική πράξη 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

8 Φυσιολογία της διούρησης / παθοφυσιολογία – 

∆ιουρητικά φάρµακα / ∆ιουρητικά φάρµακα στην 

κλινική πράξη 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

9 Αγγειοδιασταλτικά φάρµακα – Φάρµακα για την 

αντιµετώπιση της στηθάγχης 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

10 Φαρµακογονιδιωµατική και παθοφυσιολογία του 

καρδιαγγειακού συστήµατος 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

11 Αντι-αρρυθµικά 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

12 Παθοφυσιολογία του καρκίνου (νεοπλασιών) Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

13 Αντινεοπλασµατικά φάρµακα Λ.Χ. 
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Παπαδοπούλου 

14 Στοχευτικά αντινεοπλασµατικά φάρµακα Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

15 Ανοσοθεραπεία του καρκίνου Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

16 Χηµειοθεραπευτικά Αντιµικροβιακά Ι Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

17 Χηµειοθεραπευτικά Αντιµικροβιακά ΙΙ -  Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

18 Μηχανισµοί Ανάπτυξης της Αντίστασης στα φάρµακα 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

19 Aντιµυκητιακά Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

20 Αντιφυµατικά Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

21 Βρογχοδιασταλτικά και άλλα φάρµακα για την 

αντιµετώπιση άσθµατος 

 

Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

22 Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη – αναλγητικά.  

 

Φάρµακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας 

Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

23 Μηχανισµοί πήξης αίµατος 

 

Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

24 Αντιπηκτικά φάρµακα 

 

Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

25 Αναιµίες - Φαρµακολογία σιδήρου, βιταµίνη Β12, 

φολικό οξύ 

 

Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

26 Φάρµακα παθήσεων του πεπτικού και ηπατοχολικού 

συστήµατος 

Λ. 

Παπαδοπούλου 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

 

Β) Εργαστήρια 
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Εργαστήριο 

/ 

∆ιάρκεια 

Τίτλος ∆ιδάσκων 

 

1 Aντινεοπλασµατικά χηµειοθεραπευτικά Φάρµακα:  

Εκτίµηση της αντινεοπλασµατικής δράσης 

φαρµάκων σε καλλιέργειες λευχαιµικών κυττάρων 

in vitro 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

 

2 Αποµόνωση και ηλεκτροφορητική ανάλυση του 

DNA από κυτταροκαλλιέργειες: Μελέτη της δράσης 

φαρµάκων 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

3 Αντιµικροβιακά Χηµειοθεραπευτικά φάρµακα:   

Μέθοδος προσδιορισµού ευαισθησίας και  

αντίστασης µικροοργανισµών σε  

αντιβιοτικά (Αντιβιόγραµµα) 

Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 

4 Αντιπηκτικά φάρµακα 

 Μέτρηση «χρόνου προθροµβίνης» και  

«χρόνου µερικής θροµβοπλαστίνης» στο πλάσµα 

Λ.Χ. 

Παπαδοπούλου 
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Γ) Φροντιστήρια 

 

Φροντιστήριο  

 

Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Φαρµακολογία, Φαρµακογονιδιωµατική και 

σχεδιασµός νέων φαρµάκων 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

2 Φαρµακοεπαναγρύπνηση: Η περίπτωση των 

NSAIDs 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

3 Αντιϋπερτασική φαρµακευτική αγωγή :  

σύγχρονες θεωρήσεις για αλληλεπιδράσεις 

φαρµάκων και γονιδίων στην κλινική πράξη 

 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

4 Φαρµακογονιδιωµατική του καρκίνου: 

φαρµακολογική αξιολόγηση και παθοφυσιολογική 

εκτίµηση   

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

 
Κωδικός µαθήµατος: 50 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Εξάµηνο σπουδών: 5Ο 

Τύπος µαθήµατος 

 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες):  - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 



�   

 

174

Συντονιστής µαθήµατος: Καχριµάνης Κυριάκος, Αναπλ. Καθηγητής 

∆ιδάσκων (οντες):  

1) Καχριµάνης Κυριάκος, Αναπλ. Καθηγητής 
Γραφείο 206, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail kgk@pharm.auth.gr) 

 

 

2) Φατούρος ∆ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής 
e-mail: dfatouro@pharm.auth.gr 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
 

3) Μπαρµπαλέξης Παναγιώτης, Επικ. Καθηγητής 
e-mail: pbarmp@pharm.auth.gr 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
 

Βοηθητικό προσωπικό: - 

-Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση των φυσικών αρχών της Φαρµακευτικής 
και η σύνδεση των φυσικών ιδιοτήτων των υλικών µε αυτές των 
φαρµακευτικών συστηµάτων και τελικών προϊόντων. 

∆εξιότητες: Εξοικείωση µε τις βασικές αρχές της φυσικής και που 
σχετίζονται και εφαρµόζονται στη Φαρµακευτική 

∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων και 
εργαστηριακές ασκήσεις. 

Περιεχόµενο του µαθήµατος: Εισαγωγικές έννοιες Φυσικής και 
Μαθηµατικών στη Φαρµακευτική. Αέρια, ατµοί, υπερκρίσιµα υγρά: φυσικές 
ιδιότητες και εφαρµογές στη Φαρµακευτική. Ιδιότητες στερεάς κατάστασης 
(κρυσταλλική δοµή, πολυµορφισµός, επιδιαλύτωση) και εφαρµογές στη 
Φαρµακευτική. ∆ιάλυση φαρµακευτικών ουσιών. Αρχές της Ρεολογίας και 
ρεολογικές ιδιότητες των ρευστών φαρµακευτικών σκευασµάτων. 
Επιφανειακά και µεσεπιφανειακά φαινόµενα. Φαρµακευτικές διασπορές 
(αιωρήµατα, γαλακτώµατα, µικρογαλακτώµατα, µικκύλια). ∆ιαλυµατοποίηση 
δυσδιάλυτων φαρµακευτικών ουσιών. Μελέτη της διάχυσης και διάλυσης 
φαρµάκων. Πολυµερή, δοµή και φυσικές ιδιότητες αυτών. 

Στο µάθηµα περιλαµβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις. Η επεξεργασία 
των αποτελεσµάτων των ασκήσεων αυτών όπως και η παρουσίασή τους 
γίνεται µε τη χρήση Η/Υ. 
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Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων και 
εργαστηριακών ασκήσεων. 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του 
εξαµήνου – υποβολή εργασίας µε την περάτωση των εργαστηριακών 
ασκήσεων 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: ∆ιαλέξεις µε 
ηλεκτρονική µορφή στο πρόγραµµα Powerpoint, διαθέσιµες στο διαδίκτυο για 
τους εγγεγραµµένους φοιτητές µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής 
διδασκαλίας E-learning. 

∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 

α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (διάρκειας δύο ωρών) λαµβάνουν χώρα µία φορά 
την εβδοµάδα στην Αίθουσα ∆12. 

  
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Εισαγωγή – φυσικές αρχές της 

φαρµακευτικής 

Κ. Καχριµάνης 

2 Αέρια, ατµοί, υπερκρίσιµα υγρά Κ. Καχριµάνης 

3 Κρυσταλλική κατάσταση Κ. Καχριµάνης 

4 Άµορφη κατάσταση, στερεές διασπορές Κ. Καχριµάνης 

5 ∆ιάλυση των φαρµακευτικών ουσιών Π. Μπαρµπαλέξης 

6 ∆ιαλυτότητα ισχυρών ηλεκτρολυτών Π. Μπαρµπαλέξης 

7 ∆ιαλυτότητα ασθενών ηλεκτρολυτών Π. Μπαρµπαλέξης 

8 Ρεολογία ∆. Φατούρος 

9 Συστήµατα διασποράς – εναιωρήµατα ∆. Φατούρος 

10 Συστήµατα διασποράς –γαλακτώµατα, 

µικρογαλακτώµατα 

∆. Φατούρος 

11 Συστήµατα διασποράς – µικκύλια ∆. Φατούρος 

12 ∆ιάχυση – ο νόµος του Fick ∆. Φατούρος 

13 Στοιχεία επιστήµης πολυµερών Κ. Καχριµάνης 
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Β) Εργαστήρια 

 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (τες) 

1 Προσδιορισµός µεταβολής του 

ιξώδους µε τη θερµοκρασία 

Π. Μπαρµπαλέξης 

2 Σταθερότητα γαλακτωµάτων Κ. Καχριµάνης 

3 Προσδιορισµός pKa ασθενών 

ηλεκτρολυτών 

Π. Μπαρµπαλέξης 

4 Προσδιορισµός διαπερατότητας 

µεµβράνης 

∆. Φατούρος 

5   

 
 
 
 

6o EΞΑΜΗΝΟ 
 

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΙΙ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-34 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 6ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 5.5  
Θεωρία (ώρες): 3  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Λάζαρη ∆ιαµάντω, Αναπλ. Καθηγήτρια 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
 
1) Λάζαρη ∆ιαµάντω, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Γραφείο 317α, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  
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2) Καριώτη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια 
Γραφείο 317β, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (karioti@pharm.auth.gr)  
 
3) Γαβριέλη Χρυσή, Ε∆ΙΠ  
Γραφείο 316Α, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (gabrieli@pharm.auth.gr)  
 
Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση, από τη µεριά των φοιτητών, των ουσιών 
που ανήκουν στις οµάδες των τερπενοειδών, των στεροειδών και των 
παραγώγων τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών παρουσιάζονται οι 
φυσικές, χηµικές και βιολογικές ιδιότητες των παραπάνω ουσιών, η χηµική 
τους κατάταξη, η βιοσύνθεσή τους και οι δρόγες στις οποίες περιέχονται. 
Επίσης, θα συζητηθούν οι χρήσεις των δρογών των οποίων τα κύρια 
δραστικά συστατικά ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες φυσικών προϊόντων. 
Επιπλέον, στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα 
γνωρίσουν και θα αναλύσουν δρόγες που περιλαµβάνονται στην Ευρωπαϊκή 
Φαρµακοποιία 5, χρησιµοποιώντας τις ενδεικνυόµενες µεθόδους ανάλυσης 
(µικροσκοπικός και φυτοχηµικός έλεγχος). 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση και βαθύτερη γνώση των φυτοχηµικών οµάδων των 
τερπενοειδών, των στεροειδών και των παραγώγων τους, καθώς και των 
δρογών που τις εµπεριέχουν. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
 
ΤΕΡΠΕΝΟΕΙ∆Η, ΣΤΕΡΟΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ  
Εισαγωγή, Βιογενετικές γενικότητες. Προέλευση των C5 µονάδων – Οδός 
µεβαλονικού οξέος και οδός ΜΕΡ. Μονοτερπένια, σεσκιτερπένια, αιθέρια 
έλαια, ιριδοειδή, πυρεθρίνες, σεσκιτερπενικές λακτόνες, διτερπένια, 
τριτερπένια και στεροειδή, σαπωνίνες, καρδιοτονωτικοί γλυκοζίτες, 
ολεορητίνες, τετρατερπένια (c40), καροτενοειδή. Εξετάζονται οι 
βιοσυνθετικες οδοί της κάθε κατηγορίας, οι δοµές, οι φυσικοχηµικές τους 
ιδιότητες, η παραλαβή, εκχύλιση και ανίχνευση. Με βάση τη διεθνή 
βιβλιογραφία, τον ΕΜΑ και την Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία επιλέγονται και 
εξετάζονται δρόγες πλούσιες σε τερπένια µε εφαρµογή στη 
φυτοθεραπευτική: κύρια συστατικά, φαρµακολογικές και τοξικολογικές 
ιδιότητες, χρήσεις και πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες ή αλληλεπιδράσεις µε 
συµβατικά φάρµακα. 



�   

 

178

 

 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
Μικροσκοπικός, µακροσκοπικός και Φυτοχηµικός έλεγχος δρογών της 
Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας. Παραλαβή εκχυλισµάτων, εµπλουτισµός, 
αποµόνωση, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός βιοδραστικών 
συστατικών φαρµακευτικών φυτών µε χηµικές και χρωµατογραφικές 
µεθόδους. Χηµικές αντιδράσεις ανίχνευσης τερπενίων. Αποµονώσεις φυσικών 
προϊόντων. Παραλαβή αιθερίων ελαίων από αρωµατικά φυτά. 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. European Pharmacopoeia . 
2. Gunnar Samuelson, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, 

Απόδοση στην Ελληνική: Π. Κορδοπάτης, Ε. Μάνεση-Ζούπα, Γ. Πάιρας, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996  

3. J. Bruneton. Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales 3th  
édition  Ed. TEC/DOC Paris 1999. 

4. R. Hansel, O. Sticher. Pharmacognosie-Phytopharmazie. 7 Auflage, 
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004. 

5. Σηµείωσεις που διανέµονται από τους διδάσκοντες 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, εργαστηριακές ασκήσεις και προαιρετική 
παρουσίαση εργασιών . 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. Η βαθµολογία είναι ισοδύναµη ανά 
διδάσκοντα και αντιστοιχεί σε 3,33 µονάδες. 
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους 
που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες συνολικά  για τους τρεις διδάσκοντες. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 12 ερωτήσεις (4 ερωτήσεις ανά 
διδάσκοντα) όπου οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν και να 
αιτιολογήσουν την απάντησή τους (αν είναι ζητούµενο). 'Ολα τα θέµατα είναι 
ισοδύναµα και το κάθε θέµα λαµβάνει συνολικά 25 µονάδες στα 100 (3,33 = 
100). (Σε περίπτωση που ένα θέµα δεν απαντηθεί από κανένα φοιτητή, τότε 
το συγκεκριµένο θέµα αποσύρεται και ο τελικός βαθµός βασίζεται στις 
υπόλοιπες απαντήσεις).  
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint, κλπ). 
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Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις – Μαθήµατα) στην ιστοσελίδα του τµήµατος. 
 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (τρεις ώρες συνολικά εβδοµαδιαίως) λαµβάνουν 
χώρα δύο φορές την εβδοµάδα στην Αίθουσα Σεµιναρίων του 3ου ορόφου 
του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής .  
 
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

(οντες) 
1-3 Εισαγωγή, Βιογενετικές γενικότητες 

τερπενοειδών 
∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 
4-5 Μονοτερπένια, Σεσκιτερπένια ∆. Λάζαρη  

Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

5-6 Αιθέρια έλαια ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

7-9 Ολεορητίνες και σχετικά προϊόντα από Pinus spp.  ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

10-11 Ιριδοειδή και Σεκο-ιριδοειδή ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

12-14 Πυρεθρίνες, Κανναβινοειδή ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

15-17 Σεσκιτερπένια, Σεσκιτερπενικές λακτόνες  ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 
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18-19 ∆ιτερπένια ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

20-22 Τριτερπένια και Στεροειδή. Γενικά και διάκριση σε 
Τριτερπένια Τετρακυκλικά, Πεντακυκλικά και 
Στεροειδή 

∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

23-24 Σαπωνίνες ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 
Χ. Γαβριέλη 

25-26 ∆ρόγες µε τριτερπενικούς πεντακυκλικούς 
γλυκοζίτες κυρίως αντιφλεγµονώδους δράσεως 

∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

27-28 ∆ρόγες µε σαπωνοζίτες ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

29-31 Καρδιοτονωτικοί γλυκοζίτες ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

32-33 Άλλες στεροειδείς ενώσεις διαφόρων δράσεων ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

34-35 Τροποποιηµένες τριτερπενικές δοµές. ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 
36-37 Κουκουρβιτακίνες, Μποσβελλικά οξέα, 

Λιµονοειδή, Κουασσινοειδή 
∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 

38-39 Τετρατερπένια (C40), Καροτενοειδή ∆. Λάζαρη  
Α. Καριώτη 

Χ. Γαβριέλη 
 
Β) Εργαστήρια 
Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική (δύο ώρες 
εβδοµαδιαίως) και λαµβάνουν χώρα α) στην Αίθουσα Μικροσκοπίων του 3ου 
ορόφου του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής και β) στην Αίθουσα 
∆ρογοχηµείας του 3ου ορόφου του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 
1 Μικροσκοπικός έλεγχος: Folia Menthae, Folia 

Lavandulae 
Όλοι οι 
διδάσκοντες 

2 Μικροσκοπικός έλεγχος: Folia Melissae, Folia 
Salviae 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

3 Μικροσκοπικός έλεγχος: Folia Digitalis, Radix 
Liquiritiae 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

4 Μικροσκοπικός έλεγχος: Herba Absinthii, 
Flores Chamomillae 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

5 Μικροσκοπικός έλεγχος: Radix Valerianae, 
Herba Cannabis 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

6 Μικροσκοπικός έλεγχος: Radix Gentianae, 
Folia Eucalypti 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

7-8 Φυτοχηµικός έλεγχος: Digitalis purpurea: 
Χρωµατογραφικός έλεγχος  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

9-10 Φυτοχηµικός έλεγχος: Digitalis purpurea: 
ποιοτικός προσδιορισµός καρδιοτονωτικών 
γλυκοζιτών 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

 

 

ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 51 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 6ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
x Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS):  4  
Θεωρία (ώρες): 2 εβδοµαδιαίως  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες):  6 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Νικολακάκης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής 
 
∆ιδάσκoντες  
Νικολακάκης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής  
Γραφείο 209, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail (yannikos@pharm.auth.gr) 
 
Καχριµάνης Κυριάκος, Αναπλ. Καθηγητής 
Γραφείο 206, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
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Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail kgk@pharm.auth.gr 
∆ηµήτρης 
Φατούρος, Αναπλ. Καθηγητής 
Γραφείο 207 Α, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία:e-mail: dfatouro@pharm.auth.gr 
 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η ολοκληρωµένη παρουσίαση των 
επιδράσεων στη θεραπευτική αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια των 
φαρµακευτικών προϊόντων λόγω των παραγόντων της µορφοποίησης 
(µεθόδων και συνθηκών βιοµηχανικής παρασκευής) καθώς και των οδών 
χορήγησης, σε συνδυασµό µε τις επιδράσεις των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων 
των δραστικών ουσιών.  Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η κατανόηση της δράσεως των παρακάτω παραγόντων και 
µηχανισµών:  
1) του µηχανισµού της αποδέσµευσης του φαρµάκου από το σκεύασµα στα 
υγρά του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ), και των τεχνολογικών µεθόδων 
τροποποίησης αυτής  
2) των παραγόντων που επιδρούν στη µετακίνηση του σκευάσµατος κατά 
µήκος του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ) 
3) των παραγόντων που προκαλούν βιοµετατροπή του φαρµάκου όπως 
προσυστηµατικός µεταβολισµός στα διαφορετικά φυσιολογικά περιβάλλοντα 
του ΓΕΣ, φαινόµενο πρώτης διόδου, εντεροηπατική κυκλοφορία) 
4) του µηχανισµού πρόσληψης από το γαστρεντερικό επιθήλιο, της 
απορρόφησης στη γενική κυκλοφορία, της κατανοµής  στους ιστούς, καθώς 
και της πιθανής σύνδεσης του φαρµάκου µε τις πρωτεΐνες του πλάσµατος 
5) των µηχανισµών αποµάκρυνσης του φαρµάκου από τον οργανισµό όπως 
απέκκριση και µεταβολισµός, καθώς και την έννοια της νεφρικής και 
ηπατικής κάθαρσης  
6) των µηχανισµών απορρόφησης µέσω εναλλακτικών οδών χορήγησης 
πέραν της από του στόµατος χορήγησης 
7) Οι εργαστηριακές ασκήσεις που συµπληρώνουν το µάθηµα συµβάλλουν 
στην εξοικείωση των φοιτητών µε τις παραπάνω διεργασίες. 
∆εξιότητες:  
Κατανόηση και εξοικείωση µε τις βασικές φαρµακοκινητικές παραµέτρους που 
περιγράφουν την πορεία του φαρµάκου στον οργανισµό και αναφέρονται 
στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Κατανόηση των 
φυσιολογικών και φαρµακοτεχνικών παραγόντων που επιδρούν στην 
απορρόφηση του φαρµάκου, καθώς και των πορειών βιοµετατροπής και  
αποµάκρυνσης.  
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακές ασκήσεις.  
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Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Εισαγωγή-Ορισµοί. Φαρµακοκινητικές παράµετροι και πρότυπα 
απορρόφησης, κατανοµής, µεταβολισµού και απέκκρισης φαρµάκων. 
Βιοδιαθεσιµότητα και βιοϊσοδυναµία σκευασµάτων και δραστικών ουσιών. 
∆ιαδροµή φαρµάκου από τη φαρµακοµορφή στο περιβάλλον υγρό (µορφές 
άµεσης και τροποποιηµένης αποδέσµευσης, µηχανισµοί, µαθηµατική έκφραση 
και τρόποι µελέτης της αποδέσµευσης). Μετακίνηση φαρµακοµορφών στο  
γαστρεντερικό σωλήνα (ανατοµία και φυσιολογία του γαστρεντερικού 
σωλήνα, βιολογικοί φραγµοί και µηχανισµοί µεταφοράς και απορρόφησης 
των φαρµάκων, φυσιολογικοί και φαρµακοτεχνικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν τη βιοδιαθεσιµότητα των per os χορηγούµενων σκευασµάτων). 
Άλλες οδοί χορήγησης φαρµάκων (στοµατική κοιλότητα, δέρµα, µυς, ορθό, 
ρινική κοιλότητα, πνεύµονες, κ.α.). Το φάρµακο µετά την άφιξη στη γενική 
κυκλοφορία (κατανοµή, πρωτεϊνική σύνδεση και αποµάκρυνση). Απέκκριση 
και µεταβολισµός φαρµάκων (νεφρική και ηπατική κάθαρση, ηπατοχολική 
απέκκριση και εντεροηπατική κυκλοφορία. Φαινόµενο πρώτης διόδου 
(παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωσή του) και επιπτώσεις στη 
βιοδιαθεσιµότητα  των φαρµάκων). ∆οσολογία σε ειδικές περιπτώσεις 
φαρµάκων και ασθενειών. Πορείες αποµάκρυνσης του φαρµάκου απο το 
σώµα: α) Καθαρση γενικά, β) ηπατική κάθαρση, γ) βιοµετατροπες στο ηπαρ, 
δ) χολική απέκκριση και εντεροηπατικη κυκλοφορία, ε) προσυστηµατικός 
µεταβολισµός 
Εργαστηριακές ασκήσεις φαρµακοκινητικής προσοµοίωσης και υπολογισµού 
φαρµακοκινητικών παραµέτρων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και προγραµµάτων αλληλεπιδραστικής αυτοδιδασκαλίας. In vitro – in vivo 
σχέσεις φαρµακοκινητικής συµπεριφοράς φαρµακευτικών σκευασµάτων και 
δραστικών ουσιών. 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. ‘ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ) Σ.Χ. ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗΣ, Υπηρεσία 
∆ηµοσιευµάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2010 (σελ. 103) 
2. ΠΟΡΕΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ. - ΑΛΛΕΣ Ο∆ΟΙ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ) (σελ. 91). 
Σηµειώσεις που διατίθενται στους φοιτητές µέσω e-learning. 
 
Τα διδακτικά βοηθήµατα επικαιροποιούνται µε συµπληρωµατικές σηµειώσεις 
και διαφάνειες οι οποίες διανέµονται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Βασικός στόχος του µαθήµατος είναι η ολοκληρωµένη παρουσίαση των 
επιδράσεων στη θεραπευτική αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια των 
φαρµακευτικών προϊόντων λόγω των παραγόντων της µορφοποίησης 
(µεθόδων και συνθηκών βιοµηχανικής παρασκευής) καθώς και των οδών 
χορήγησης, σε συνδυασµό µε τις επιδράσεις των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων 
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των δραστικών ουσιών. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η κατανόηση της δράσεως του µηχανισµού αποδέσµευσης 
του φαρµάκου από το σκεύασµα στα υγρά του γαστρεντερικού σωλήνα 
(ΓΕΣ), των παραγόντων που επιδρούν στη µετακίνηση του σκευάσµατος και 
που προκαλούν βιοµετατροπή, καθώς και των µηχανισµών πρόσληψης.  
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτή τρίωρη εξέταση στο τέλος του εαρινού εξαµήνου, κατά την 
εξεταστική περίοδο Σεπτεµβρίου καθώς και του χειµερινού εξαµήνου για τους 
επί πτυχίω φοιτητές. 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 6-8 θέµατα από τα διδακτικά 
συγγράµµατα του µαθήµατος. Ολα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. Οι 
βαθµολογίες αναρτούνται στον Πίνακα ανακοινώσεων του 2ου ορόφου του 
κτηρίου Βιολογίας-Φαρµακευτικής εντός 1-2 εβδοµάδων από την ηµέρα των 
εξετάσεων. 
Κάθε φοιτητής/τρια για να έχει δικαίωµα συµµετοχής στις γραπτές εξετάσεις 
πρέπει να παραδώσει εργασία µε λεπτοµερή περιγραφή των συσκευών και 
των µεθόδων που χρησιµοποίησε κατά τη διάρκεια των Εργαστηριακών 
Ασκήσεων καθώς επίσης να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα σε κατάλληλα 
διαγράµµατα και να τα σχολιάσει συγκρίνοντας τα µε αυτά άλλων οµάδων 
φοιτητών.  
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές µεθόδους µε χρήση Η/Υ,  
βίντεο κλπ). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται στο Blackboard 
σε ειδικό χώρο (∆ιδασκαλία) στην ιστοσελίδα του µαθήµατος.  
 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε φροντιστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα µια φορά την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα Σεµιναρίων του 2ου ορόφου µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων 
για την προβολή των διαλέξεων. Αντίγραφα των διαλέξεων αναρτώνται και 
στην ιστοσελίδα του µαθήµατος µε πρόσβαση κάνοντας χρήση κωδικού.  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 ∆ιαδροµή του φαρµάκου στο σώµα  Κ. Καχριµάνης 
2 Πορείες που συνθέτουν την απορρόφηση 

του φαρµάκου 
Κ. Καχριµάνης 

3 Το φάρµακο απο τη φαρµακοτεχνική 
µορφή στα γαστρεντερικά υγρά  

Κ. Καχριµάνης 

4 Το φάρµακο στο περιβάλλον του 
γαστρεντερικού σωλήνα 

Κ. Καχριµάνης 

5 ∆ιαπέραση του γαστεντερικού φράγµατος Κ. Καχριµάνης 
6 Φαινόµενα που ακολουθούν την άφιξη 

του φαρµάκου στη γενική κυκλοφορία 
Κ. Καχριµάνης 

7 ∆ιαπέραση του γαστεντερικού φράγµατος Κ. Καχριµάνης 
8 α) ηπατικη καθαρση Ι. Νικολακάκης 
9 β) βιοµετατροπες στο ηπαρ Ι. Νικολακάκης 

10 γ) χολικη απεκκριση και εντεροηπατικη 
κυκλοφορια 

Ι. Νικολακάκης 

11 δ) προσυστηµατικος µεταβολισµος Ι. Νικολακάκης 
12 Πρωτεϊνική σύνδεση – αλλαγή δράσης 

λογω πρωτεϊνικής σύνδεσης 
Ι. Νικολακάκης 

13 Κατανοµή φαρµάκου στο σώµα Ι. Νικολακάκης 
14 Ογκος κατανοµής Ι. Νικολακάκης 
15 Νεφρική και ηπατική κάθαρση  Ι. Νικολακάκης 
16 Φαινόµενο πρώτης διόδου  Ι. Νικολακάκης 
17 Χορήγηση φαρµάκων απο τη στοµατική 

κοιλότητα 
Ι. Νικολακάκης 

18 Χορήγηση φαρµάκων απο τη ρινική 
κοιλότητα 

Ι. Νικολακάκης 

19 Ενδοµυική χορήγηση φαρµάκων Ι. Νικολακάκης 
20 Χορήγηση φαρµάκων από το ορθό Ι. Νικολακάκης 
21 Χορήγηση φαρµάκων από τον κόλπο Ι. Νικολακάκης 
22 Οφθαλµική χορήγηση ∆. Φατούρος 
23 Παρειακή χορήγηση ∆. Φατούρος 
24 ∆ιαδερµική χορήγηση ∆. Φατούρος 

 
Γ) Εργαστήρια 
Τα εργαστήρια είναι δίωρα και γίνονται τρεις φορές εβδοµαδιαίως στο  
Εργαστήριο του Τοµέα Φαρµακευτικής Τεχνολογίας. 
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Εισαγωγή στη Βιοφαρµακευτική µε τη 
βοήθεια υπολογιστή 

Κ. Καχριµάνης 

2 In vitro Μονο-διαµερισµατικό 
φαρµακοκινητικό πρότυπο 

Καχριµάνης, 
Νικολακάκης, 
Φατούρος 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (ΣΤΕΡΕΕΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΜΟΡΦΕΣ) 
 
Κωδικός µαθήµατος: 52 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  
Εξάµηνο σπουδών: 6ο  

Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 5.5 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες):  1 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Νικολακάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
Νικολακάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
Γραφείο 209, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail (yannikos@pharm.auth.gr) 
 
Καχριµάνης Κυριάκος, Αναπλ. Καθηγητής 
Γραφείο 206, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail kgk@pharm.auth.gr 
 
 Παναγοπούλου Αθανασία, Λέκτορας  
Γραφείο …2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail pathanas@pharm.auth.gr 
 
 
Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση του σχεδιασµού, ανάπτυξης και παραγωγής 
στερεών µορφών χορήγησης φαρµάκων, µε βάση τη διασάφηση και 
αποτίµηση των επιδράσεων των ιδιοτήτων των συστατικών υλικών και των 
µεθόδων µορφοποίησης στην ποιότητα και θεραπευτική αποτελεσµατικότητα 
των σκευασµάτων. 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε τα συστατικά υλικά, τις µεθόδους κατεργασίας 
για την Παρασκευή των φαρµακοµορφών και της µεθόδου ελέγχου της 
Φαρµακοποιίας και τις βιοµηχανικές, που αφορούν τις στερεά φαρµακευτικά 
σκευάσµατα. 
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∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων και 
εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
Α. Στερεές µορφές: Ιδιότητες της στερεάς κατάστασης, θεµελιακές και 
παράγωγες ιδιότητες των κονιοποιηµένων υλικών. Μέθοδοι κοκκοποίησης 
φαρµάκων. Συστατικά, παρασκευή, ιδιότητες, πλήρωση και προδιαγραφές 
καψακίων. Είδη, παρασκευή, βοηθητικές ουσίες, δοκιµασίες και 
προδιαγραφές δισκίων. Τρόποι επίτευξης της ελεγχόµενης αποδέσµευσης 
φαρµάκων σε στερεές µορφές. Σχεδιασµός και ανάπτυξη σκευασµάτων 
ελεγχόµενης αποδέσµευσης χορηγούµενων από το στόµα. Συστήµατα 
χορήγησης πολλαπλών δοσοµονάδων (πέλλετς) µε την µέθοδο εξώθησης/ 
σφαιροποίησης και µετατροπή σε τελική µορφή καψακίου ή δισκίου. 
Αυτογαλακτωµατοποιούµες στερές φαρµακευτικές µορφές. Μέθοδος 
θερµοεξώθησης για την παρασκευή συστήµατος χορήγησης πολλαπλών 
δοσοµονάδων, διαιρούµενων ραβδίων για εξατοµικευµένη χορήγηση και για 
την παραγωγή θερµοεξωθηµένης κόνεως για δισκιοποίηση. 
Β. Ηµιστερεές µορφές: Αφροί (σταθερότητα και φαρµακευτικές εφαρµογές). 
Αερολύµατα και χορήγηση αυτών από το αναπνευστικό σύστηµα. 
 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηρια-
κών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Παράδοση εργασιών µε την 
περάτωση των εργαστηριακών ασκήσεων. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του 
εξαµήνου. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: ∆ιαλέξεις µε 
ηλεκτρονική µορφή στο πρόγραµµα Powerpoint, διαθέσιµες στο διαδίκτυο για 
τους εγγεγραµµένους φοιτητές µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής 
διδασκαλίας Blackboard. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (διάρκειας τριών ωρών) λαµβάνουν χώρα µία φορά 
την εβδοµάδα στην Αίθουσα Σεµιναρίων του Τοµέα Φαρµακευτικής 
Τεχνολογίας. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Μέθοδος υγρής κοκκοποίησης Ι. Νικολακάκης 
2 Μέθοδος ξηρής κοκκοποίησης Ι. Νικολακάκης 
3 Μέθοδος Εξώθησης/Σφαιροποίησης 

παραγωγής συστηµάτων χορήγησης 
πολλαπλών δοσοµονάδων   

Ι. Νικολακάκης 

4 Αυτογαλακτωµατοποιούµενα στερεές 
φαρµακευτικές µορφές 

Ι. Νικολακάκης 

5 Μέθοδος θερµοεξώθησης για 
παρασκευή συστήµατος πολλαπλών 
δοσοµονάδων, υποδιαιρούµενων 
ραβδίων εξατοµικευµένης χορήγησης 
και κονιοποιηµένου τήγµατος  

Ι. Νικολακάκης 

10 Θεµελιώδεις και παράγωγες ιδιότητες 
κόνεων 

Ι. Νικολακάκης 

11 Μηχανισµός συµπύκνωσης κόνεων  Ι. Νικολακάκης 
 Μηχανισµός δισκιοποίησης Ι. Νικολακάκης 

12 Πειραµατικοί σχεδιασµοί και µέθοδοι 
βελτιστοποίησης 

Ι. Νικολακάκης 

3 Καψάκια – συστατικά και παρασκευή Κ. Καχριµάνης 
4 Καψάκια – πλήρωση και προδιαγραφές Κ. Καχριµάνης 
5 ∆ισκία – είδη δισκίων Κ. Καχριµάνης 
6 ∆ισκία – βοηθητικές ουσίες 

δισκιοποίησης 
Κ. Καχριµάνης 

7 ∆ισκία – προδιαγραφές δισκίων Κ. Καχριµάνης 
8 Σχεδιασµός και ανάπτυξη σκευασµάτων 

ελεγχόµενης αποδέσµευσης 
Κ. Καχριµάνης 

9 Ιδιότητες στερεάς κατάστασης Κ. Καχριµάνης 
11 Αερολύµατα: Εναπόθεση σωµατιδίων 

στους πνεύµονες 
Κ. Καχριµάνης 

12 Αερολύµατα: Συσκευές εισπνοής, 
δοκιµασίες για εισπνεόµενα φάρµακα 

Κ. Καχριµάνης 

13 Αφροί: ∆ηµιουργία, σταθερότητα, 
εφαρµογές 

Κ. Καχριµάνης 

 
Β) Εργαστήρια 
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 

1 Έλεγχος ρυθµού διάλυσης Κ. Καχριµάνης 
2 Πλήρωση καψακίων Α. Παναγοπούλου 
3 Έλεγχοι δισκίων Α. Παναγοπούλου 
4 Κόνεις – ιδιότητες ροής και 

στοίβασης 
Ι. Νικολακάκης 

 
Γ) Φροντιστήρια 
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Φροντιστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 

1 ∆ισκιοποίηση Ι. Νικολακάκης 
2 Αερολύµατα Κ. Καχριµάνης 

 
 

 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ II 
 
Κωδικός µαθήµατος: 54 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών:προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 6ο 
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 5.5 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: 
∆ηµόπουλος Βασίλης, Καθηγητής 

∆ιδάσκοντες:  
1 ∆ηµόπουλος Βασίλης, Καθηγητής 

Γραφείο 408Α & 409Β, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 1-2 µ.µ. 

Επικοινωνία: µε e-mail (vdem@pharm.auth.gr) 

 

2) Νικολάου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 

Γραφείο 404, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 12-1 µ.µ. 

Επικοινωνία: µε email (inikolao@pharm.auth.gr) 

 

3) Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, Καθηγήτρια 

Γραφείο 408Β & 410, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: µε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 
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Εργαστηριακό ∆ισακτικό  προσωπικό:  

∆ρ. Γαβαλάς Αντώνιος, Ε∆ΙΠ 

Γνωστικοί στόχοι:  
-Σχέση δοµής-φυσικοχηµικών ιδιοτήτων και δράσης φαρµακοµορίων 
-Χηµικός-µοριακός µηχανισµός δράσης φαρµακοµορίων 
-Χηµική σταθερότητα φαρµακοµορίων 
-Βιοµετατροπές ξενοβιοτικών 
-Αντιπροσωπευτική συνθετική στρατηγική-Χηµική ποσοτική ταυτοποίηση 
φαρµακοµορίων 

∆εξιότητες:  

Πρακτική εφαρµογή α) αντίδρασης οξείδωσης, β) διπλής πυρηνόφιλης 
προσβολής σε καρβονύλια, γ) ενδοµοριακής µετατόπισης φαινυλίου και δ) 
σχηµατισµού ετεροκυκλικού δακτυλίου σε άνυδρες και θερµοδυναµικά 
ελεγχόµενες συνθήκες. Σταδιακή εναλλαγή όξινων-βασικών συνθηκών προς 
καθαρισµό οργανικών φαρµακοµορίων. ∆ιευκρίνηση των χαρακτηριστικών 
αποτυπωµάτων οργανικών φαρµακοµορίων σε φάσµατα πυρηνικού 
µαγνητικού συντονισµού. Χηµική ποσοτική ταυτοποίηση φαρµακοµορίου µε 
χρήση οξειδοαναγωγικής µεθοδολογίας. 

∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας, θεωρητικές & πρακτικές εργαστηριακές ασκήσεις. 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  

1) ∆ηµόπουλος Βασίλης, Καθηγητής 

Συνθετική στρατηγική, προέλευση - παραλαβή, διευκρίνιση δοµής, ανάλυση, 
µοριακός µηχανισµός δράσης, σχέσεις µοριακής δοµής-δράσης, 
εκλεκτικότητα, φαρµακοχηµική άποψη δραστικότητας και τύχης στον 
οργανισµό των εξής οµάδων φαρµάκων: αντιβακτηριακά, αντιµυκητιασικά, 
αντιιικά, φάρµακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας, διουρητικά, αγωνιστές της 
ισταµίνης (Η1 και Η2), ανταγωνιστές της ισταµίνης (Η1 και Η2). Χρήση 
διαφόρων προγραµµάτων µοριακής προσοµοίωσης και στατιστικής 
επεξεργασίας στο πεδίο της φαρµακοχηµείας. 

2) Νικολάου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 

Φαρµακοχηµική προσέγγιση (όπως σχεδιασµός, σύνθεση, φυσικοχηµικές 
ιδιότητες, αλληλεπιδράσεις µε τα κύτταρα στόχους, σχέση δοµής δράσης, 
φαρµακοχηµική εξήγηση τοξικότητας, µεταβολισµός) των εξής οµάδων 
φαρµάκων: Αντικαρκινικά φάρµακα & φάρµακα υποστηρικτικής αγωγής κατά 
τη διάρκεια χηµειοθεραπείας έναντι του καρκίνου, φάρµακα που 
χρησιµοποιούνται στο σακχαρώδη διαβήτη & φάρµακα κατά της 



� 

 

191

παχυσαρκίας, φάρµακα που επιδρούν στο σύστηµα ρενίνης – αγγειοτενσίνης, 
αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, εστέρες του νιτρικού οξέος (για την 
αντιµετώπιση της στηθάγχης), αναστολείς της συσσώρευσης των 
αιµοπεταλίων, τοπικά αναισθητικά.  
 
 
3) Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, Καθηγήτρια 

Συνθετική στρατηγική, προέλευση - παραλαβή, διευκρίνιση δοµής, ανάλυση, 
µοριακός µηχανισµός δράσης, σχέσεις µοριακής δοµής-δράσης, 
εκλεκτικότητα, φαρµακοχηµική άποψη δραστικότητας και τύχης στον 
οργανισµό των εξής οµάδων φαρµάκων: αγωνιστές ακετυλοχολίνης, 
αναστολείς ακετυλο-χολινεστεράσης, αντι—alzheimer, υβριδικά µόρια, 
ανταγωνιστές ακετυλοχολίνης (στις παρασυµπαθητικές µεταγαγγλιακές 
απολήξεις, στις νευροµυικές συνάψεις, στα αυτόνοµα γάγγλια), 
συµπαθοµιµητικά φάρµακα-αγωνιστές α και β υποδοχέων, συµπαθολυτικά 
φάρµακα-ανταγωνιστές α και β υποδοχέων, αναστολείς λιποξυγονάσης. 
 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 

1) ∆ηµόπουλος Βασίλης 

• Βασίλης Ι. ∆ηµόπουλος "ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ- Οµάδες 
Χηµειοθεραπευτικών και Φαρµακοδυναµικών Φαρµάκων", 
Θεσσαλονίκη 2002, ISBN 960-317-063-1 (Εύδοξος) 

• Richard B. Silverman “The Organic Chemistry of Drug Design and 
Drug Action”, Academic Press, 2004, ISBN-10: 0126437327 

• Annual Reports in Medicinal Chemistry, 
http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/00657743  

• Joseph J. Cannon “Pharmacology for Chemists”, Oxford University 
Press, 2007, ISBN-10: 0841239274 

• E. J. Corey, B. Czako, L. Kurti “Molecules and Medicine”, Wiley, 
2007, ISBN-10: 0470227494 

 
2) Νικολάου Ιωάννης 

• Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 
• Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 
•  Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 
• The Journal of Biological Chemistry 
• Chemical Research in Toxicology (ACS Publications) 
• Drug Metabolism and Disposition 

 

  
3) Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα 
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• Medicinal Chemistry Principles and Practice, Ed. F.D.King. 1994, The 
Royal Society of Chemistry, ISBN 0-85186-494-5 

• Contemporary Drug Synthesis Li J.J, Johnson D., Sliskovic D., Roth 
B. Wiley-Interscience,2004, ISBN 0-471-21480-9 

• New Trends in Synthetic Medicinal Chemistry, Ed. F. Gualtieri, Wiley 
–VCH, Vol. 7, 2000 

• Annual Reports in Medicinal Chemistry, Academic Press 

• Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 

• Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 

•  Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 

•  “Practical Pharmaceutical Chemistry part I, II) The Athlone Press 
1975 

• “Principles of Medicinal Chemistry” W.O. Foye, ed. Lea & Febiger, 

1995 

• “Remington’s Pharmaceutical Sciences”, Osol A. ed. Mack Publishing 
Co., 1980 

• « Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics » 

Goodman a., Hardman J., Limbird L., eds MacMillan Publishing Co 
2001 

• “Strategies for Organic Drug Synthesis and Design” Lednicer, D., ed. 

Wiley J. & Sons 2000  

• ”Essentials of Pharmacology” Theocharidis T. Little, Brown & 

Company 2nd edition, 1999 

• Drug Actions, Basic Principles and Therapeutic Aspects, 

Mutschler/Devendorf 

• Archiv.Pharm 317, 183-185, 1984 
• Arch Pharm   325, 483-90, 1992. 

• Arch Pharm 328, 689-698, 1995 

• Intensive  Care Med. 18, 449-454, 1992 

• Greenblatt et al. (1999) FEBS Letters 463, p321 

• Dvir et al. (2003) JACS 125, p363 

• Bar-On et al. (2002) Biochemistry 41, p3555. 

• Kryeger et al.,(1997) Structure 7,297 

• Raves et al. (1997) Nature Structural Biology 4, p57 
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• Εθνικό Συνταγολόγιο 2007, Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, πρακτικών και θεωρητικών εργαστηριακών 
ασκήσεων. 
 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές από 
τη διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται: 

Με γραπτές εξετάσεις (80% του τελικού βαθµού + 20% ο βαθµός του 
εργαστηρίου), που διεξάγονται στις θεσµοθετηµένες εξεταστικές περιόδους. 
Οι γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν κατά µέσο όρο δέκα (10) εννοιολογικά 
σύνθετα θέµατα που αντιστοιχούν  στο σύνολο της ύλης που απαρτίζει το 
µάθηµα. 

Η βαθµολογία είναι αναλογικά κατανεµηµένη ανά διδάσκοντα, µε βάση το 
πρόγραµµα των αντίστοιχων διαλέξεων τους. 

Οι εξετάσεις γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους που ανακοινώνει το 
Τµήµα. 

Ο χρόνος εξέτασης είναι 3,5 ώρες συνολικά για τους τρεις διδάσκοντες.  

∆ίνεται η δυνατότητα εξέτασης µε προόδους, µε προϋποθέσεις που θα 
ορίζονται µετά από συνεννόηση των διδασκόντων µε τους φοιτητές και οι 
οποίες έγκαιρα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του τµήµατος. 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος:  

∆ιδάσκοντες:  

1) ∆ηµόπουλος Βασίλης, Καθηγητής  

Οι διαλέξεις του µαθήµατος, σηµειώσεις, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται 
στον ιστότοπο: http://users.auth.gr/vdem/ 

 

2) Νικολάου, Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής 

Οι διαλ Βασίλης έξεις του µαθήµατος, σηµειώσεις, ανακοινώσεις, κλπ. 
αναρτώνται σε ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις : Μαθήµατα) στην ιστοσελίδα του 
τµήµατος 

 

3) Χατζηπαύλου ∆ήµητρα, Καθηγήτρια 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, σηµειώσεις, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις : Μαθήµατα) στην ιστοσελίδα του τµήµατος. 
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∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις, φροντιστήρια ενισχυτικά 
της διδασκαλίας  και εργαστηριακές ασκήσεις. 
Οι 39 διαλέξεις (13 εβδοµάδες Χ 3 ώρες) γίνονται στην Αίθουσα ∆12 µε τη 
χρήση α) ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή των διαλέξεων, β) 
διαφανειών και επιδιασκοπίου  και γ) κλασικού πίνακα. 
 
α) ∆ιαλέξεις. 
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∆ιάλεξη  Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Χηµειοθεραπευτικά φάρµακα, εκλεκτική 

τοξικότητα, αντιβακτηριακά αντιβιοτικά, 

πενικιλλίνες, δοµικοί & φυσικοχηµικοί 

παράµετροι στο µοριακό µηχανισµό δράσης  

Β. ∆ηµόπουλος 

2-3 Συνθετική στρατηγική προς 

βενζυλοπενικιλλίνη, ναφκιλλίνη, 

καρβενικιλλίνη & αµπικιλλίνη 

Β. ∆ηµόπουλος 

4 Κεφαλοσπορίνες, στερεοδοµικά 

χαρακτηριστικά & δράση, ηµισυνθετική 

παρασκευή 7-ACA. 

Β. ∆ηµόπουλος 

5-6 Λοιπά αντιβακτηριακά αντιβιοτικά µε 

µοριακή επικέντρωση σε µονοβακτάµες, 

χλωραµφαινικόλη, κυκλοσερίνη, 

τετρακυκλίνες, αµινογλυκοζίτες & 

µακρολίδια  

Β. ∆ηµόπουλος 

7-9 Μη-αντιβιοτικά αντιβακτηριακά µε µοριακή 

επικέντρωση σε, µετρονιδαζόλη, 

νιτροφουραντοΐνη, & κινολόνες 

Β. ∆ηµόπουλος 

10 Αντιµυκητιασικά φαινακυλοιµιδαζόλια. 

Αντιιικά χηµειοθεραπευτικά µε επικέντρωση 

σε ακυκλοβίρη 

Β. ∆ηµόπουλος 

11-13 Φάρµακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας, 

χηµική βιολογία της 

φαρµακοδυναµικής/φαρµακοκινητικής 

συµπεριφοράς, µέθοδοι ρετροσυνθετικής 

παρασκευής & φυσικοχηµική ταυτοποίηση 

Β. ∆ηµόπουλος 

14-15 ∆ιουρητικά φάρµακα, χηµική βιολογία της 

φαρµακοδυναµικής και φαρµακοκινητικής 

συµπεριφοράς, συνθετική στρατηγική & 

φυσικοχηµική ταυτοποίηση 

Β. ∆ηµόπουλος 

16 Φυσικοχηµικές παράµετροι και 

εκλεκτικότητα στη δράση των προσδεµάτων 

στους υποδοχείς της ισταµίνης 

Β. ∆ηµόπουλος 

17-20 Αντικαρκινικά Φάρµακα & Φάρµακα 

υποστηρικτικής αγωγής κατά τη διάρκεια 

χηµειοθεραπείας έναντι του καρκίνου  

Ι. Νικολάου 

21-23 Φάρµακα που χρησιµοποιούνται στο 

σακχαρώδη διαβήτη & Φάρµακα κατά της 

παχυσαρκίας 

Ι. Νικολάου 

24 Φάρµακα που επιδρούν στο σύστηµα 

ρενίνης - αγγειοτενσίνης 

Ι. Νικολάου 

25 Αποκλειστές διαύλων ασβεστίου & Εστέρες 

του νιτρικού οξέος (στην αντιµετώπιση της 

στηθάγχης) 

Ι. Νικολάου 

26 Αναστολείς της συσσώρευσης των 

αιµοπεταλίων 

Ι. Νικολάου 

27 Τοπικά αναισθητικά Ι. Νικολάου 

28-29 Περιφερικό Νευρικό σύστηµα-Χολινεργικά 

φάρµακα- συνθετική στρατηγική & σχέσεις 

µοριακής δοµής-δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-

Λίτινα 

30-32 Ανταγωνιστές της ακετυλοχολίνης-

Αντιχολινεστερασικά- Οργανοφωσφορικοί 

εστέρες-Αντιγλαυκωµατικά- συνθετική 

στρατηγική & σχέσεις µοριακής δοµής-

δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-

Λίτινα 
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Εργαστήρια: 
Οι φοιτητές καλούνται µε ανακοίνωση τον Φεβρουάριο κάθε έτους για να 
συµπληρώσουν αιτήσεις εγγραφής για την άσκησή τους στα εργαστήρια. Για 
όσους δεν έγινε εγγραφή (ή δεν έγινε έγκαιρα) η άσκηση µεταφέρεται στο 
αντίστοιχο 6ο εξάµηνο της επόµενης ακαδηµαϊκής χρονιάς.  

 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (τες) 

1-4 Παραλαβή εργαστηριακών θέσεων, γενική 

ενηµέρωση, και αντίδραση πρώτου σταδίου 

παρασκευής φαινυτοϊνης µε αποµόνωση 

βενζιλίου σε ακατέργαστη µορφή 

Β.∆ηµόπουλος, 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα, 

Ι. Νικολάου 

5-8 Ξήρανση/ζύγιση βενζιλίου. Eφαρµογή 

φασµατοσκοπικών µεθοδολογιών 

ταυτοποίησης οργανικών µορίων σε 

στοχευµένα παραδείγµατα  

Β.∆ηµόπουλος, 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα, 

Ι. Νικολάου 

9-11 Αντίδραση δευτέρου σταδίου παρασκευής 

φαινυτοϊνης 

Β.∆ηµόπουλος, 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα, 

Ι. Νικολάου 

12-15 Αποµόνωση/καθαρισµός, ξήρανση/ζύγιση και 

ταυτοποίηση φαινυτοίνης 

Β.∆ηµόπουλος, 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα, 

Ι. Νικολάου 

16-18 Αντίδραση παρασκευής υµεχρωµόνης σε 

άνυδρες συνθήκες  

Β.∆ηµόπουλος, 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα, 

Ι. Νικολάου 

19-22 Αποµόνωση/καθαρισµός, ξήρανση/ζύγιση και 

ταυτοποίηση υµεχρωµόνης 

Β.∆ηµόπουλος, 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα, 

Ι. Νικολάου 

23-26 Χηµικός ποσοτικός προσδιορισµός 

υδροχλωρικής υδραλαζίνης, παράδοση 

θέσεων και εργαστηριακών εργασιών 

Β.∆ηµόπουλος, 

∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα, 

Ι. Νικολάου 
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Φαρµακολογία ΙΙ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 55 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 6ο 
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (Φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 5.5 
 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες): 1 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: 
Σκλαβιάδης Θεόδωρος, Καθηγητής 
∆ιδάσκοντες (Εκπ. Έτος 2018-2019) 
Σκλαβιάδης Θεόδωρος, Καθηγητής 
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής 
 
Βοηθητικό προσωπικό:  
Μεταπτυχιακοί φοιτητές Φαρµακολογίας και υποψήφιοι διδάκτορες 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της Φαρµακολογίας, τις 
φαρµακοδυναµικές και φαρµακοκινητικές παραµέτρους, τις διαφορετικές 
φαρµακολογικές οµάδες, τους µηχανισµούς δράσης των φαρµάκων, τους 
παράγοντες που συνεισφέρουν στο φαρµακολογικό αποτέλεσµα, την 
εµφάνιση των ανεπιθύµητων ενεργειών, τις αλληλεπιδράσεις των φαρµάκων, 
την επιλογή των φαρµάκων στην κλινική πράξη. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων (διδασκαλία), εργαστηριακών ασκήσεων και 
φροντιστηριακών µαθηµάτων. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: 
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας, πρακτικές ασκήσεις-εργαστήρια, φροντιστηριακά 
µαθήµατα  
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: 
Εισαγωγή στην Φαρµακολογία του Νευρικού Συστήµατος. Είδη νευρικών 
κυττάρων. Συνάψεις. Ταξινόµηση νευρωνικών υποδοχέων. Σχέση δοµής-
δράσης νευροδιαβιβαστών. Συµπαθητικό παρασυµπαθητικό σύστηµα. 
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Παρασυµπαθητικοµιµητικά Φάρµακα. Φάρµακα που δρουν αναστέλλοντας 
την ακετυλοχολιστεράση. Παρασυµπαθητικολυτικά. Γαγγλιοπληγικά και 
φάρµακα που δρουν στις νευροµυικές συνάψεις. Συµπαθοµιµητικά. 
Συµπαθολυτικά: ανταγωνιστές των α και β υποδοχέων. Αντιπαρκινσονικά 
φάρµακα. Κατασταλτικά του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος. Βαρβιτουρικά. 
Αντικαταθληπτικά, αγχολυτικά. Ψυχοτρόπα, αντιψυχωσικά. Ψυχοδιεγερτικά. 
Αλκοόλες. Γενικά αναισθητικά. Οπιούχα αναλγητικά. Ανοσοκατασταλτικά. 
Οροί. Εµβόλια. Αντισώµατα. Φάρµακα για την αντιµετώπιση της 
αρτηριοσκλήρυνσης και της υπερλιποπρωτεϊναιµίας. Ορµόνες του 
υποθαλάµου και της υπόφυσης. Ορµόνες του θυρεοειδούς και 
αντιθυρεοειδικά φάρµακα. Ορµόνες των επινεφριδίων και φάρµακα που 
επηρεάζουν τη δράση τους. Οιστρογόνα. Ανδρογόνα. ∆ιαβήτης. Ινσουλίνη 
αντιδιαβητικά φάρµακα. Βιταµίνες. Χηµειοθεραπευτικά κατά των ιώσεων 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις 
µε χρήση Η/Υ,  βίντεο κλπ) 
Αναρτώνται στο e-Class (Α.Π.Θ.) του µαθήµατος (www.e-class.auth.gr). 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε 16 διαλέξεις και 4 εργαστηριακές 
ασκήσεις και 4 Φροντιστήρια. 

A) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (21) λαµβάνουν χώρα 2 φορές την εβδοµάδα στην 
αίθουσα ∆12 ενώ τα φροντιστήρια στην αίθουσα Α31 του κτιρίου 
Φυσικοµαθηµατικής. 

 
Εκπ. Έτος 2018-2019 
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α/α Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Εισαγωγή στη Φαρµακολογία του Νευρικού Συστήµατος.  Θ. Σκλαβιάδης 

2 Είδη νευρικών κυττάρων. Συνάψεις. Ταξινόµηση νευρωνικών 
υποδοχέων. Σχέση δοµής-δράσης νευροδιαβιβαστών. 

Θ. Σκλαβιάδης 

3 Συµπαθητικό παρασυµπαθητικό σύστηµα Θ. Σκλαβιάδης 

4 Παρασυµπαθητικοµιµητικά Φάρµακα. Φάρµακα που δρουν 
αναστέλλοντας την ακετυλοχολινεστεράση 

Θ. Σκλαβιάδης 

5 Παρασυµπαθητικολυτικά. Γαγγλιοπληγικά και φάρµακα που δρουν 
στις νευροµυϊκές συνάψεις 

Κ. Ξανθόπουλος 

6 Συµπαθοµιµητικά Θ. Σκλαβιάδης 

7 Συµπαθολυτικά: ανταγωνιστές των α και β υποδοχέων Θ. Σκλαβιάδης 

8 Αντιπαρκινσονικά φάρµακα Κ. Ξανθόπουλος 

9 Κατασταλτικά ΚΝΣ - Βαρβιτουρικά Κ. Ξανθόπουλος 

10 Αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά φάρµακα Κ. Ξανθόπουλος 

11 Ψυχοτρόπα-Αντιψυχωσικά φάρµακα Κ. Ξανθόπουλος 

12 Ψυχοδιεγερτικά-Αλκοόλες Κ. Ξανθόπουλος 

13 Γενικά αναισθητικά – Τοπικά αναισθητικά Κ. Ξανθόπουλος 

14 Οπιούχα Αναλγητικά Κ. Ξανθόπουλος 

15 Γενικά περί ορµονών Θ. Σκλαβιάδης 

16 Ορµόνες υποθαλάµου και υπόφυσης Θ. Σκλαβιάδης 

17 Στεροειδείς ορµόνες. Οιστρογόνα. Ανδρογόνα Θ. Σκλαβιάδης 

18 Ορµόνες του θυρεοειδούς και αντιθυρεοειδικά φάρµακα. Θ. Σκλαβιάδης 

19 Ορµόνες των επινεφριδίων και φάρµακα που επηρεάζουν τη δράση 
τους 

Θ. Σκλαβιάδης 

20 Βιταµίνες Κ. Ξανθόπουλος 

21 Ανοσοκατασταλτικά, οροί, εµβόλια, αντισώµατα Κ. Ξανθόπουλος 

 

Β) Εργαστήρια 
α/α Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Εκτίµηση των µετασυναπτικών δυναµικών Θ. Σκλαβιάδης 
2 Άσκηση προσοµοίωσης: επιδράσεις φαρµάκων 

στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα 
Κ. Ξανθόπουλος 

3 Άσκηση προσοµοίωσης Symptoms and circuits: A 
brain game 

Κ. Ξανθόπουλος 

4 Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνικών 
υποδοχέων φαρµάκων 

Θ. Σκλαβιάδης 
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Γ) Φροντιστήρια 
α/α Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Χηµειοθεραπεία των ιογενών λοιµώξεων Θ. Σκλαβιάδης 
2 Φάρµακα για την αντιµετώπιση της αρτηριοσκλήρυνσης και της 

υπερλιποπρωτεϊναιµίας 
Θ. Σκλαβιάδης 

3 ∆ιαβήτης, Ινσουλίνη και αντιδιαβητικά φάρµακα Κ. Ξανθόπουλος 
 
 
 

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 
Κωδικός µαθήµατος:  ΝΠ-47 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό, επιλογής 
Εξάµηνο σπουδών: 6ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2  
 
Φροντιστήριο (ώρες): 2  
Εργαστήριο (ώρες): - 
Συντονιστής µαθήµατος: Αλετράς Α. Καθηγητής 
 
∆ιδάσκοντες:  
Αλετράς Α. Καθηγητής 
Χουβαρδά Ι. Επικ. Καθηγήτρια 
 
 
Επικοινωνία: µε email  
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: Κατάρτιση σε εφαρµογές της πληροφορικής πάνω στην 
οργάνωση και κατανόηση της βιολογικής πληροφορίας. Εξοικείωση µε τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την ανάλυση κυρίως µοριακών δεδοµένων µε 
απώτερο σκοπό την εξαγωγή βιολογικών συµπερασµάτων. 
 
∆εξιότητες: Απόκτηση ικανότητας χρήσης των πολυάριθµων βάσεων 
δεδοµένων βιολογικής πληροφορίας µέσω του διαδικτύου. Εξοικείωση µε 
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εργαλεία ανάκτησης, σύγκρισης και ανάλυσης βιολογικής πληροφορίας. 
Εξοικείωση µε τη χρήση προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
εξυπηρετητών διαδικτύου για την εύρεση οµολογίας, την ανάλυση 
αλληλουχιών και γονιδιωµάτων, τον καθορισµό τρισδιάστατης δοµής 
µακροµορίων. Εισαγωγή στα µοντέλα µοριακής εξέλιξης. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας, Άσκηση, Φροντιστήριο. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Γενετικοί δείκτες και κατηγορίες µοριακής 
πληροφορίας. Ορισµός, σχεδιασµός και δοµή µιας βάσης δεδοµένων. 
Στρατηγικές αναζήτησης. Ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσµάτων 
αναζήτησης. Πρόβλεψη πρωτεϊνικών δοµών. Ανάλυση µοτίβων. Καθορισµός 
τρισδιάστατης δοµής. Στοίχιση και εύρεση οµολογίας αλληλουχιών. Μοντέλα 
εξέλιξης. Φαρµακογονιδιωµατική. Μοριακή διάγνωση. Μελλοντική 
βιοπληροφορική και εξελίξεις στην υπολογιστική βιολογία. 
 
Προτεινόµενα βιβλία: Baxevanis, A.D. and Ouellette, F. (Ελληνική 
έκδοση). 2004. Βιοπληροφορική. Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε. 
Αθήνα (Επιµέλεια ελληνικής έκδοσης: Ευάγγελος Ν. Μουδριανάκης, Σταύρος 
Ι. Χαµόδρακας), ISBN 978-960-394-222-1, ΚΩ∆. ΕΥ∆ΟΞΟΣ 41233 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση ∆ιαλέξεων, 
Πραγµατοποίηση Εργασιών, Συνεργασία σε οµάδες. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση, Γραπτές Εργασίες. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: Οι διαλέξεις του 
µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ / Το υλικό του µαθήµατος διατίθεται στο 
Blackboard 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις, γραπτές ασκήσεις και 
φροντιστήριο. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα µία φορά την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα ∆12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή 
των διαλέξεων. Αντίγραφα των διαλέξεων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα 
του µαθήµατος (Blackboard) µε ελεύθερη πρόσβαση.  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 
(οντες) 

1 Γενετικοί δείκτες – Μοριακή πληροφορία  
2 Εισαγωγή στη βιοπληροφορική  
3 Βάσεις δεδοµένων – Στρατηγικές αναζήτησης (1)  
4 Βάσεις δεδοµένων – Στρατηγικές αναζήτησης (2)  

5 Ανάλυση αλληλουχιών DNA και αµινοξέων  
6 Βάσεις δεδοµένων πρωτεïνών  
7 Στοίχιση αλληλουχιών  
8 Μοριακή εξέλιξη (1)  

9 Μοριακή εξέλιξη (2)  
10 Πολυµορφισµοί µονών νουκλεοτιδίων και 

φαρµακογονιδιωµατική 
 

11 Μοριακή διαγνωστική  
12 Εφαρµογές της βιοπληροφορικής  
13 Μελλοντική βιοπληροφορική και εξελίξεις στην 

υπολογιστική βιολογία 
 

 
Γ) Φροντιστήρια 
 
Φροντιστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (ντες) 

1 Ανακεφαλαίωση  
 
 

 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-48 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό, επιλογής 
Εξάµηνο σπουδών: 6ο εξάµηνο 
Τύπος µαθήµατος 
 
Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
 Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Γροσοµανίδης Β. Επίκ. Καθηγητής 
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∆ιδάσκων (οντες):  
2) Καρακούλας Κων., Επικ. Καθηγητής 
3) Γροσοµανίδης Βασ., Επικ. Καθηγητής 
4) Θωµαρέις Ο., Επικ. Καθηγήτρια  
5) Τσαούση Γ., Λέκτορας 
6) Αργυριάδου Ε., Λέκτορας 
7) Αµανίτη Αικ., Λέκτορας 
 
Βοηθητικό προσωπικό:  
Επιστηµονικοί Συνεργάτες της Κλινικής Αναισθησιολογίας και Εντατικής 
Θεραπείας, του Α.Π.Θ. 
Πιστοποιηµένοι εκπαιδευτές του ERC 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
Στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες για την αντιµετώπιση διαφόρων επειγουσών 
καταστάσεων. 
 
∆εξιότητες:  
Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην αντιµετώπιση διαφόρων επειγουσών 
καταστάσεων. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
∆ιάσωση και σωστή τοποθέτηση ασθενών που χρειάζονται πρώτες βοήθειες. 
Ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Τραχειοτοµή σε πρώτες βοήθειες. Shock. 
Πρώτες βοήθειες σε παθήσεις καρδιάς - κυκλοφορικού. Πρώτες βοήθειες σε 
πολυτραυµατίες. Αιµόσταση. Πρώτες βοήθειες σε τραύµατα θώρακα. 
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πρώτες βοήθειες σε εγκαυµατίες. 
∆ηλητηριάσεις. Καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση σε ενήλικες και παιδιά. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Η από αµφιθεάτρου διδασκαλία περιλαµβάνει θέµατα επείγουσας ιατρικής τα 
οποία αφορούν τους φαρµακοποιούς, εκπαίδευση σε κλινικά σεµινάρια, 
κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση διαφόρων επειγουσών 
καταστάσεων από µη γιατρούς. 
Η προαιρετική εκπαίδευση στην καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση µε την 
χρήση αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή, θα πιστοποιηµένη από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council – 
ERC) και θα γίνει µε την µορφή σεµιναρίων. Στους φοιτητές που θα το 
παρακολουθήσουν θα δοθεί πιστοποιητικό του ERC. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτές εξετάσεις. 
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Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Το µάθηµα θα περιλαµβάνει: 
∆ιδασκαλία από αµφιθεάτρου 2 ώρες την εβδοµάδα. 
Εκπαίδευση στη βασική υποστήριξη της ζωής και αυτόµατη εξωτερική 
απινίδωση. 
  

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ   
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-41 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 6ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 4 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): - 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Ευµορφία Τζίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 
∆ιδάσκοντες 
Ευµορφία Τζίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: Στόχος του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές 
της φαρµακευτικής τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και δεξιότητες 
αναφορικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την παραγωγή, διακίνηση – 
εµπορία φαρµάκων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, καθώς 
επίσης και βασικές γνώσεις σε συναφή ζητήµατα, όπως η διενέργεια κλινικών 
δοκιµών, η προστασία των χρηστών – καταναλωτών φαρµάκων, η νοµοθεσία 
για την άσκηση του φαρµακευτικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διακρίσεις φαρµάκων και η αντίστοιχη νοµοθετική 
ρύθµιση, ζητήµατα προστασίας ελεύθερου ανταγωνισµού στη φαρµακευτική 
αγορά, µε βάση σχετικές αποφάσεις των δικαστηρίων της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχολιασµό αυτών. 
 
∆εξιότητες: Με την παροχή των βασικών νοµικών γνώσεων του 
αποκαλούµενου ως φαρµακευτικού δικαίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 
αντιληφθούν τα δικά τους δικαιώµατα και υποχρεώσεις, όπως επίσης τα 
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δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των πελατών τους, των ιατρών αλλά και των 
εταιριών που παράγουν και διακινούν φάρµακα. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Με την παροχή των βασικών νοµικών 
γνώσεων του αποκαλούµενου ως φαρµακευτικού δικαίου οι φοιτητές θα είναι 
σε θέση να αντιληφθούν τα δικά τους δικαιώµατα και υποχρεώσεις, όπως 
επίσης τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των πελατών τους, των ιατρών 
αλλά και των εταιριών που παράγουν και διακινούν φάρµακα. Βασικές 
νοµικές γνώσεις σχετικής φαρµακευτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας 
(αποφάσεις δικαστηρίων) ελληνικών και Ευρωπαϊκών αναφορικά µε το 
εµπόριο φαρµάκων, τη χρήση κατανάλωση φαρµάκων και άλλων συναφών 
προϊόντων, όπως και ζητήµατα άµεσα και έµµεσα συνδεόµενα µε την άσκηση 
του φαρµακευτικού επαγγέλµατος. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων. 
 
 

∆ιάλεξη  Τίτλος  ∆ιδάσκων 

1  Εισαγωγή στο φαρµακευτικό δίκαιο  Ε. Τζίβα 

2  
∆ιακρίσεις φαρµάκων και σχετική 

νοµοθεσία  
΄΄ 

3  Συµβατικό και ηλ. εµπόριο φαρµάκων  ΄΄ 

4  Κλινικές δοκιµές φαρµάκων  ΄΄ 

5  
∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας φαρµάκων. 

Φάρµακα «επώνυµα» και «γενόσηµα» 
΄΄ 

6  Άσκηση φαρµακευτικού επαγγέλµατος  ΄΄ 

7  ∆ιαφήµιση φαρµάκων  ΄΄ 

8  
Προστασία χρηστών – καταναλωτών 

φαρµάκων 
΄΄ 

9  
Αγορά φαρµάκων. Ζητήµατα ελεύθερου 

ανταγωνισµού 
΄΄ 

10  
Αγορά φαρµάκων. Ζητήµατα αθέµιτου 

ανταγωνισµού 
΄΄ 

11  
Παράθεση και σχολιασµός δικαστικών 

αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων 
΄΄ 

12  

Παράθεση και σχολιασµός δικαστικών 

αποφάσεων δικαστηρίων της Ευρ. 

Ένωσης 
΄΄ 
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13  
Συµπερασµατικές παρατηρήσεις. 

Πορίσµατα 
΄΄ 

 
 
 
 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία 
 

Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ35 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: 1ος/Προπτυχιακό 

Εξάµηνο σπουδών: 7Ο  

Τύπος µαθήµατος 

 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες):3 
Φροντιστήριο (ώρες):  
Εργαστήριο / Βιβλιογραφικές εργασίες (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: 

 Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής (http://users.auth.gr/pchristo/) 

∆ιδάσκοντες 

 Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής  

Γραφείο 315, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 

Επικοινωνία: µε email (pchristo@pharm.auth.gr) 

 

Παµπαλάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, 
http://users.auth.gr/gpampalakis 

Γραφείο 306Α, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 

Επικοινωνία: µε email (gpampalakis@pharm.auth.gr) 

 

Ξανθόπουλος, Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής 
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Γραφείο 306Β, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 

Επικοινωνία: µε email (xantho@pharm.auth.gr)   

Βοηθητικό προσωπικό:  

- 

Γνωστικοί στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στην ταχεία αναπτυσσόµενη 
τα τελευταία χρόνια «Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία», ώστε να αποκτήσουν 
γνώσεις στις βασικές έννοιες, τεχνολογίες και εφαρµογές της µοριακής 
βιοτεχνολογίας στις πειραµατικές προσεγγίσεις στην παραγωγή φαρµάκων 
χρησιµοποιώντας, ένζυµα, γονίδια και γενετικά τροποποιηµένους 
οργανισµούς.  

 

∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες και εφαρµογές στη φαρµακευτική 
βιοτεχνολογία. Εφαρµογή της γνώσης στην πράξη. Αναζήτηση, ανάλυση και 
σύνθεση και κατανόηση δεδοµένων και πληροφοριών, µε τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. Προσαρµογή σε νέες καταστάσεις. Λήψη 
αποφάσεων. Αυτόνοµη εργασία. Οµαδική εργασία. Σεβασµός στο φυσικό 
περιβάλλον µε συζητήσεις επί των θεµάτων βιοηθικής που ανακύπτουν από τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών. Προαγωγή της ελεύθερης, δηµιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης. 

Oι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µέσα από συνδυασµό διαλέξεων και 
οµαδικών βιβλιογραφικών εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές σε επιλεγµένα 
θέµατα Φαρµακευτικής Βιοτεχνολογίας. Οι παρουσιάσεις των παραπάνω 
εργασιών βοηθούν να αναπτύξουν οι φοιτητές/τριες συνδυαστική σκέψη και 
δεξιότητες που σχετίζονται µε την έκφραση/παρουσίαση επιστηµονικών 
θεµάτων.  

∆ιδακτικές µέθοδοι: 

∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και κριτικές παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές 
σε επιλεγµένα θέµατα Φαρµακευτικής Βιοτεχνολογίας. 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Μοριακή Βιοτεχνολογία (Αρχές και Εφαρµογές) - Κλωνοποίηση, Ταυτοποίηση 
και Έκφραση γονιδίων για παραγωγή πρωτεϊνών – Συστήµατα έκφρασης 
ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών (βακτήρια, µύκητες, κύτταρα θηλαστικών και 
άλλων ευκαρυωτικών οργανισµών) - Προβλήµατα σχετιζόµενα µε την 
ποσότητα, ποιότητα (πρωτεϊνική αναδίπλωση και λειτουργικότητα) και 
καθαρισµό των ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών - Μορφοποίηση 
Βιοθεραπευτικών Πρωτεϊνών - Φαρµακοκινητική - Φαρµακοδυναµική και 
Ανοσογονικότητα Βιοθεραπευτικών Πρωτεϊνών - Αιµοποιητικοί και Αυξητικοί 
παράγοντες  - Ιντερφερόνες – Ιντερλευκίνες - Ινσουλίνες, Αυξητική Ορµόνη 
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και λοιπές πεπτιδικές Ορµόνες - Ανασυνδυασµένοι παράγοντες πήξης 
αίµατος, Θροµβολυτικά - Θεραπευτικά αντισώµατα – Αντινοηµατικά 
Ολιγονουκλεοτίδια - Εµβόλια – Γονιδιωµατικές και λοιπές- ωµικές 
τεχνολογίες-Γονιδιακή Θεραπεία - Κυτταρικές Θεραπείες -Αναγεννητική 
Ιατρική - Βιοθεραπευτικά προϊόντα και Βιοοµοειδή - Ρυθµιστικά θέµατα που 
αφορούν την ποιότητα, παραγωγή και έγκριση βιοθεραπευτικών - Βιοηθική 
και θέµατα σχετιζόµενα µε γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή βιοθεραπευτικών. 
 

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. D.J.A. Crommelin, R.D. Sindelar, B. Meibohn, «Φαρµακευτική 

Βιοτεχνολογία» (3η έκδοση, 2011) Επιµέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Α. 

Σ. Τσιφτσόγλου, Γ. Σωτηροπούλου 

2. Watson, J. D., Myers, R.M., Caudy, A.A., Witkowski, J.A. 
ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟ DNA Συγγραφείς: James D. κ.α. Έκδοση: 3/2007, 

Ακαδηµαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σια. 

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για µελέτη: Υλικό από τις διαλέξεις των 
διδασκόντων και σηµειώσεις που αναρτώνται στις ιστοσελίδες τους 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, φροντιστηριακών ασκήσεων και οργάνωση, 
συγγραφή και παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών σε ειδικά θέµατα 
Φαρµακευτικής Βιοτεχνολογίας. 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  

Οι επιδόσεις των φοιτητών αξιολογούνται α) µε γραπτή εξέταση στο τέλος 
του εξαµήνου (χειµερινό) ή στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου στις 
ηµεροµηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα, και β) µε αξιολόγηση 
βιβλιογραφικών εργασιών (συγγραφή και προφορική παρουσίαση) σε θέµατα 
φαρµακευτικής βιοτεχνολογίας. 
Η διαδικασία της γραπτής εξέτασης βασίζεται σε 20 ερωτήσεις όπου οι 
φοιτητές καλούνται να απαντήσουν εάν η ερώτηση είναι σωστή ή λάθος (0,1 
µονάδα ανά ερώτηση µε αρνητική βαθµολογία (δηλ. -0.1 σε περίπτωση 
λανθασµένης απάντησης) και να αιτιολογήσουν την απάντηση τους (0,4 
µονάδες ανά απάντηση). ∆ηλαδή, όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα και το κάθε 
θέµα λαµβάνει συνολικά 0,5 µονάδες.   
Ο χρόνος εξέτασης είναι 1 ώρα.  
Η βαθµολογία των γραπτών εξετάσεων αντιστοιχεί στο 90% του τελικού 
βαθµού, ενώ το 10% προέρχεται από την εργασία. Οι βιβλιογραφικές 
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εργασίας κατατίθενται στους διδάσκοντες υπό µορφή κειµένου αλλά 
παρουσιάζονται και δηµόσια από τους φοιτητές. 

 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις 
µε χρήση Η/Υ,  βίντεο κλπ). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο (∆ιδασκαλία) στην ιστοσελίδα Συντονιστή 
(,http://users.auth.gr/pchristo/) και στις ιστοσελίδες των διδασκόντων 
επίκουρων καθηγητών Γ. Παµπαλάκη (http://users.auth.gr/gpampalakis) και 
Κ. Ξανθόπουλου ( http://users.auth.gr/xantho). 

∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις. 

Α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις λαµβάνουν χώρα 2 φορές την εβδοµάδα στην στην 
Αίθουσα ∆12 του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστηµών και γίνεται χρήση 
ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή των διαλέξεων. Αντίγραφα των 
διαλέξεων αναρτώνται και στις ιστοσελίδες των διδασκόντων µε ελεύθερη 
πρόσβαση. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Χ. Παναγιωτίδης 

 

2-4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA 

Χ. Παναγιωτίδης 

 

5-6 ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ DNA ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟΥ DNΑ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Χ. Παναγιωτίδης 

 

7-8 ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ  

Χ. Παναγιωτίδης 

 

9 ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ 

10 ∆ΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΑ ΖΩΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ 

11-12 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ 

13 ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

14-16 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 

Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ 

17-18 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ 

19 ΕΜΒΟΛΙΑ Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ 

20-21 ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ RNA ΚΑΙ 

ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Γ. ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ 

22 ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

23 ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΩΜΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Γ.ΠΑΜΠΑΛΑΚΗΣ 

24 ΒΙΟΟΜΟΕΙ∆Η Κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

25 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΒΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 

26 ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Χ. Παναγιωτίδης 
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Β) Επίβλεψη οµαδικών βιβλιογραφικών εργασιών (5 φοιτητές σε κάθε οµάδα)  
5-6 ώρες: 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  
30-40 ώρες: Αξιολόγηση του γραπτού κειµένου και της προφορικής 
παρουσίασης των βιβλιογραφικών εργασιών από τις οµάδες των φοιτητών 

 

ΦΑΡMΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΙΙΙ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-36 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 7ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS):  7 
Θεωρία (ώρες): 3  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Λάζαρη ∆ιαµάντω, Αναπλ. Καθηγήτρια 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
 

1)  Λάζαρη ∆ιαµάντω, Αναπλ. Καθηγήτρια  
Γραφείο 317, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  
 
2) Καριώτη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια 
Γραφείο 317β, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (karioti@pharm.auth.gr)  
 
3) Γαβριέλη Χρυσή, Ε∆ΙΠ  
Γραφείο 316Α, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (gabrieli@pharm.auth.gr )  
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
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Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση, από τη µεριά των φοιτητών, των ουσιών 
που ανήκουν στις οµάδες των αλκαλοειδών και των συναφών ενώσεων. Για 
την επίτευξη των στόχων αυτών παρουσιάζονται οι φυσικές, χηµικές και 
βιολογικές ιδιότητες των παραπάνω ουσιών, η χηµική τους κατάταξη, η 
βιοσύνθεσή τους και οι δρόγες στις οποίες περιέχονται. Επίσης, θα 
συζητηθούν οι χρήσεις των δρογών των οποίων τα κύρια δραστικά συστατικά 
ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες φυσικών προϊόντων. Επιπλέον, στα 
πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα 
αναλύσουν δρόγες που περιλαµβάνονται στην Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία , 
χρησιµοποιώντας τις ενδεικνυόµενες µεθόδους ανάλυσης (µικροσκοπικός και 
φυτοχηµικός έλεγχος). 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση και βαθύτερη γνώση των φυτοχηµικών οµάδων των 
αλκαλοειδών και των συναφών ενώσεων, καθώς και των δρογών που τις 
εµπεριέχουν. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
 
ΑΛΚΑΛΟΕΙ∆Η. Κατανοµή στο φυτικό βασίλειο, στο φυτό, ρόλος τους, γενικός 
τρόπος αποµόνωσης. Ιστορικό των αλκαλοειδών. Γενικές δοµές οµάδων 
αλκαλοειδών. Κατανοµή-Μετακίνηση στο φυτό. Φυσικοχηµικές ιδιότητες. 
Ανίχνευση, χαρακτηρισµός. Εκχύλιση, Παραλαβή από το φυτικό υλικό. 
Αποµόνωση. Ποσοτικός προσδιορισµός. Φαρµακολογική δράση και χρήσεις. 
Παράγωγα λυσίνης και ορνιθίνης. Αλκαλοειδή του Τροπανίου.Πυρρολιζιδινικά 
αλκαλοειδή. Κινολιζιδινικά αλκαλοειδή. Ινδολιζιδινικά αλκαλοειδή. 
Πιπεριδινικά αλκαλοειδή. Πιπεριδινικάαµίδια και πιπεριδινικά αλκαλοειδή (µη 
προερχόµενα από τον µεταβολισµό της λυσίνης).  
Αλκαλοειδή παράγωγα του Νικοτινικού οξέος. Αλκαλοειδή µε πρόδροµο τη 
φαινυλαλανίνη και την τυροσίνη.Απλές τετραϋδροϊσοκινολίνες. 
Φαινυλαιθυλαµίνες. Aλκαλοειδήισοκινολίνης.Αλκαλοειδή 
βενζυλοτετραϋδροϊσοκινολικά. ∆ις-βενζυλοϊσοκινολίνες.. 
Κουράρια. Αλκαλοειδή των Erythrina.Απορφινοειδή. Πρωτοβερβερίνες και 
παράγωγα. Μορφινάνια. Αλκαλοειδή Ισοκινολίνης.Φαινεθυλισοκινολίνες. 
Αλκαλοειδή των Amaryllidaceae. Αλκαλοειδή ισοκινολεϊνο-µονοτερπενικά 
Αλκαλοειδή µε πρόδροµο θρυπτοφάνη.Αµίνες απλές και καρβολίνες. 
Ινδολίνες προερχόµενες από κυκλοποίηση της θρυπταµίνης.Εργολίνες. 
Αλκαλοειδή Ινδολοµονοτερπενικά. β-καρβολίνες. Αλκαλοειδή µε πρόδροµο 
την 5-υδροξυτρυπτοφάνη.  
Βιοσύνθεση αλκαλοειδών ινδολίου τύπου Ι. Ια Κορυνανθεάνια και συγγενείς 
χηµικές δοµές. Ιβ Στρυχνάνια. Βιοσύνθεση των ΙΙ και ΙΙΙ οµάδων 
αλκαλοειδών. Αλκαλοειδή κινολίνης της Κιγχόνης. Αλκαλοειδή παράγωγα του 
ανθρανιλικού οξέος (κινολίνες, ακριδόνες, κιναζολίνες). 
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Αλκαλοειδή προερχόµενα από ιστιδίνη-Ιµιδαζόλια. Αλκαλοειδή παράγωγα του 
µεταβολισµού των τερπενοειδών. Μονο- και σεσκιτερπενικά αλκαλοειδή. 
∆ιτερπενικά αλκαλοειδή, Στερεοειδικά αλκαλοειδή. Αλκαλοειδή διαφόρων 
χηµικών δοµών (Σερµίνη, Σπερµιδίνη, µακροκυκλικά πεπτίδια, πεπτιδικά 
αλκαλοειδή, µαϋτανσινοειδή). Πουρινικές βάσεις. 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
 
Μικροσκοπικός, µακροσκοπικός και Φυτοχηµικός έλεγχος δρογών της 
Ευρωπαϊκής Φαρµακοποιίας. Παραλαβή εκχυλισµάτων,εµπλουτισµός, 
αποµόνωση, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός βιοδραστικών 
συστατικών φαρµακευτικών φυτών µε χηµικές και χρωµατογραφικές 
µεθόδους. Χηµικές αντιδράσεις ανίχνευσης αλκαλοειδών. Αποµονώσεις 
φυσικών προϊόντων. 
  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. European Pharmacopoeia . 
2. Gunnar Samuelson, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, 

Απόδοση στην Ελληνική: Π. Κορδοπάτης, Ε. Μάνεση-Ζούπα, Γ. Πάιρας, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996  

3. J. Bruneton. Pharmacognosie, Phytochimie, Plantes médicinales 3th  
édition  Ed. TEC/DOC Paris 1999. 

4. R. Hansel, O. Sticher. Pharmacognosie-Phytopharmazie. 7 Auflage, 
Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2004. 

5. Σηµείωσεις  που διανέµονται από τους διδάσκοντες 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, εργαστηριακές ασκήσεις και προαιρετική 
παρουσίαση εργασιών. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
 
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. Η βαθµολογία είναι ισοδύναµη ανά 
διδάσκοντα και αντιστοιχεί σε 3,33 µονάδες. 
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους 
που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες συνολικά  για τους τρεις διδάσκοντες. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 12 ερωτήσεις (4 ερωτήσεις ανά 
διδάσκοντα) όπου οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν και να 
αιτιολογήσουν την απάντησή τους (αν είναι ζητούµενο). 'Ολα τα θέµατα είναι 
ισοδύναµα και το κάθε θέµα λαµβάνει συνολικά 25 µονάδες στα 100 (3,33 = 
100). (Σε περίπτωση που ένα θέµα δεν απαντηθεί από κανένα φοιτητή, τότε 
το συγκεκριµένο θέµα αποσύρεται και ο τελικός βαθµός βασίζεται στις 
υπόλοιπες απαντήσεις).  
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Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint, κλπ). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις – Μαθήµατα) στην ιστοσελίδα του τµήµατος. 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (τρεις ώρες συνολικά εβδοµαδιαίως) λαµβάνουν 
χώρα δύο φορές την εβδοµάδα στην Αίθουσα Σεµιναρίων του 3ου ορόφου 
του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής .  



� 

 

215

∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 
(οντες) 

1-2 Φυσικά προϊόντα προερχόµενα βιοσυνθετικά από 
αµινοξέα (µη αλκαλοειδικά) 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

3-4 Αλκαλοειδή. Εισαγωγή, Βιοσύνθεση Όλοι οι 
διδάσκοντες 

5-6 Αλκαλοειδή παράγωγα λυσίνης και ορνιθίνης, 
Αλκαλοειδή του Τροπανίου 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

7-8 Αλκαλοειδή των Erythroxylaceae, Αλκαλοειδή 
Πυρρολιζιδίνης, Κινολιζιδίνης, Ινδολιζιδίνης, 
Πιπεριδίνης, Νικοτινικού οξέος.  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

9-10 Αλκαλοειδή µε πρόδροµο τη φαινυλαλανίνη και 
την τυροσίνη, Απλές τετραϋδροϊσοκινολίνες,  
Φαινυλαιθυλαµίνες  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

11-12 Aλκαλοειδή ισοκινολίνης, 
βενζυλοτετραϋδροϊσοκι-νολίνης, ∆ις-
βενζυλοϊσοκινολίνες. 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

13-14 Κουράρια, Απορφινοειδή, Πρωτοβερβερίνες και 
παράγωγα  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

15-17 Μορφινάνια, Αλκαλοειδή χρησιµοποιούµενα µετά 
από ηµισύνθεση   

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

18-20 Αλκαλοειδή Ισοκινολίνης, Φαινεθυλισοκινολίνες. 
Αλκαλοειδή των Amaryllidaceae, Αλκαλοειδή 
ισοκινολεϊνο-µονοτερπενικά  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

21-22 Αλκαλοειδή µε πρόδροµο θρυπτοφάνη, Αµίνες 
απλές και καρβολίνες, Ινδολίνες προερχόµενες 
από κυκλοποίηση της θρυπταµίνης 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

23-24 Αλκαλοειδή Ινδολοµονοτερπενικά. Αλκαλοειδή µε 
πρόδροµο την 5-υδροξυτρυπτοφάνη.  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

25-27 Αλκαλοειδή οκταϋδροϊνδολοκινολίνης 
(Εργολίνες) ή αλκαλοειδή του Ergot, Αλκαλοειδή 
Ινδολοµονοτερπενικά 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

28-30 Βιοσύνθεση αλκαλοειδών ινδολίου τύπου Ι. Ια 
Κορυνανθεάνια και συγγενείς χηµικές δοµές. Ιβ 
Στρυχνάνια.  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

31-33 Αλκαλοειδή παράγωγα του ανθρανιλικού οξέος 
(κινολίνες, ακριδόνες, κιναζολίνες). 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

34-35 Αλκαλοειδή προερχόµενα από ιστιδίνη-
Ιµιδαζόλια.  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

36-37 Αλκαλοειδή παράγωγα του µεταβολισµού των 
τερπενοειδών. Μονο- και σεσκιτερπενικά 
αλκαλοειδή. 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

38-39 ∆ιτερπενικά αλκαλοειδή, Στερεοειδικά 
αλκαλοειδή, Αλκαλοειδή διαφόρων χηµικών 
δοµών  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 



�   

 

216

Πουρινικές βάσεις    
 
Β) Εργαστήρια 
Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική (δύο ώρες 
εβδοµαδιαίως) και λαµβάνουν χώρα α) στην Αίθουσα Μικροσκοπίων του 3ου 
ορόφου του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής και β) στην Αίθουσα 
∆ρογοχηµείας του 3ου ορόφου του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

(οντες) 
1 Μικροσκοπικός έλεγχος: Folia Hyoscyami, 

Folia Belladonnae, Folia Stramonii 
Όλοι οι 
διδάσκοντες 

2 Μικροσκοπικός έλεγχος: Radix 
Ipecacuanhae, Rhizoma Hydrastis, Semen 
Colae 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

3 Μικροσκοπικός έλεγχος: Cortex Cinchonae, 
Semen Colchici 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

4 Μικροσκοπικός έλεγχος: Herba Chelidonii, 
Herba Lobelia  

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

5 Μικροσκοπικός έλεγχος: Folia Jaborantii, 
Folia Boldi 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

6-7 Φυτοχηµικός έλεγχος: Ποιοτικός και 
ποσοτικός  έλεγχος φύλλων Hyoscyamus 
niger 

Όλοι οι 
διδάσκοντες 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΦΑΡΜ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 66 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 7ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
x Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 6 
Θεωρία (ώρες):  3  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 6 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Νικολακάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
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 Νικολακάκης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής (Συντονιστής)  
Γραφείο 209, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail (yannikos@pharm.auth.gr) 
 
Καχριµάνη Κυριάκος , Αναπλ. Καθηγητής 
Γραφείο 206, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
Επικοινωνία: µε e-mail kgk@pharm.auth.gr) 
 
Παναγοπούλου Αθανασία (Λέκτορας) 
Γραφείο 207, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά, ελεύθερη επικοινωνία 
e-mail: pathanas@pharm.auth.gr 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
Κατάρτιση των φοιτητών επι των στείρων φαρµακοτεχνικών µορφών και των 
υγρών µη στείρων φαρµακοµορφών.  
 
∆εξιότητες:  
Εξοικείωση µε όργανα και συσκευές που χρησιµοποιούνται για την 
παρασκευή  και τον έλεγχο στείρων φαρµακοτεχνικών µορφών καθώς και 
υγρών µη στείρων φαρµακοµορφών. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακές ασκήσεις.  
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Α. Στείρες µορφές. Γενικά περί µικροβίων. Μικροβιακή επιµόλυνση 
φαρµακευτικών σκευασµάτων. Αντιµικροβιακή δράση χηµικών ουσιών. 
Αποστείρωση φαρµακευτικών σκευασµάτων. Οφθαλµικά σκευάσµατα. 
Ενέσιµα (παρεντερικά) σκευάσµατα. Παραγωγή ύδατος φαρµακευτικής 
καθαρότητας. Είδη και χαρακτηριστικά των µικροβίων. Μικροβιακή 
επιµόλυνση. Αντιµικροβιακή δράση χηµικών ουσιών. Ελεγχος 
αντιµικροβιακής δράσης (διάχυση σε τριβλία µε άγαρ, διάλυση σε υγρό 
θρεπτικό υλικό - ελάχιστη βακτηριοκτόνος και αντιµικροβιακή συγκέντρωση) 
Β. Υγρές µορφές. ∆ιαλύµατα φαρµακευτικών ουσιών που χορηγούνται από το 
στόµα. Γενική θεώρηση. Υδωρ και λοιποί διαλύτες. Βοηθητικές ουσίες. 
Παρασκευή φαρµακευτικών διαλυµάτων- σιροπίων –ελιξιρίων –βαµµάτων. 
Φαρµακευτικά διαλύµατα που παρασκευάζονται από εκχυλίσµατα φυτικών 
δρογών. 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
Σ.Μαλαµατάρη, Τεχνολογία υγρών και στείρων φαρµακευτικών µορφών. 
Θ.Μπρούσαλη, Μη στείρες υγρές φαρµακοµορφές (σηµειώσεις). 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
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Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
  
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Παρακολούθηση όλων των εργαστηρίων ανελλιπώς και παράδοση εργαστη-
ριακών εκθέσεων. 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. Τα θέµατα των εξετάσεων είναι 
ισότιµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Oι διαλέξεις γίνονται µε χρήση power point. 
 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε φροντιστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (µία 2ωρη και µία 1ωρη) λαµβάνουν χώρα δύο 
φορές  την εβδοµάδα στην Αίθουσα Σεµιναρίων του 2ου ορόφου µε χρήση 
ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή των διαλέξεων. Αντίγραφα των 
διαλέξεων αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του µαθήµατος µε πρόσβαση 
κάνοντας χρήση κωδικού.  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Γενικά περί µικροβίων (1) Ι. Νικολακάκης 

2 Γενικά περί µικροβίων (2) Ι. Νικολακάκης 
3 Μικροβιακή επιµόλυνση φαρµακευτικών 

σκευασµάτων. 
Ι. Νικολακάκης 

4 Αντιµικροβιακή δράση χηµικών ουσιών. Ι. Νικολακάκης 
5 Ελεγχος αντιµικροβιακής δράσης µε τη 

µέθοδο διάχυσης σε τριβλία  
Ι. Νικολακάκης 

6 Μέθοδος διάλυσης σε υγρό θρεπτικό 
υλικό – προσδιορισµός της ελάχιστη 
βακτηριοκτόνου και αντιµικροβιακής 
συγκέντρωσης µε µοντέλα περιγραφής 
 

Ι. Νικολακάκης 

7 προσδιορισµός της ελάχιστη 
βακτηριοκτόνου και αντιµικροβιακής 
συγκέντρωσης µε µοντέλα περιγραφής 

 

8 Αποστείρωση φαρµακευτικών 
σκευασµάτων 

Ι. Νικολακάκης 

9 Αποστείρωση φαρµακευτικών 
σκευασµάτων  

Κ. Καχριµάνης 

10 Σχεδιασµός και λειτουργία καθαρών 
χώρων (1). 

Κ. Καχριµάνης 

11 Σχεδιασµός και λειτουργία καθαρών 
χώρων (2). 

Κ. Καχριµάνης 

12 Συντήρηση φαρµακευτικών 
σκευασµάτων. 

Κ. Καχριµάνης 

13 Οφθαλµικά σκευάσµατα. Κ. Καχριµάνης 
14 Ενέσιµα (1). Κ. Καχριµάνης 
15 Ενέσιµα (2). Κ. Καχριµάνης 
16 Παραγωγή ύδατος φαρµακευτικής 

καθαρότητας. 
Κ. Καχριµάνης 

17 Γενικά περί διαλυτότητας και διαλυτών Α. Παναγοπούλου 
18 Συνδιαλύτες -συνδιαλυτότητα Α. Παναγοπούλου 
19 Ασθενείς ηλεκτρολύτες και ρυθµιστικά 

διαλύµατα 
Α. Παναγοπούλου 

20 ∆ιαλύτες που χρησιµοποιούνται για 
Παρασκευή υγρών φαρµακοµορφών και  

Α. Παναγοπούλου 

21 Γλυκαντικές ουσίες.Χρωστικές 
βοηθητικές ουσίες. Βελτιωτικά οσµής και 
γεύσεως. 

Α. Παναγοπούλου 

22 Παρασκευή διαλυµάτων που 
χορηγούνται από του στόµατος. 

Α. Παναγοπούλου 

23 Σιρόπια. Ελιξίρια. Βάµµατα. Α. Παναγοπούλου 
24 Ροώδη εκχυλίσµατα. Α. Παναγοπούλου 
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Β) Εργαστήρια 
Τα εργαστήρια είναι δίωρα και γίνονται τρεις φορές εβδοµαδιαίως στο  
Εργαστήριο του Τοµέα Φαρµακευτικής Τεχνολογίας. 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

(οντες) 
1 Μέγεθος σωµατιδίων οφθαλµικών και 

ενέσιµων σκευασµάτων 
Κ. Καχριµάνης 

2 Ρύθµιση τονικότητας ενέσιµων και 
οφθαλµικών σκευασµάτων 

Α.Παναγοπούλου 

3 Αποστείρωση σε εργαστηριακό 
αυτόκαυστο και εξέταση πιθανών πηγών 
µόλυνσης σκευασµάτων 

Ι. Νικολακάκης 

 

 
 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ III 
 
Κωδικός µαθήµατος:  70 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 7ο 
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 8 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες):  
Εργαστήριο (ώρες): 2  
 
Συντονιστής µαθήµατος: Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, Καθηγήτρια  
 
∆ιδάσκοντες:  
1) Ρέκκα Ελένη, Καθηγήτρια 
Γραφείο 409, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 
Επικοινωνία: µε e-mail (rekka@pharm.auth.gr) 
 
2) Νικολάου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 
 Γραφείο 404, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 12-1 µ.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (inikolao@pharm.auth.gr) 
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3) Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, Καθηγήτρια 
Γραφείο 408Β & 410, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 
 
 
Εργαστηριακό ∆ιδακτικό  Προσωπικό:  
∆ρ Α. Γαβαλάς, Ε∆ΙΠ 
 
Γνωστικοί στόχοι:  Το µάθηµα ασχολείται µε την ανακάλυψη, σχεδιασµό, 
σύνθεση και ταυτοποίηση βιολογικώς δραστικών ενώσεων που δρουν στο 
κεντρικό νευρικό σύστηµα, αντιεπιληπτικά, φάρµακα που χρησιµοποιούνται 
στη νόσο του Parkinson & στη νόσο του Alzheimer, φάρµακα κατά της 
ηµικρανίας, Αναληπτικά -Aγωνιστές/ανταγωνιστές  της Αδενοσίνης,  
Αναστολείς αδενυλο κυκλάσης, Αναστολείς PDEs , Μεθυλοφαινυδάτη και 
ανάλογα, Αναστολείς σερινοπρωτεασών, Στατίνες, Αγωνιστές/Ανταγωνιστές 
CCK.  Τέλος, µελετώνται και ενώσεις που χρησιµοποιούνται για µη 
θεραπευτικούς σκοπούς, όπως οπιοειδή, κανναβινοειδή και άλλες 
εξαρτησιογόνες ενώσεις µε ιδιαίτερο φαρµακο-κοινωνικό ενδιαφέρον. 
Σκοπός του είναι η γνώση και εµπέδωση της σύνθεσης, δοµής, συσχέτισης 
δοµής µε δράση, τύχης στον οργανισµό, άρα και διάρκειας δράσης. Άλλος 
στόχος είναι η κατανόηση των µοριακών µηχανισµών δράσης όλων των 
παραπάνω κατηγοριών φαρµάκων καθώς και η εκπαίδευση των µελλοντικών 
φαρµακοποιών στο αντικείµενό της φαρµακοχηµείας που συνδυάζει αρµονικά 
και µε συγκεκριµένο στόχο, τη χηµεία µε τη βιολογία, δηλαδή τη χηµική 
ένωση µε το βιολογικό, ζωντανό σύστηµα, άρα και µε την ίδια τη ζωή  
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε : τη σύνθεση σηµαντικών φαρµακοµορίων που 
χρησιµοποιούνται σε παθολογικές καταστάσεις που αφορούν το κεντρικό 
νευρικό σύστηµα αλλά και το κυκλοφοριακό, µε τις φυσικές και χηµικές 
ιδιότητες τους, µε τις βιολογικές ιδιότητες που είναι υπεύθυνες για τις  
θεραπευτικές δράσεις  των παραπάνω  φαρµάκων, µε τις δοµικές αλλαγές, 
δηλ. το µεταβολισµό, καθώς και την τύχη αυτών των φαρµάκων στον 
οργανισµό, τη διάρκεια δράσης, τις πιθανότητες βιοαποτοξίνωσης ή 
βιοτοξίνωσης.  ∆ίνονται συµπεράσµατα σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ δράσης 
και δοµικών και φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών και παραδείγµατα µορίων  
τα οποία χρησιµοποιούνται για µη θεραπευτικούς σκοπούς, ως ναρκωτικά και 
εξαρτησιογόνα µέσα, από την φαρµακοχηµική άποψη. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & εργαστηριακές ασκήσεις. ∆ιατίθενται διδακτικό βιβλίο, 
συµπληρωµατικές διδακτικές σηµειώσεις και εργαστηριακές σηµειώσεις. 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
1) Ελένη Ρέκκα, Καθηγήτρια 
Το µάθηµα αναλύει συνθετικές οδούς, παραλαβή - αποµόνωση, φυσικές, 
χηµικές, βιολογικές ιδιότητες, έλεγχο ποιότητας και καθαρότητας, 
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ταυτοποίηση, ποσοτικό προσδιορισµό, µοριακό µηχανισµό δράσης, 
δευτερεύουσες δράσεις, τύχη στον οργανισµό - µεταβολισµό-, σχέσεις 
δοµής-δραστικότητας, θεραπευτικές χρήσεις, ανεπιθύµητες ενέργειες και 
δόσεις φαρµάκων που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, δηλαδή 
εξετάζονται: 
υπνωτικά, αγχολυτικά, νευροληπτικά (φάρµακα κατά µανίας και ψυχώσεων), 
αντικαταθλιπτικά. Επίσης, οπιοειδή και άλλα κεντρικώς δρώντα αναλγητικά 
και αντιβηχικά φάρµακα. Οπιοειδείς ανταγωνιστές. Εισαγωγή στην έννοια της 
εξάρτησης. Ενώσεις που χρησιµοποιούνται στην αποτοξίνωση και στην αγωγή 
απεξάρτησης. Οπιοειδή, κανναβινοειδή, ψυχοτρόπες και ψυχηδελικές 
ενώσεις. 
 
2) Ιωάννης Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής 
Φαρµακοχηµική προσέγγιση (όπως σχεδιασµός, σύνθεση, φυσικοχηµικές 
ιδιότητες, αλληλεπιδράσεις µε τα κύτταρα στόχους, σχέση δοµής δράσης, 
φαρµακοχηµική εξήγηση τοξικότητας, µεταβολισµός) των εξής οµάδων 
φαρµάκων: Αντιεπιληπτικά, φάρµακα που χρησιµοποιούνται στη νόσο του 
Parkinson & στη νόσο του Alzheimer, φάρµακα κατά της ηµικρανίας.   
 
3) ∆ήµητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια 
∆ιεγερτικά ΚΝΣ, Αναληπτικά -Aγωνιστές/ανταγωνιστές Αδενοσίνης,  
Αναστολείς αδενυλο κυκλάσης, Αναστολείς PDEs , Μεθυλοφαινυδάτη και 
ανάλογα, Αναστολείς σερινοπρωτεασών, Στατίνες, Αγωνιστές/Ανταγωνιστές 
CCK.  Βασικές αρχές συσχετισµού δοµής/δράσης (SAR). Παραδείγµατα 
ποσοτικού προσδιορισµού  και χηµικής ταυτοποίησης. 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 
1) Ελένη Ρέκκα 
• Korolkovas, “Essentials of Medicinal Chemistry”, Wiley International 

Publications, John Wiley & Sons, 2003. 
• J.M. Beale, J. Block, “Wilson and Gisvold's Textbook of Organic Medicinal 

and Pharmaceutical Chemistry”, Lippincott Williams & Wilkins; 12th ed., 
2010 

 
2) Ιωάννης Νικολάου 
• Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 
• Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 
•  Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 
• The Journal of Biological Chemistry 
• Chemical Research in Toxicology (ACS Publications) 
• Drug Metabolism and Disposition 
  
3) ∆ήµητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα 
• Medicinal Chemistry Principles and Practice, Ed. F.D.King. 1994, The 

Royal Society of Chemistry, ISBN 0-85186-494-5 
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• Contemporary Drug Synthesis Li J.J, Johnson D., Sliskovic D., Roth B. 
Wiley-Interscience,2004, ISBN 0-471-21480-9 

• New Trends in Synthetic Medicinal Chemistry, Ed. F. Gualtieri, Wiley –
VCH, Vol. 7, 2000 

• Annual Reports in Medicinal Chemistry, Academic Press 
• Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 
• Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 
•  Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 
•  “Practical Pharmaceutical Chemistry part I, II) The Athlone Press 1975 
• “Principles of Medicinal Chemistry” W.O. Foye, ed. Lea & Febiger, 1995 
• “Remington’s Pharmaceutical Sciences”, Osol A. ed. Mack Publishing Co., 

1980 
• « Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics » 

Goodman a., Hardman J., Limbird L., eds MacMillan Publishing Co 2001 
• “Strategies for Organic Drug Synthesis and Design” Lednicer, D., ed. 

Wiley J. & Sons 2000  
• ”Essentials of Pharmacology” Theocharidis T. Little, Brown & Company 

2nd edition, 1999 
• Drug Actions, Basic Principles and Therapeutic Aspects, Mutschler/ 

Devendorf 
• Archiv.Pharm 317, 183-185, 1984 
• Arch Pharm   325, 483-90, 1992. 
• Arch Pharm 328, 689-698, 1995 
• Intensive  Care Med. 18, 449-454, 1992 
• Greenblatt et al. (1999) FEBS Letters 463, p321 
• Dvir et al. (2003) JACS 125, p363 
• Bar-On et al. (2002) Biochemistry 41, p3555. 
• Kryeger et al.,(1997) Structure 7,297 
• Raves et al. (1997) Nature Structural Biology 4, p57 
• Εθνικό Συνταγολόγιο 2007, Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων. 
Συζήτηση µε τους φοιτητές σε κάθε διάλεξη, διευκρίνιση αποριών, ανάθεση 
εργασίας στο σπίτι και απαντήσεις στην αίθουσα, επίλυση προβληµάτων, 
υπενθύµιση απαραιτήτων γνώσεων σε µαθήµατα υποδοµής.  
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές από 
τη διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται: 
Α) Εξετάσεις προόδου 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές του 7ου και ανωτέρων  
εξαµήνων σπουδών . Οι εξετάσεις προόδου είναι δύο, µία ενδιάµεση και µία 
τελική. Μόνο οι φοιτητές που λαµβάνουν προβιβάσιµο βαθµό (5 ή 
µεγαλύτερο) στην ενδιάµεση πρόοδο έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην 
τελική πρόοδο. Οι φοιτητές που εξετάζονται επιτυχώς στις προόδους 
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απαλλάσσονται από περαιτέρω εξέταση και ο τελικός βαθµός του µαθήµατος 
αντιστοιχεί στον µέσο όρο των βαθµών των δύο προόδων. 
Β) Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Οι γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν αριθµό  θεµάτων, που αντιστοιχούν στο 
σύνολο της ύλης που συνθέτει το µάθηµα. 
Η βαθµολογία ορίζεται µε αναλογία βαθµολογίας ανά διδάσκοντα 4,5 
(Ε.Ρέκκα), 3,5 (∆.Χατζηπαύλου-Λίτινα, 2 (Ι.Νικολάου), η οποία αθροίζεται. 
Όταν το άθροισµα είναι µεγαλύτερο του 4,5, συνυπολογίζεται και ο 
εργαστηριακός βαθµός (80% του τελικού βαθµού + 20% ο βαθµός του 
εργαστηρίου).   
Οι εξετάσεις γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους που ανακοινώνει το 
Τµήµα. 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 4 ώρες συνολικά για τους τρεις διδάσκοντες. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
∆ιδάσκοντες:  
1) Ελένη Ρέκκα, Καθηγήτρια 
2) Ιωάννης Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, σηµειώσεις, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του τµήµατος (ανακοινώσεις-µαθήµατα). 
3) ∆ήµητρα Χατζηπαύλου, Καθηγήτρια 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, σηµειώσεις, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του τµήµατος (ανακοινώσεις-µαθήµατα). 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις (ενισχύεται  µε επί πλέον 
διδασκαλία όπου χρειάζεται) και εργαστηριακές ασκήσεις. 
Οι 39 διαλέξεις (13 εβδοµάδες Χ 3 ώρες) γίνονται στην Αίθουσα ∆12 ή σε 
άλλες αίθουσες (που ανακοινώνονται) µε τη χρήση α) ηλεκτρονικών µέσων 
για την προβολή των διαλέξεων, β) διαφανειών και επιδιασκοπίου και γ) 
κλασικού πίνακα. 
α) ∆ιαλέξεις. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Υπνωτικά, Αιθανόλη, Μεθανόλη Ε. Ρέκκα 

2-4 Νευροληπτικά-Φαινοθειαζίνες, 
Βουτυροφαινόνες και νεότερα 

Ε. Ρέκκα 

5-7 Αγχολυτικά - Βενζοδιαζεπίνες - Νεότερα Ε. Ρέκκα 
8-10 Αντικαταθλιπτικά-Τρικυκλικά, Εκλεκτικοί 

Αναστολείς Επαναπρόσληψης 
Σεροτονίνης, Νεότερα 

Ε. Ρέκκα 

11-13 Μορφινοµιµητικά, Φυσικά-Ηµισυνθετικά-
Συνθετικά 

Ε. Ρέκκα 

14 Κεντρικώς δρώντα αντιβηχικά- 
Ανταγωνιστές οπιοειδών 

Ε. Ρέκκα 

15-16 Κανναβινοειδή - Ψυχωσοµιµητικά  Ε. Ρέκκα 
17 Μη θεραπευτική χρήση φαρµάκων 

(οπιοειδών, κανναβινοµιµητικών, 
ψυχοτρόπων) - εξάρτηση - φάρµακα 
χρησιµοποιούµενα προς απεξάρτηση 

Ε. Ρέκκα 

18-19 ∆ιεγερτικά ΚΝΣ- συνθετική στρατηγική & 
σχέσεις µοριακής δοµής-δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

20-22 Αναληπτικά -Aγωνιστές/ανταγωνιστές 
Αδενοσίνης- συνθετική στρατηγική & 
σχέσεις µοριακής δοµής-δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

23-24 Αναληπτικά -Aγωνιστές/ανταγωνιστές 
Αδενοσίνης – Αναστολείς αδενυλο-
κυκλάσης- συνθετική στρατηγική & 
σχέσεις µοριακής δοµής-δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

25-26 Αναστολείς PDEs- συνθετική στρατηγική & 
σχέσεις µοριακής δοµής-δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

27 Μεθυλοφαινυδάτη και ανάλογα συνθετική 
στρατηγική & σχέσεις µοριακής δοµής-
δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

28 Αναστολείς σερινοπρωτεασών- συνθετική 
στρατηγική & σχέσεις µοριακής δοµής-
δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

29 Στατίνες- συνθετική στρατηγική & σχέσεις 
µοριακής δοµής-δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

30-31 Αγωνιστές/ανταγωνιστές CCK- συνθετική 
στρατηγική & σχέσεις µοριακής δοµής-
δράσης 

∆. Χατζηπαύλου-
Λίτινα 

32-35 Αντιεπιληπτικά φάρµακα Ι. Νικολάου  
36-38 Θεραπεία των νευροεκφυλιστικών 

νoσηµάτων: Φάρµακα που 
χρησιµοποιούνται στη νόσο του Parkinson 
& στη νόσο του Alzheimer    

Ι. Νικολάου  

39 Φάρµακα κατά της ηµικρανίας   Ι. Νικολάου 
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Β) Εργαστήρια 
Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν 
έκθεση των αποτελεσµάτων τους και αξιολογούνται. Μετά το τέλος των 
εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς επ’ αυτών. 
Επιτυχής περαίωση των εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συµµετοχή 
των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις. 
Ο βαθµός του εργαστηρίου (µέσος όρος επίδοσης εργαστηριακών ασκήσεων 
και γραπτής εξέτασης µε το τέλος των εργαστηρίων), αποτελεί το 20% του 
βαθµού του µαθήµατος.  
 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 

1-4 Σύνθεση βενζοκαΐνης Ε. Ρέκκα-∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα-
Ι. Νικολάου  

5-6 Προσδιορισµός νικοτιναµιδίου Ε. Ρέκκα-∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα-
Ι. Νικολάου  

7-8 Προσδιορισµός υδροχλωρικού 
χλωροδιαζεποξειδίου 

Ε. Ρέκκα-∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα-
Ι. Νικολάου  

9 Προσδιορισµός σακχαρινικού νατρίου Ε. Ρέκκα-∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα-
Ι. Νικολάου  

10 Φασµατοσκοπική ταυτοποίηση 
βενζοκαΐνης (εργ. 1-4) 

Ε. Ρέκκα-∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα-
Ι. Νικολάου  

11 Προετοιµασία  ποσοτικών 
προσδιορισµών προτύπων διαλυµάτων 

Ε. Ρέκκα-∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα-
Ι. Νικολάου  

12 Συντήξεις Ε. Ρέκκα-∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα-
Ι. Νικολάου  

13 Βιβλιογραφική άσκηση Ε. Ρέκκα-∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα-
Ι. Νικολάου  

 
 

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: 71          
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 7Ο  
 
Τύπος µαθήµατος 



� 

 

227

 
 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 
∆ιδάσκοντες 

3. Θόδωρος Σκλαβιάδης, Καθηγητής,  
4. Λευκοθέα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια 

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

 
 
Γνωστικοί στόχοι:  
1) ∆ιδάσκων: 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) ∆ιδάσκουσα: 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) ∆ιδάσκων: Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος 
Η κατανόηση των βασικών µηχανισµών τοξικότητας στο νευρικό, 
αιµοποιητικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό σύστηµα, καθώς και η απόκτηση 
στοιχειωδών γνώσεων Κλινικής Τοξικολογίας (συµπτωµατολογία 
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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 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: 
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και καθοδήγηση των φοιτητών για τη συγγραφή και 
προφορική παρουσίαση οµαδικής βιβλιογραφικής εργασίας  
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:   
1) ∆ιδάσκων 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. 
∆ηλητήρια 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) ∆ιδάσκουσα 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) ∆ιδάσκων Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος 
Τοξικότητα Νευρικού συστήµατος. Τοξικότητα Αιµοποιητικού συστήµατος. 
Τοξικότητα Αναπνευστικού συστήµατος. Τοξικότητα Καρδιαγγειακού 
συστήµατος. Μηχανισµοί δράσης και επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον. ∆υνατότητες 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: 
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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 ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

3) Νέου Π. «Κλινική Τοξικολογία & Θεραπευτική Αντιµετώπιση 
∆ηλητηριάσεων», Έκδοση: 1η εκδ., Εκδότης: ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Π.Χ. 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ 

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).  
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις / 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) ∆ιαλέξεις:  
 
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1η Εβδοµάδα 
(3 ώρες) 

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

Θ. Σκλαβιάδης 
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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) 

∆ηλητήρια 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 
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8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-37    
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: Παπαδοπούλου Λευκοθέα, Αναπλ. Καθηγήτρια 
∆ιδάσκοντες: Παπαδοπούλου Λευκοθέα, 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 
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∆ιδακτικές µέθοδοι: 

∆ιαλέξεις καθ’ έδρας  

Περιεχόµενο του µαθήµατος:   

 
Παθοφυσιολογία και θεραπευτική αντιµετώπιση των παρακάτω 
παθήσεων:  

 
Κεφαλαλγίες: Κατάταξη- ∆ιάγνωση. Ηµικρανίες: Βιολογική Βάση, 
Θεραπευτική αντιµετώπιση, Προφύλαξη.   
Μηνιγγίτιδα: Οξεία βακτηριακή, Άσηπτη (ιϊκή),  Μυκητιακή, Υποξεία – 
Χρόνια.   
Ηπατίτιδα: Αιτιολογία, Ταξινόµηση, ∆ιαταραχές της φυσιολογικής λειτουργίας 
του ήπατος, Κίρρωση.  Ιογενής Ηπατίτιδα:  HAV / HΒV /   HDV / HCV  / HΕV 
/ HGV. Ηπατίτιδα Αυτοάνοσος - Αλκοολική - Φαρµακογενής.   
∆ιαταραχές Θυρεοειδούς αδένα: Σύνθεση-ρύθµιση των ορµονών Τ3 και Τ4.     
∆ιαγνωστικά tests. Ιώδιο και λειτουργία θυρεοειδούς αδένα. Υπολειτουργία – 
Υπερλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Άξονας υπόφυσης-θυρεοειδούς και 
αυτοάνοσος θυρεοειδισµός. Μυξοίδηµα. Θεραπεία.  
∆ιαβήτης: τύπου Ι  (IDDM), τύπου ΙΙ (ΝIDDM), MODY. Ινσουλίνη: 
Βιοσύνθεση, Μηχανισµός δράσης - Έκκρισης,  Σκευάσµατα. Στόχοι 
θεραπευτικής αντιµετώπισης των διαβητικών. Υπογλυκαιµικά φάρµακα. 
∆ιάγνωση.   
Φυσιολογική Αιµόσταση: ∆ιαταραχές αιµοπεταλίων. ∆ιαταραχές αγγειακού 
τοιχώµατος – Αγγειακές πορφύρες. ∆ιαταραχές παραγόντων πήξης του 
αίµατος: Αιµοφιλίες (Α, Β, von Willebrand). ∆ιάγνωση. 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) 
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Προτεινόµενη Βιβλιογραφία: 
 
1. Ιωάννης ∆. 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. ∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ - Κ. 
∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ Ο.Ε. 
 

3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΤΣΟΧΑΣ. ΕΛΕΝΗ Θ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ «ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ», Έκδοση: 1/2005, Εκδότης: ΛΥΧΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΕΣ 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 
 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 

Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε τη χρήση ΤΠΕ (διαλέξεις µε τη µορφή 
PowerPoint).  

∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις / Εργαστήρια / Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις  
 
 
α) ∆ιαλέξεις:  
 
 

∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκοντες 
1η Εβδοµάδα 

(3 ώρες) 
Κεφαλαλγία - ηµικρανία Λ. Παπαδοπούλου 
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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) 

∆ιαταραχές θυρεοειδούς αδένα Λ. Παπαδοπούλου 

6η-7η 
Εβδοµάδα  
(6 ώρες) 

∆ιαβήτης (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) 
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ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ  
 
Κωδικός µαθήµατος:  ΝΠ-38 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 8ο  
 
Τύπος µαθήµατος 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες/εβδοµάδα): 2  
Φροντιστήριο (ώρες/εβδοµάδα): - 
Εργαστήριο (ώρες/εβδοµάδα): 2 
Συντονιστής µαθήµατος:. Ρέκκα Α. Ελένη , Καθηγήτρια  
 
∆ιδάσκων (οντες): 
Παπαγιαννοπούλου ∆ιονυσία, Επίκ. Καθηγήτρια  
Γραφείο 423α, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 
Επικοινωνία: µε email (papagd@pharm.auth.gr) 
 
Ρέκκα Α. Ελένη , Καθηγήτρια  
Γραφείο 409, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 
Επικοινωνία: µε email (rekka@pharm.auth.gr) 
 
Βοηθητικό προσωπικό: Ένας παρασκευαστής ο οποίος εξυπηρετεί όλους 
τους φοιτητές σε όλα τα εργαστήρια Φαρµακευτικής Χηµείας (περίπου 300 
φοιτητές ανά εξάµηνο). 

 
Γνωστικοί στόχοι: Το µάθηµα αποτελεί εισαγωγή στην εφαρµογή νέων 
τάσεων στη φαρµακοχηµική άποψη του σχεδιασµού φαρµακοµορίων και 
στην επιτυχή αντιµετώπιση παθολογικών καταστάσεων (ανιάτων ή 
πληµµελώς αντιµετωπιζοµένων νόσων, αντιµετώπιση τοξικών δράσεων 
χηµικών) χρησιµοποιώντας σύγχρονες φαρµακοχηµικές µεθόδους. 
Αναλύονται χηµική δοµή-χαρακτηριστικές χηµικές οµάδες και βιολογική 
δράση, φυσικοχηµικές ιδιότητες και βιολογική δραστικότητα, συσχετίσεις. 
Περαιτέρω, στόχος του µαθήµατος είναι η µεταφορά γνώσης στη 
φαρµακοχηµεία ελευθέρων ριζών, ρόλο του οξυγόνου στη ζωή, αντιδράσεις 
ελευθέρων ριζών σε βιολογικά συστήµατα, δραστικές µορφές οξυγόνου και 
µηχανισµό προσβολής από ελεύθερες ρίζες σε λιπίδια, πρωτεΐνες και DNA. 
Γνώση των φυσιολογικών αµυντικών µηχανισµών κατά των ελευθέρων 
ριζών, ερµηνεία του φαινοµένου του οξειδωτικού στρες, Επίσης, στόχος είναι 
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η κατανόηση δοµής, λειτουργίας και φυσιολογικού ρόλου του 
αιµατοεγκεφαλικού φραγµού, σε σχέση µε τη δράση φαρµάκων.  
Περαιτέρω, το µάθηµα στοχεύει στην µετάδοση βασικών γνώσεων που 
αφορούν τις ιδιότητες και τις µεθόδους εφαρµογής ιοντιζουσών ακτινοβολιών 
στην ραδιοφαρµακευτική, καθώς επίσης και στην κατανόηση των πυρηνικών 
ιδιοτήτων των ραδιονουκλιδίων µε εφαρµογή στην ραδιοφαρµακευτική. Το 
µάθηµα επικεντρώνεται στις µεθόδους επισήµανσης κλασικών 
ραδιονουκλιδίων. Επιπλέον µελετάται σφαιρικά και συνοπτικά ο σχεδιασµός 
κι ο µηχανισµός δράσης των κυριότερων ραδιοφαρµάκων που 
χρησιµοποιούνται σήµερα καθώς και οι εφαρµογές τους στην Πυρηνική 
Ιατρική. Τέλος, αναπτύσσονται οι µέθοδοι ραδιοχηµικού ελέγχου 
ραδιοφαρµάκων. 
 
∆εξιότητες: Από τη διδασκαλία του µαθήµατος αυτού, οι φοιτητές θα 
γνωρίζουν και θα κατανοούν: 
• Το συσχετισµό της χηµικής δοµής µε τη δράση φαρµάκων 
• Τη δοµή, τη λειτουργία και το ρόλο του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού και 

της διάβασης φαρµάκων στο κεντρικό νευρικό σύστηµα 
• Το φαινόµενο του οξειδωτικού στρες, το ρόλο των ελευθέρων ριζών και 

άλλων δραστικών µορφών οξυγόνου στον οργανισµό 
• Την οξειδωτική προσβολή, τις συνέπειες αυτής στη ζωή του ανθρώπου και 

τη φαρµακοχηµική αντιµετώπιση. 
• Την εφαρµογή των ραδιονουκλιδίων για διάγνωση ή θεραπεία ανάλογα µε 

το είδος της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας γ, Χ, β-, β+, α. 
• Τις βασικές µεθόδους επισήµανσης µε ραδιονουκλίδια χρήσιµα για την 

παρασκευή ραδιοφαρµάκων, 99mTc, 186/188Re, 123/131I, 111In, 11C, 18F. 
• Τις µεθόδους ραδιοχηµικού ελέγχου ραδιοφαρµάκων του τεχνητίου 
• Εξοικίωση µε τις εφαρµογές των κλασικών ραδιοφαρµάκων στην 

Πυρηνική Ιατρική. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. ∆ιατίθενται 
διδακτικό βιβλίο και εργαστηριακές σηµειώσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος: Το µάθηµα παρουσιάζει µερικές σύγχρονες 
αντιλήψεις στο ευρύτερο αντικείµενο των βιοδραστικών µορίων (φαρµάκων, 
δηλητηρίων) και στη µοριακή προσέγγιση παθολογικών καταστάσεων, για 
ορθολογική αντιµετώπιση µέσω του σχεδιασµού φαρµακοµορίων. Μελετάται 
η επίδραση χηµικών χαρακτηριστικών οµάδων στη δράση και στην 
τοξικότητα φαρµακοµορίων και γίνεται πρώτη προσέγγιση στις σχέσεις 
φυσικοχηµικών ιδιοτήτων/δοµής/βιολογικής δράσης. Περαιτέρω, 
περιέχονται: Φαρµακοχηµεία ελευθέρων ριζών. Ρόλος του οξυγόνου στην 
αερόβια ζωή, αντιδράσεις ελευθέρων ριζών σε βιολογικά συστήµατα. 
∆ραστικές µορφές οξυγόνου. Μηχανισµοί προσβολής λιπιδίων, πρωτεϊνών, 
DNA από ελεύθερες ρίζες. Άµυνα του οργανισµού κατά των ελευθέρων 
ριζών, εµπλεκόµενοι µηχανισµοί. ∆οµή, λειτουργία αιµατοεγκεφαλικού 
φραγµού και διάβαση φαρµάκων. 
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 Ραδιενέργεια: Ραδιενεργές διασπάσεις, εκποµπή α σωµατιδίων, εκποµπή β 
σωµατιδίων (β-, β+), σύλληψη ηλεκτρονίου, εκποµπή γ ακτινοβολίας, 
ισοµερής µετάπτωση, εσωτερική µετατροπή, ηλεκτρόνια Auger. Νόµος 
ραδιενεργού διάσπασης, χρόνος υποδιπλασιασµού, ραδιενεργός διάσπαση σε 
σειρά, µεταβατική και διαρκής ισορροπία. Αλληλεπίδραση ακτινοβολιών (α, β-

, β+, γ) µε την ύλη: Ιονισµός, ακτινοβολία πέδησης, φαινόµενο εξαΰλωσης, 
φωτοηλεκτρική απορρόφηση, σκέδαση Compton, δίδυµη γένεση. Επίδραση 
ακτινοβολίας στη ζώσα ύλη: Ραδιόλυση του ύδατος, επίδραση ακτινοβολίας 
στα µακροµόρια, ακτινική βλάβη του DNA, φαινόµενο του οξυγόνου. 
Γεννήτρια Ραδιονουκλιδίων. Επιλογή συστήµατος µητρικού-θυγατρικού, 
θεωρητική απόδοση γεννήτριας ραδιονουκλιδίων, γεννήτρια Μολυβδαινίου-
99/Τεχνητίου-99m, χρωµατογραφικού τύπου, ποιοτικός έλεγχος γεννήτριας 
99Μο/99mTc, απόδοση έκλουσης, ραδιονουκλιδική, ραδιοχηµική, χηµική 
καθαρότητα γεννήτριας 99Μο/99mTc. Επισηµασµένες ενώσεις: καθαρότητα 
επισηµασµένων ενώσεων, ραδιονουκλιδική, ραδιοχηµική, χηµική καθαρότητα 
επισηµασµένων ενώσεων, προσδιορισµός ραδιοχηµικής καθαρότητας 
επισηµασµένων ενώσεων (ραδιοχρωµατογραφία), υπολογισµός ραδιοχηµικής 
καθαρότητας. Γενικές µέθοδοι ραδιοϊωδίωσης πρωτεϊνών (µέθοδος του 
ιωδοχλωρίου, του ιωδογόνου, της χλωραµίνης-Τ, ενζυµατική µέθοδος). 
Ραδιοφάρµακα: Γενικές αρχές, διαγνωστικά ραδιοφάρµακα, θεραπευτικά 
ραδιοφάρµακα, µηχανισµοί εντόπισης θεραπευτικών ραδιοφαρµάκων. 
Ιδιότητες τεχνητίου-99m. Παρασκευή επισηµασµένων ενώσεων του 99mTc 
(αναγωγική µέθοδος, µέθοδος µε αντικατάσταση, αναγωγικά). Χηµεία του 
τεχνητίου(V)-Οξο-πυρήνας, ισοµέρεια. Ραδιοφάρµακα του 99mTc και άλλων 
ραδιονουκλιδίων (παρασκευή, ενδείξεις, κατανοµή-φαρµακοκινητική). 
Υπερτεχνητικό νάτριο, Τεχνήτιο θειούχο κολλοειδές, Τεχνήτιο-ανθρώπινη 
λευκωµατίνη-συσσωµατώµατα, τεχνήτιο-διαιθυλενοτριαµινοπενταοξικό οξύ 
(99mTc-DTPA), τεχνήτιο γλυκοεπτονικό ασβέστιο, τεχνήτιο-
διµερκαπτοηλεκτρικό οξύ τρισθενές και πεντασθενές, τεχνήτιο-
µεθυλενοδιφωσφονικό οξύ, τεχνήτιο-παράγωγα του ιµινοδιοξικού οξέος, 
τεχνήτιο-εξαµεθυλο-προπυλεναµινοξίµη, τεχνήτιο-(δις-
κυστείνοαιθυλεστέρας), τεχνήτιο-µερκαπτοακετυλοτριγλυκίνη, τεχνήτιο-
εξακις(2-µεθοξυ-ισοβουτυλο-ισονιτρίλιο). [188Re]-Ρήνιο-(υδροξυαιθυλιδενο-
διφωσφονικό νάτριο). [111In]-Ινδιο-τρις(8-υδροξυκινολίνη). [123/131Ι]-
Ιωδιούχο νάτριο, [123/131Ι]-µεταϊωδοβενζυλογουανιδίνη. [18F]-2-φθοροδεοξυ-
γλυκόζη. Θάλλιο-201. Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα επισήµανσης µε 
µονοκλωνικά αντισώµατα. Επισήµανση µονοκλωνικών αντισωµάτων µε ιώδιο 
(άµεση µέθοδος ραδιοϊωδίωσης) και µε τεχνήτιο (άµεση µέθοδος 
επισήµανσης). Επισήµανση ερυθρών αιµοσφαιρίων µε τεχνήτιο και ινδιο.  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. Ε.Α. Ρέκκα, Π.Ν. Κουρουνάκης, «Οργανική Φαρµακευτική Χηµεία: Θέµατα 

Φαρµακοχηµείας-Σχεδιασµού Φαρµάκων», Εκδ. Φ. Χατζηπάντου, 2010 
(ISBN 978-960-98594-3-1) 

2. R. Rodrigo, “Oxidative Stress and Antioxidants: Their Role in Human 
Disease”, 2009, Nova Science Pub Inc. 
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3. Ε. Χιωτέλλης, «Ραδιοφαρµακευτική Χηµεία», Εκδ. Πήγασος, 2000 
4. Gopal B. Saha, “Fundamentals of Nuclear Pharmacy”, Springer, 5th 

Ed.2003. 
 

Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων, συζήτηση µε 
τους φοιτητές σε κάθε διάλεξη, διευκρίνιση αποριών, επίλυση προβληµάτων 
και εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Η εξέταση του µαθήµατος γίνεται 
προαιρετικά µε προόδους κατά την διάρκεια του εξαµήνου ή µε γραπτή 
εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις προόδους έχουν 
µόνο οι φοιτητές που παρακολουθούν τακτικά το µάθηµα. ∆ίνονται δύο 
πρόοδοι (µία στην µέση και µια στο τέλος του εξαµήνου). Ο φοιτητής πρέπει 
να εξετασθεί επιτυχώς στην πρώτη πρόοδος για να δικαιούται να συµµετάσχει 
στην δεύτερη πρόοδο. Εαν και η δεύτερη πρόοδος είναι επιτυχής τότε ο 
φοιτητής απαλλάσεται από τις τελικές εξετάσεις. Εαν όχι τότε µπορεί να 
εξεταστεί µε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου. Η διαδικασία 
αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές καλούνται να 
απαντήσουν µε βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία και 
τη µελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασµού γνώσεων 
και πληροφοριών 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες.  
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες, ώρα και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν 
έκθεση των αποτελεσµάτων τους και αξιολογούνται. Μετά το τέλος των 
εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς επ’ αυτών. 
Επιτυχής περαίωση των εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συµµετοχή 
των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις. 
Κατά την εξέταση του µαθήµατος δίνονται δύο σειρές θεµάτων, µια για κάθε 
διδάσκουσα του µαθήµατος. Η βαρύτητα της βαθµολογίας /ανά διδάσκουσα 
είναι ανάλογη του αριθµού των διαλέξεων/ανά διδάσκουσα ( βάσει του 
παρακάτω πίνακα των διαλέξεων). 
Ο τελικός βαθµός του µαθήµατος, υπολογίζεται ως το άθροισµα του βαθµού 
της εξέτασης της θεωρίας του µαθήµατος (συντελεστής βαρύτητας 90%) και 
του βαθµού της εξέτασης του εργαστηρίου (συντελεστής βαρύτητας 10% ). 
Παράδειγµα: έστω η αναλογία των ωρών διδασκαλίας µεταξύ διδάσκοντα Α 
και διδάσκοντα Β είναι Α/Β=6/4. Τότε ο τελικός βαθµός του µαθήµατος 
υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.= 0,9.(α+β) +0,1.γ,  
Όπου, α ο βαθµός του διδάσκοντα Α (κλίµακα 0-6), β ο βαθµός του 
διδάσκοντα Β (κλίµακα 0-4) και γ ο βαθµός του εργαστηρίου ( ο µέσος όρος 
του βαθµού του τετραδίου και του βαθµού τη εργαστηριακής εξέτασης). 

 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
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Η παράδοση των διαλέξεων γίνεται µε χρήση powerpoint και τα αρχεία pdf 
των διαλέξεων διατίθενται στο blackboard και στην ιστοσελίδα: 
users.auth.gr/papagd/Radiofarmaka 

 
∆ιδασκαλία: Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε 
εργαστηριακές ασκήσεις. 
A) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (26 ωριαίες) λαµβάνουν χώρα µία φορά την 
εβδοµάδα διάρκειας 2 ωρών στην Αίθουσα ∆12 (αίθουσα µικρής 
χωρητικότητας ευρισκόµενη σε άλλο κτίριο).  
 

∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Ορθολογικός σχεδιασµός 

φαρµάκων. Ο κύριος ρόλος του 
οξυγόνου στη αερόβια ζωή. 
∆ηµιουργία ελευθέρων ριζών σε 
βιολογικά συστήµατα 

Ε. Ρέκκα 

2-4 Σηµαντικές ενεργές µορφές 
οξυγόνου. Μερικώς ανηγµένο 
οξυγόνο, ελεύθερες ρίζες  

Ε. Ρέκκα 

5-7 Μοριακός µηχανισµός προσβολής 
από ελεύθερες ρίζες..  Λιπιδική 
υπεροξείδωση. Οξείδωση 
πρωτεϊνών. Οξείδωση DNA. 

Ε. Ρέκκα 

8-9 Επίδραση των χηµικών 
χαρακτηριστικών οµάδων στη 
δράση φαρµάκων 

Ε. Ρέκκα 

10-11 Σχέση φυσικοχηµικών ιδιοτήτων και 
δράσης φαρµάκων. 

Ε. Ρέκκα 

12 Αιµατοεγκεφαλικός φραγµός, 
φυσιολογικές ιδιότητες, παθολογικές 
καταστάσεις, διάβαση φαρµάκων. 

Ε. Ρέκκα 

13 Συζήτηση και επίλυση προβληµάτων 
και αποριών.  

Ε. Ρέκκα 

14-15 Ιδιότητες Ραδιονουκλιδίων ∆. Παπαγιαννοπούλου 
16 ∆ιαγνωστικά και Θεραπευτικά 

Ραδιοφάρµακα 
∆. Παπαγιαννοπούλου 

17 Ραδιοφαρµακευτικά Σκευάσµατα-
Ποιοτικός Έλεγχος 

∆. Παπαγιαννοπούλου 

18 Παραγωγή και πυρηνικές ιδιότητες 
τεχνητίου-Γεννήτρια 99Μο/99mTc.  

∆. Παπαγιαννοπούλου 

19 Χηµεία τεχνητίου-Παρασκευή 
ραδιοσκευασµάτων του τεχνητίου 

∆. Παπαγιαννοπούλου 

20-22 Ραδιοφάρµακα του τεχνητίου 
(απεικόνιση νεφρών, εγκεφάλου, 
µυοκαρδίου, ηπατοχολικού, 

∆. Παπαγιαννοπούλου 
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οστώνκαι πνευµόνων)  
23 Επισήµανση κυττάρων του αίµατος  ∆. Παπαγιαννοπούλου 
24 Ραδιοφάρµακα Ιωδίου ∆. Παπαγιαννοπούλου 
25 Επισήµανση πρωτεϊνών-

αντισωµάτων 
∆. Παπαγιαννοπούλου 

26 Ραδιοφάρµακα Κυκλοτρονίου ∆. Παπαγιαννοπούλου 
 
Β) Εργαστηριακές ασκήσεις 
Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκτελέσουν εργαστηριακές ασκήσεις (δίωρες). 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές προκειµένου να ασκηθούν στο εργαστήριο, θα πρέπει 
να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής στο Εργαστήριο Φαρµακευτικής Χηµείας. 
Πρίν την έναρξη του εξαµήνου αναρτάται ανακοίνωση πρόσκλησης για 
δήλωση συµµετοχής, στον πίνακα ανακοινώνσεων του Εργαστηρίου 
Φαρµακευτικής Χηµείας. 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκουσα 

1-8 Σύνθεση σουλφανιλαµιδίου Ε. Ρέκκα 
9,10 Ταυτοποίηση άγνωστης ένωσης µε 

φασµατοσκοπία IR και εύρεση σηµείου 
τήξεως 

Ε. Ρέκκα 

11,12 Χρωµατοµετρικός προσδιορισµός 
υδροχλωρικής προκαΐνης 

Ε. Ρέκκα 

13 Εργαστηριακό Τεστ Ε. Ρέκκα 
 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ι 
 
Κωδικός µαθήµατος: 69 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών:  8ο   
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
X Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Φατούρος ∆ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
1) Φατούρος ∆ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής 
E-mail:dfatouro@pharm.auth.gr 
2)Μπαρµπαλέξης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής 
Ε-mail:pbarmp@pharm.auth.gr 
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3) Παναγοπούλου Αθανασία, Λέκτορας 
E-mail:pathanas@pharm.auth.gr 
 
Βοηθητικό προσωπικό:  - 
 
Γνωστικοί στόχοι: 
Η κατανόηση από τη µεριά των φοιτητών καθώς και η εξοικείωση τους µε 
µεθόδους ελέγχου που αφορούν τις φαρµακοτεχνικές µορφές. Για τον λόγο 
αυτό αναπτύσσονται χηµικές, φυσικές, φυσικοχηµικές, φαρµακοτεχνικές και 
µικροβιολογικές µέθοδοι ελέγχου. 
Επίσης η κατανόηση και εξοικείωση µε µεθόδους ελέγχου που αφορούν την 
σταθερότητα των φαρµακευτικών ουσιών και ιδιοσκευασµάτων. 
 

∆εξιότητες: 
Εξοικείωση µε χειρισµό εργαστηριακών συσκευών και οργάνων που 
απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ελέγχων. 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Μέθοδοι ελέγχου που αφορούν την ποιότητα των φαρµάκων και αναφέρονται 
είτε στις Φαρµακοποιίες, είτε έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα ερευνητικά 
εργαστήρια. Χηµικές, φυσικές, φυσικοχηµικές, φαρµακοτεχνικές, βιολογικές 
και µικροβιολογικές µέθοδοι ελέγχου. Επίσης µέθοδοι για τον έλεγχο της 
σταθερότητας φαρµακευτικών ουσιών και ιδιοσκευασµάτων. Εισαγωγικές 
έννοιες στην τεχνολογία των υλικών συσκευασίας. Υλικά συσκευασίας που 
χρησιµοποιούνται στην φαρµακευτική και επίδραση στην ποιότητα των 
φαρµάκων. Φυσικοχηµικές ιδιότητες των πλαστικών υλικών συσκευασίας και 
ικανότητα µετανάστευσης των προσθετικών τους. Μέθοδοι για τη µελέτη 
µετανάστευσης των προσθετικών σε συσκευασµένα φαρµακευτικά προϊόντα. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Παρακολούθηση όλων των εργαστηρίων ανελλιπώς και παράδοση 
εργαστηριακών εκθέσεων.  
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. Τα θέµατα των εξετάσεων είναι 
ισότιµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις γίνονται µε χρήση power point. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και  εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
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α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα µία φορά την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα διαλέξεων του 2ου ορόφου του Τοµέα Φαρµακευτικής 
Τεχνολογίας. 
  
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

(οντες) 
1 Εισαγωγή στον έλεγχο ποιότητας 

φαρµακευτικών σκευασµάτων και τη 
διασφάλιση κανόνων καλής λειτουργίας 

Παναγοπούλου  

2 Κριτήρια εκλογής αναλυτικών µεθόδων 
στον έλεγχο ποιότητας φαρµάκων 
Φασµατοσκοπικές µέθοδοι 

Μπαρµπαλέξης Π 

3 Χρωµατογραφικές µέθοδοι. Μπαρµπαλέξης Π 
4 Φλογοφασµατοφωτοµετρία, θερµική 

ανάλυση 
Μπαρµπαλέξης Π 

5 Έλεγχος υλικών συσκευασίας, έλεγχος 
καταθρυµµατισµού, έλεγχος οµοιοµορφίας 
περιεχοµένου 

Παναγοπούλου Α 

6 Έλεγχος ρυθµού διάλυσης, φαρµακευτική 
διαθεσιµότητα καψακίων 

Παναγοπούλου Α 

7 Μικροβιακή ποιότητα φαρµακευτικών 
σκευασµάτων, έλεγχος στειρότητας 

Παναγοπούλου Α 

8 Μέθοδοι παρασκευής στείρων προϊόντων  Παναγοπούλου Α 
9 Έλεγχος πυρετογόνων Παναγοπούλου Α 

10 Παράγοντες που επηρεάζουν τη 
σταθερότητα, πιθανές µεταβολές κατά την 
αποθήκευση 

Φατούρος ∆ 

11 Χηµική διάσπαση, φωτοχηµική διάσπαση, 
φυσική διάσπαση, επίδραση παραγόντων 
στην ταχύτητα υδρόλυσης. 

Φατούρος ∆ 

12 Μικροβιακή διάσπαση, πρόβλεψη χηµικής 
σταθερότητας 

Φατούρος ∆ 

13 Επίδραση της θερµοκρασίας στην ταχύτητα 
αντίδρασης, σταθερότητα υγρών βιταµινών 

Φατούρος ∆ 

 
Β) Εργαστήρια.  ∆ιεξάγονται  4 εργαστήρια υποχρεωτικά για τους φοιτητές. 
Η διεξαγωγή γίνεται από τους κ. Φατούρο και κ. Παναγοπούλου.  
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 
(οντες) 

1 Ελεγχος ποιότητας καψακίων 
αµπικιλλίνης 

Φατούρος ∆. 
Παναγοπούλου 

2 Ελεγχος σταθερότητας φαινοβαρβιτάλης Φατούρος ∆. 
Παναγοπούλου 

3 Ελεγχος ποιότητας δισκίων 
πρεδνιζολόνης 

Φατούρος ∆. 
Παναγοπούλου 

4 Ελεγχος σταθερότητας 
ακετυλοσαλικιλικου οξέος 

Φατούρος ∆. 
Παναγοπούλου 

 
 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
 

Κωδικός µαθήµατος: 79 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάµηνο σπουδών:  8ο  

Τύπος µαθήµατος 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής Περιοχής (Φαρµακευτικής) 
 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 5 
Θεωρία (ώρες): 3 ώρες την εβδοµάδα 
Φροντιστήριο (ώρες):   
Εργαστήριο (ώρες):  1 ώρες την εβδοµάδα 
 
Συντονιστής µαθήµατος: 

Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φαρµακολογίας & 
Φαρµακογονιδιωµατικής 

∆ιδάσκοντες:  

Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φαρµακολογίας & 
Φαρµακογονιδιωµατικής 

Βοηθός: 

Μυστρίδης Γεώργιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φαρµακευτικής 

 

Σκοποί του Μαθήµατος: 

∆ιαλέξεις: 

 Οι διαλέξεις στοχευουν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές 
φαρµακευτικής να αναπτύξουν τις ικανότητές στους στην κατανόηση και 
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αξιοποίηση κλινικώς σηµαντικών φαρµακευτικών αλληλεπιδράσεων µε ένα 
τρόπο που σκοπό έχει την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύµητων 
αλληλεπιδράσεων στη θεραπευτική. Προς το σκοπό αυτό, θα ενισχυθεί η 
προβλεπτική αλλά και η κριτική ικανότητα των φοιτητών στις 
αλληλεπιδράσεις και στις ανεπιθύµητες ενέργειες και θα επέλθει τελικά θετικό 
αποτέλεσµα τόσο στη φαρµακευτική φροντίδα όσο και στα επιθυµητά 
θεραπευτικά αποτελέσµατα. Εκ των πραγµάτων, οι φοιτητές αναµένεται να 
αποκτήσουν γνώση και πρακτικές ικανότητες ως επαγγελµατίες για να 
βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των φαρµάκων και το προφίλ 
ασφάλειας στην κλινική πρακτική. 

 Προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, εφαρµόζονται ειδικές 
µεθοδολογίες διδασκαλίας:  

1. διαλέξεις που εστιάζουν σε επιλεγµένες φαρµακοκινητικές, 
φαρµακοδυναµικές, φαρµακογενετικές και εξατοµικευµένες 
έννοιες ιατρικής,  

2. συζητήσεις για συγκεκριµένες µελέτες κλινικών περιπτώσεων 
αλληλεπίδρασης φαρµάκων στο πλαίσιο της ιατρικής που 
βασίζεται στην τεκµηρίωση και  

3. εκπαιδευτικά σεµινάρια για την αξιολόγηση συγκεκριµένων 
δεδοµένων δοσολογίας φαρµάκων µε την εφαρµογή της 
πλατφόρµας Simcyp-Population Based Pharmacokinetic 
Modeling and Simulation (ακαδηµαϊκή συµφωνία 
αδειοδότησης από το 2009). 

 

∆εξιότητες: ∆υνατότητα αξιολόγησης των φοιτητών για αλληλεπιδράσεις 
φαρµάκων και ADR 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Παρουσιάσεις, διαφάνειες του PowerPoint, βιβλία, 
συζήτηση case studies φαρµάκων. 

 
Περιεχόµενο του Μαθήµατος: 
Α) Περιεχόµενο διαλέξεων 

Πρωτεϊνική σύνδεση φαρµάκων, Εντερικός µεταβολισµός φαρµάκων, 
Ηπατικός µεταβολισµός φαρµάκων, Ανάλυση µηχανισµών αλληλεπίδρασης 
φαρµάκων, Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων-φαρµάκων, Ανεπιθύµητες ενέργειες 
φαρµάκων, Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων-φυτοθεραπευτικών, 
Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων-τροφίµων, Φαρµακογονιδιωµατική και 
προσαρµογή δοσολογίας φαρµάκων, ∆οσολογικές θεωρήσεις φαρµάκων, 
Φαρµακοοικονοµία, Γενετικός πολυµορφισµός των µεταβολικών ενζύµων και 
των µεταφορέων των φαρµάκων, Εξατοµίκευση δοσολογικών σχηµάτων 
στην κλινική πράξη, Κόστος φαρµακευτικής αγωγής, Τοξικοί παράγοντες και 
φαρµακευτική αγωγή. Παραδείγµατα φαρµακοκινητικής ανάλυσης στα βάση 
των διαλέξεων (pharmacokinetic case studies): α) απόσυρση 
σεριβαστατίνης, β) απόσυρση ροφεκοξίµπης, γ) φαρµακοεπαγόµενη 
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επιµήκυνση του επάρµατος QT και καρδιοτοξικότητα των φαρµάκων και δ) 
στάδια ανάπτυξης της ινδιναβίρης αναφορικά µε την βελτίωση των 
φαρµακοκινητικών παραµέτρων των πρόδροµων φαρµακοµορίων.  
Β) Φροντιστηριακά µαθήµατα  

Ασκήσεις και φροντιστηριακά µαθήµατα για την κατανόηση των 
εννοιών που καλύπτονται στις διαλέξεις, έτσι ώστε οι φοιτητές να 
αποκτήσουν δεξιότητες για την αξιοποίηση και εφαρµογή φαρµακοκινητικών 
δεδοµένων στα δοσολογικά σχήµατα φαρµάκων στην κλινική πράξη. 
Παράλληλα, αξιοποιείται το εργαλείο “Simcyp-Population Based 
Pharmacokinetic Modelling and Simulation» µε συγκεκριµένα κλινικά 
δεδοµένα για πρόβλεψη-προσαρµογή δοσολογικών σχηµάτων στα πλαίσια 
εφαρµογής µια προσέγγισης πληθυσµιακής φαρµακοκινητικής µε τίτλο: 
«Ανάλυση φαρµακολογικού αποτελέσµατος σε διάφορες πληθυσµιακές 
οµάδες: Μονοθεραπεία και συγχορήγηση φαρµάκων». 
Προσφερόµενο ∆ιδακτικό Υλικό:  
1. Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης «Κλινική Φαρµακοκινητική: Βασικές αρχές της 

φαρµακευτικής αγωγής στην κλινική πράξη», Έκδοση: 2016. Εκδότης: 
Σταµούλης-Σαρτίνας, Θεσσαλονίκη.  

2. Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης. Στο e-learning AUTh για το συγκεκριµένο 
µάθηµα είναι αναρτηµένες όλες οι διαφάνειες (slides) των διαλέξεων, 
καθώς και το υλικό των φροντιστηριακών µαθηµάτων παράλληλα µε 
εκείνες που σχετίζονται µε το εργαλείο “Simcyp-Population Based 
Pharmacokinetic Modelling and Simulation». 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ 
α) ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ I.Σ. ΒΙΖΙΡΙΑΝΑΚΗ 
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∆ιάλεξη/ 

∆ιάρκεια 

Τίτλος ∆ιδάσκοντες 

1η / 

3 ώρες 

Βασικές αρχές της κλινικής φαρµακοκινητικής: 

Απορρόφηση φαρµάκων, αξιολόγηση και κλινική 

χρησιµότητα 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

2η / 

3 ώρες 

Βασικές αρχές της κλινικής φαρµακοκινητικής: 

Κατανοµή φαρµάκων, αξιολόγηση και κλινική 

χρησιµότητα 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

3η / 

3 ώρες 

Βασικές αρχές της κλινικής φαρµακοκινητικής: 

Απέκκριση φαρµάκων, αξιολόγηση και κλινική 

χρησιµότητα  

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

4η / 

3 ώρες 

Βασικές αρχές της κλινικής φαρµακοκινητικής: 

Μεταβολισµός φαρµάκων, αξιολόγηση και κλινική 

χρησιµότητα 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

5η / 

3 ώρες 

Φαρµακοκινητικά µοντέλα, δοσολογικά σχήµατα, 

αποτύπωση και εφαρµογή δεδοµένων κλινικής 

φαρµακοκινητικής στην κλινική πράξη 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

6η /  

2 ώρα 

Ρόλος της «Κλινικής Φαρµακοκινητικής» στη 

σύγχρονη θεραπευτική: ανάπτυξη νέων φαρµάκων 

και ενίσχυση αποτελεσµατικότητας-ασφάλειας στη 

φαρµακευτική αγωγή 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

7η /  

2 ώρες 

Πρωτεϊνική σύνδεση των φαρµάκων: επίδραση στη 

βιοδιαθεσιµότητα των φαρµάκων και κλινική σηµασία 

στις αλληλεπιδράσεις φαρµάκων 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

8η /  

3 ώρες 

Ηπατική λειτουργία και διάθεση των φαρµάκων στον 

οργανισµό 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

9η /  

5 ώρες 

Μεταβολικά ένζυµα και µεταφορείς φαρµάκων: 

τοπογραφία, φαρµακοκινητική-φαρµακογονιδιωµατική 

ανάλυση και κλινική σηµασία για το φαρµακολογικό 

αποτέλεσµα  

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

10η /  

2 ώρες 

Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων-τροφίµων: Μηχανισµοί 

και κλινική σηµασία 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

11η /  

2 ώρες 

Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων-φυτοθεραπευτικών: 

Μηχανισµοί και κλινική σηµασία 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

12η /  Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων-φαρµάκων: Μηχανισµοί Ι.Σ. Βιζιριανάκης 
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2 ώρες και κλινική σηµασία 

13η /  

5 ώρες 

Πρόβλεψη αλληλεπιδράσεων φαρµάκων στην κλινική 

πράξη: Φαρµακογονιδιωµατική και 

φαρµακοοικονοµική ανάλυση κλινικών δεδοµένων 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

14η /  

1 ώρα 

Περιβαλλοντικοί τοξικοί παράγοντες και διάθεση των 

φαρµάκων στον οργανισµό: κλινική σηµασία 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

15η /  

2 ώρες 

Φαρµακολογικές προσεγγίσεις βελτίωσης του 

φαρµακολογικού αποτελέσµατος: Κατευθύνσεις 

εξατοµίκευσης των δοσολογικών σχηµάτων στην 

κλινική πράξη 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

β) Φροντιστήρια-Εργαστήρια 
∆ιδάσκων: I.Σ. Βιζιριανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής 
Φαρµακολογίας & Φαρµακογονιδιωµατικής 
Βοηθός: Γ. Μυστρίδης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φαρµακευτικής 
 

Α/Α Θεµατολογία φροντιστηριακών-εργαστηριακών ασκήσεων  
(Περιλαµβάνει και το θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών 

ασκήσεων) 

∆ιδάσκοντες 

1ο Απορρόφηση: 
• ∆ιαλυτότητα φαρµάκων,  
• ∆ιάβαση βιολογικών µεµβρανών,  
• Οδοί χορήγησης  
• Βιοδιαθεσιµότητα 
• Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων στο επίπεδο της 

απορρόφησης 
Ασκήσεις και παραδείγµατα 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 

2ο  Κατανοµή: 
• Φαινόµενος όγκος κατανοµής 
• Σύνδεση µε πρωτεΐνες 
• Μη συνδεόµενο (ελεύθερο) κλάσµα του φαρµάκου 
• Αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο της κατανοµής 

Ασκήσεις και παραδείγµατα 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 

3ο Νεφρική Απέκκριση: 
• Μηχανισµοί νεφρικής απέκκρισης 
• Ρυθµός απέκκρισης 
• Φάρµακο που µένει να αποµακρυνθεί 
• Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων 

Ασκήσεις και παραδείγµατα 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 

4ο  Ηπατική Κάθαρση: 
• Επιρροή του ηπατικού ρυθµού αιµάτωσης 
• Σύνδεση µε πρωτεΐνες 
• Ενδογενής Κάθαρση 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 
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• Αλληλεπιδράσεις 
• Φαινόµενο «πρώτης διόδου» και βιοδιαθεσιµότητα 
• ∆ιαφορές µεταξύ φαρµάκων χαµηλού και υψηλού 

ποσοστού εκχύλισης 
Ασκήσεις και παραδείγµατα 

5ο Τάξεις ρυθµών αποµάκρυνσης (απέκκρισης) του φαρµάκου: 
• Κινητική µηδενικής τάξης 
• Κινητική πρώτης τάξης 
• Στοιχεία ενζυµικής κινητικής 
• Κορεσµός ενζυµικών διαδικασιών 

Υπολογισµός εµβαδών κάτω από καµπύλες (AUC) µε τη 
µέθοδο των τραπεζίων 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 

6ο Εισαγωγή στα ∆ιαµερισµατικά µοντέλα: 
• Σύνδεση των µέχρι τώρα διδαχθέντων σε 

φαρµακοκινητικά µοντέλα 
• Συνοπτική παρουσίαση διαφόρων µοντέλων 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 

7ο Μονοδιαµερισµατικό µοντέλο ταχείας ενδοφλέβιας χορήγησης 
(IV Bolus): 

• Εξίσωση συγκέντρωσης φαρµάκου στο πλάσµα 
• Χρόνος ηµιζωής 
• Κάθαρση 
• Όγκος κατανοµής 
• Σταθερά του ρυθµού αποµάκρυνσης (απέκκρισης) 
• Υπολογισµός συγκέντρωσης στο πλάσµα και όγκου 

κατανοµής 
• Εκτίµηση παραµέτρων από τιµές συγκέντρωσης στο 

πλάσµα. 
Ασκήσεις και παραδείγµατα στο “IV Bolus Μοντέλο” 

 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 

8ο Μονοδιαµερισµατικό µοντέλο ενδοφλέβιας έγχυσης (IV infusion): 
• Εξίσωση συγκέντρωσης πλάσµατος 
• Steady State και παράγοντες που την επηρεάζουν. 
• Χρόνος που απαιτείται για να φτάσουµε στη Steady 

State. 
• Εκτίµηση παραµέτρων από τιµές συγκέντρωσης στο 

πλάσµα. 
• Πρόβλεψη επιπέδων πλάσµατος βάσει δοσολογίας 
• Υπολογισµός ∆όσης Εφόδου 
• Υπολογισµός ρυθµού χορήγησης. 

Ασκήσεις και παραδείγµατα στο “IV Infusion Μοντέλο” 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 

9ο  Μονοδιαµερισµατικό µοντέλο 1ης τάξης (από του στόµατος 
χορήγηση): 

• Κινητική της απορρόφησης 
• Έκταση και ρυθµός απορρόφησης 
• Εκτίµηση παραµέτρων απορρόφησης-Μέθοδος των 

υπολοίπων 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 
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• Επιρροή αλλαγών απορρόφησης στη συγκέντρωση του 
φαρµάκου στο πλάσµα 

• Υπολογισµός Βιοδιαθεσιµότητας 
• Εξίσωση συγκέντρωσης ως προς το χρόνο 

Ασκήσεις και παραδείγµατα στο Μοντέλο 
10ο  Κινητική µε πολλαπλή χορήγηση φαρµάκου 

• Συγκέντρωση στη σταθερή κατάσταση (Steady state) 
• Μέγιστες και ελάχιστες συγκεντρώσεις 
• Ρυθµός χορήγησης 
• Μεσοδιάστηµα χορήγησης 
• Σχεδιασµός δοσολογικού σχήµατος 

Ασκήσεις και παραδείγµατα 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 

11ο  Εφαρµογή µοντέλων πληθυσµιακής φαρµακοκινητικής για την 
πρόβλεψη και ανάλυση αλληλεπιδράσεων φαρµάκων κλινικού 
ενδιαφέροντος 

• Πλατφόρµα Simcyp 
• Μοντελοποίηση βασιζόµενη στη φυσιολογία (PBPK 

Modeling and Simulation)  
Ασκήσεις και παραδείγµατα 

Ιωάννης Σ. 
Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. 
Μυστρίδης 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 
 
Κωδικός µαθήµατος : ΝΠ-39 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό (επιλογής) 
Εξάµηνο σπουδών: 8ο  
Τύπος µαθήµατος 
 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες):  
Συντονιστής µαθήµατος: Παναγοπούλου Αθανασία, Λέκτορας  
 
∆ιδάσκουσα 
Παναγοπούλου Αθανασία, Λέκτορας 
E-mail:pathanas@pharm.auth.gr 
 
Βοηθητικό προσωπικό:  
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Γνωστικοί στόχοι: 
Η κατάρτιση των φοιτητών για τα φάρµακα τα οποία χορηγούνται στα 
φαρµακεία χωρίς ιατρική συνταγή. 
 
∆εξιότητες: 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας . 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.). φαρµακευτικά προϊόντα – 
φαρµακοµορφές. Εισαγωγή, βασικές αρχές αυτοθεραπείας. Κριτήρια 
επιλογής. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
Προϋποθέσεις χαρακτηρισµού φαρµάκων ως ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Ο ρόλος του 
φαρµακοποιού στη χορήγηση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. κατηγορίες φαρµάκων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ  
για παθήσεις δέρµατος. Ανατοµία, φυσιολογία και ιδιότητες του δέρµατος. 
∆ερµατοπάθειες και λοιπές διαταραχές του δέρµατος. Φαρµακοµορφές για 
εξωτερική χρήση, για λοιµώξεις του δέρµατος (αντισηπτικά, αντιµικροβιακά). 
Φαρµακευτική αγωγή της ακµής, της ξηροδερµίας, της πιτυρίδας, της 
σµηγµατορροικής δερµατίτιδας, της ψωρίασης και του εκζέµατος. Τοπικά 
αναλγητικά , ήπια αναλγητικά, αντιπυρετικά και αντιφλεγµονώδη. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ  
για τη θεραπεία εγκαυµάτων. Φαρµακευτικά προϊόντα για τη θεραπευτική 
αγωγή του διαβήτη. Οφθαλµικά προϊόντα. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. για αλλεργικές 
καταστάσεις. Παθήσεις του γαστρεντερικού συστήµατος (αντιόξινα, 
αντιδιαρροικά, καθαρτικά, εµετικά και αντιεµετικά). Αντηλιακά προϊόντα. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. Τα θέµατα των εξετάσεων είναι 
ισότιµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις γίνονται µε χρήση power point. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις (δίωρες) οι οποίες  
λαµβάνουν χώρα µία φορά την εβδοµάδα στην Αίθουσα διαλέξεων του 2ου 
ορόφου του Τοµέα Φαρµακευτικής Τεχνολογίας. 
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ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-40 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό (Επιλογής) 
Εξάµηνο Σπουδών: 8ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
 
Συντονιστής µαθήµατος: Φατούρος ∆ηµήτρης , Αναπλ. Καθηγητής 
 
∆ιδάσκων (οντες):  

1) Φατούρος ∆ηµήτρης , Αναπλ. Καθηγητής  
2) Μπαρµπαλέξης Παναγιώτης Επίκ. Καθηγητής 

 
Βοηθητικό προσωπικό:  
 
Γνωστικοί στόχοι: 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, για την 
αναγνώριση και κατανόηση µιας δεδοµένης συνταγής και εν συνεχεία για την 
εκτέλεσή της παρασκευάζοντας ένα καλλυντικό σκεύασµα κατάλληλο προς 
χορήγηση. 
 
∆εξιότητες: 
Κύριος στόχος παραµένει η απόκτηση γνώσεων και η δυνατότητα 
αναγνώρισης αφενός των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται κατά την 
παρασκευή των διαφόρων καλλυντικών και αφετέρου η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων του φοιτητού στη διαχείριση αυτών των ουσιών και στους 
τρόπους και στις µεθόδους παρασκευής των διαφόρων καλλυντικών 
σκευασµάτων. Περαιτέρω οι φοιτητές εξοικειώνονται µε το χειρισµό 
εργαστηριακών συσκευών που απαιτούνται κατά τη µορφοποίηση των 
καλλυντικών. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Στοιχεία ανατοµίας-φυσιολογίας του δέρµατος. Καλλυντικά γαλακτώµατα, 
ψυκτήριες κρέµες Ε/Υ και Υ/Ε. Λοσιόν, µάσκες προσώπου, καλλυντικές 
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πούδρες, χρωστικές ουσίες καλλυντικών, σκευάσµατα Make-up, κραγιόν, 
σκευάσµατα νυχιών, στοιχεία ανατοµίας και χηµείας των τριχών, σκευάσµατα 
περµανάντ, αποτριχωτικά, βαφές µαλλιών, σαµπουάν, σκευάσµατα 
περιποιήσεως των µαλλιών, καλλυντικά σαπούνια, σκευάσµατα µπάνιου, 
κρέµες ξυρίσµατος, σκευάσµατα στοµατικής κοιλότητας, αντηλιακά, 
αποσµητικά-αντιιδρωτικά, σκευάσµατα αεροζόλ. Αρώµατα, πρώτες ύλες-
φυσικής προέλευσης και σύνθεσης-αρωµατικές νότες, αλκοόλη, δηµιουργία-
σύνθεση ενός αρώµατος. Ανάπτυξη βασικών αρχών της τεχνικής Εκχύλισης 
Υπερκείµενης Φάσης (Headspace Extraction) σε σύνδεση µε την Αέριο Υγρή 
Χρωµατογραφία. 
 
Εργαστηριακές ασκήσεις: α) Παρασκευή καλλυντικών σκευασµάτων, β) 
εκτέλεση συνταγών. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Παρακολούθηση όλων των εργαστηρίων ανελλιπώς και εκτέλεση 
συγκεκριµένων εργασιών σε συνδυασµό µε συγγραφή και αξιολόγηση 
εργαστηριακών εργασιών.  
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. Τα θέµατα των εξετάσεων είναι 
ισότιµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Ορισµένες διαλέξεις γίνονται και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και  εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα µία φορά την εβδοµάδα 
στο Αµφιθέατρο διαλέξεων ∆12 του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστηµών. 
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 
1 Εισαγωγή, Στοιχεία ανατοµίας-φυσιολογίας 

του δέρµατος 
∆.Φατούρος 

2 Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασµάτων. 
Καλλυντικά γαλακτώµατα, ψυκτήριες κρέµες 
Ε/Υ και Υ/Ε. 

∆.Φατούρος 

3 Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασµάτων Λοσιόν ∆.Φατούρος 
4 Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασµάτων 

Μάσκες προσώπου 
∆.Φατούρος 

5 Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασµάτων 
Καλλυντικές πούδρες 

∆.Φατούρος 

6 Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασµάτων Make-
up, κραγιόν 

∆.Φατούρος 

7 Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασµάτων 
νυχιών 

∆.Φατούρος 

8 Στοιχεία ανατοµίας και χηµείας των τριχών, 
σκευάσµατα περµανάντ, αποτριχωτικά, βαφές 
µαλλιών, σαµπουάν, σκευάσµατα 
περιποιήσεως των µαλλιών Παρασκευή 
Καλλυντικών Σκευασµάτων  

∆.Φατούρος 

9 Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασµάτων 
σαπούνια, σκευάσµατα µπάνιου, κρέµες 
ξυρίσµατος 

Π.Μπαρµπαλεξης 

10 Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασµάτων 
στοµατικής κοιλότητας 

Π.Μπαρµπαλέξης 

11 Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασµάτων 
αντηλιακά, αποσµητικά-αντιιδρωτικά, 
σκευάσµατα αεροζόλ 

Π.Μπαρµπαλέξης 

12 Αρώµατα, πρώτες ύλες-φυσικής προέλευσης 
και σύνθεσης-αρωµατικές νότες, αλκοόλη, 
δηµιουργία-σύνθεση ενός αρώµατος 

Π.Μπαρµπαλέξης 

13 Ανάπτυξη βασικών αρχών της τεχνικής 
Εκχύλισης Υπερκείµενης Φάσης (Headspace 
Extraction) σε σύνδεση µε την Αέριο Υγρή 
Χρωµατογραφία 

Π.Μπαρµπαλέξης 

 
Β) Εργαστήρια.  ∆ιεξάγονται εργαστήρια υποχρεωτικά για τους φοιτητές.  
Η διεξαγωγή γίνεται από τους κ. Φατούρο και Μπαρµπαλέξη  

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΙI 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-42 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών:  Προπτυχιακό (επιλογής) 
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Εξάµηνο σπουδών: 8o   εξάµηνο 
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
+ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής)  

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Μπαρµπαλέξης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
Μπαρµπαλέξης Παναγιώτης Επίκ. Καθηγητής 
 e-mail: pbarmp@pharm.auth.gr 
Παναγοπούλου Αθανασία (λέκτορας), 
 e-mail: pathanas@pharm.auth.gr 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: 
Η κατάρτιση των φοιτητών γύρω από τα θέµατα της βιοισοδυναµίας και των 
συσχετίσεων in vitro-in vivo, στον καθορισµό της ποιότητας των φαρµάκων. 
 
∆εξιότητες: 
 Εξοικείωση µε χειρισµό εργαστηριακών συσκευών και οργάνων που 
απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ελέγχων. 

 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Η βιοϊσοδυναµία ως κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης των φαρµακευτικών 
ιδιοσκευασµάτων. Ανάπτυξη µεθόδων τόσο in vivo καθώς επίσης και  in vivo 
/ in vitro συσχέτισης που καθορίζουν την ποιότητα των φαρµάκων. 
Αναφορές σε δραστικές ουσίες που αναφέρονται ως «προβληµατικές» και για 
τις οποίες είναι βασική προϋπόθεση ο έλεγχος βιοϊσοδυναµίας.  Μέθοδοι για 
την στατιστική εκτίµηση µελετών βιοϊσοδυναµίας. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
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Παρακολούθηση όλων των εργαστηρίων ανελλιπώς και παράδοση 
εργαστηριακών εκθέσεων. Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. Τα 
θέµατα των εξετάσεων είναι ισότιµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις γίνονται µε χρήση power point. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και  εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα µία φορά την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα  διαλέξεων του 2ου ορόφου του Τοµέα Φαρµακευτικής 
Τεχνολογίας. 
  
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Βιοδιαθεσιµότητα, δοσολογικές µορφές. Παναγοπούλου  
2 Φαρµακευτική ποιότητα in vitro , απαιτήσεις για την in 

vitro αποδέσµευση. 
Παναγοπούλου  

3 Ανάπτυξη in vitro-in vivo συσχέτισης. Παναγοπούλου  
4 Το βιοφαρµακευτικό σύστηµα ταξινόµησης και οι in 

vitro-in vivo συσχετίσεις. 
Παναγοπούλου  

5 Έλεγχος και εκτίµηση βιοισοδυναµίας. Παναγοπούλου  
6 Αποτίµηση βιοδιαθεσιµότητας και αξιολόγηση των 

δεδοµένων. 
Μπαρµπαλέξης  

7 Συγκριτική µελέτη βιοδιαθεσιµότητας σε σκευάσµατα µε 
τροποποιηµένη αποδέσµευση δραστικής ουσίας. 

Μπαρµπαλέξης  

8 Σύγκριση διασταυρωµένων µελετών Μπαρµπαλέξης  
9 Φαρµακευτικές ουσίες µε προβληµατική 

βιοδιαθεσιµότητα. 
Μπαρµπαλέξης  

10 Σταθερότητα πολυπεπτιδίων και πρωτεϊνών Ι   Μπαρµπαλέξης  
11 Σταθερότητα πολυπεπτιδίων και πρωτεϊνών ΙΙ  Μπαρµπαλέξης  
12 Μελέτες σταθερότητας των υλικών που 

χρησιµοποιούνται για κλινικές µελέτες Ι 
Μπαρµπαλέξης  

13 Μελέτες σταθερότητας των υλικών που 
χρησιµοποιούνται για κλινικές µελέτες ΙΙ 

Μπαρµπαλέξης  

 

Β) Εργαστήρια. ∆ιεξάγονται εργαστήρια και projects  υποχρεωτικά για τους 
φοιτητές. (Η διαµόρφωσή τους βρίσκεται σε στάδιο αναπροσαρµογής) 

Η διεξαγωγή γίνεται από τους κ. Μπαρµπαλέξη και κα. Παναγοπούλου.  
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (τες) 

1   

2   

3   

 

Γ) Φροντιστήρια 

 
Φροντιστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

(ντες) 

1   

2   

3   

 

 
Βιοτεχνολογία Φαρµακευτικών Φυτών 
 
Κωδικός µαθήµατος:ΝΠ43 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών:Προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 8Ο 
Τύπος µαθήµατος 

 

 Υποβάθρου / ΓενικώνΓνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (Φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες):2 
Φροντιστήριο (ώρες):  
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος:Παµπαλάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 

∆ιδάσκοντες 

1. Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

2. Κοκκίνη Στυλιανή, Καθηγήτρια 

3. Παµπαλάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Βοηθητικό προσωπικό:  
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- 

Γνωστικοί στόχοι: 
Η εισαγωγή των φοιτητών στην ταχεία αναπτυσσόµενη σήµερα 
«Βιοτεχνολογία Φαρµακευτικών Φυτών». Στο παρόν µάθηµα του 7ου 
εξαµήνου οι φοιτητές που έχουν ήδη γενικές γνώσεις στις βασικές έννοιες, 
τις τεχνολογίες και εφαρµογές της µοριακής βιοτεχνολογίας θα έχουν τη 
δυνατότητα να κατανοήσουν (i) τη σηµασία του δευτερογενούς 
µεταβολισµού στην παραγωγή χηµικών ενώσεων µε βιολογική δράση, (ii) τα 
βιοχηµικά µονοπάτια που οδηγούν στη βιοσύνθεσή τους, (iii) τις σύγχρονες 
πειραµατικές προσεγγίσεις που οδηγούν στην αποµόνωση των γονιδίων, (iv) 
την  κλωνοποίηση και (v) τη γενετική τροποποίηση. Συνοψίζοντας, στο 
µάθηµα θα αναδειχθούν τα τελευταία επιτεύγµατα της µοριακής 
βιοτεχνολογίας στην παραγωγή ουσιών µε βιολογική δράση χρησιµοποιώντας 
τα φυτά ως εργοστάσια για την παραγωγή τους (φαρµακευτικά σκευάσµατα 
και τρόφιµα).  

∆εξιότητες: Εξοικείωση µε βασικές έννοιες και εφαρµογές στη βιοτεχνολογία 
φυτών 

∆ιδακτικές µέθοδοι: 

∆ιαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας 

Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
 
Φαρµακευτικά φυτά στον Ελληνικό χώρο - Μοριακή Βιολογία Φυτών (Αρχές 
και Εφαρµογές) - Εισαγωγή γονιδίων στα φυτά -  Βιολογία του 
Agrobacterium και χρήση του για µετασχηµατισµό των φυτών - Το σύστηµα 
CRISPR-CAS – Γενικοί vs δευτερογενείς µεταβολίτες των φυτών- Μηχανισµοί 
βιοσύνθεσης δευτερογενών µεταβολιτών και τρόποι παρέµβασης µε στόχο τη 
βελτίωση των τελικών προϊόντων – Παραδείγµατα γενετικής τροποποίησης 
φυτών (π.χ. χρυσό ρύζι). 
Βιοσύνθεση αρτεµισίνης- αλκαλοειδών. 
Μεταβολική µηχανική – Μεταφορά γονιδίων που κωδικοποιούν ένζυµα από 
τα βιοσυνθετικά µονοπάτια δευτερογενών µεταβολιτών στη ζύµη - Εδώδιµα 
εµβόλια- Μοριακή ταυτοποίηση φυτών σε φαρµακευτικά σκευάσµατα και 
τρόφιµα. 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων, συµµετοχή σε φροντιστηριακές ασκήσεις 
 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  

Εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου 
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Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ 
(παρουσίαση µε µορφή Power point, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις 
µε χρήση Η/Υ και  βίντεο). 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

Ι. Πολυδεύκης Χατζόπουλος (2001) Βιοτεχνολογία Φυτών, Εκδόσεις 
ΕΜΒΡΥΟ.   

ΙΙ. Οι διαλέξεις των διδασκόντων στο e-learning του µαθήµατος και η εκεί 
αναφερόµενη βιβιβλιογραφία 
 

∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 
1-7 Μοριακή βιολογία-βιοτεχνολογία φυτών Γ. Παµπαλάκης 
8-9 Το σύστηµα CRISPR-CAR και η εφαρµογές στα φυτά Γ. Παµπαλάκης 

10-13 Μεταβολική µηχανική Γ. Παµπαλάκης 
14-15 Τα Ελληνικά Φαρµακευτικά φυτά Σ. Κοκκίνη 
16-18 ∆ευτερογενείς µεταβολίτες και βιοσύνθεσή τους Κ. Βλαχονάσιος 
19-20 Ιστοκαλλιέργειες και κυτταροκαλλιέργεις φυτών Κ. Βλαχονάσιος 
21-24 Μοριακή γεωργία, µοριακή ιατρική γεωργία (εµβόλια 

και εδώδιµα εµβόλια, αντισώµατα, πρωτεΐνες κλπ) 
Κ. Βλαχονάσιος 

25-26 Βιοηθική και γενετικά τροποποιηµένα φυτά και 
τρόφιµα 

Κ. Βλαχονάσιος 
 

 
Εργαστήρια/Φροντιστήρια: Θέµατα του µαθήµατος για ανάπτυξη (γραπτό 
κείµενο) και προφορική παρουσίαση 10 min. 
 
 

ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Κωδικός µαθήµατος:  ΝΠ-44 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό (Επιλογής) 
Εξάµηνο σπουδών: 8ο  
Τύπος µαθήµατος 
 
 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4  
Θεωρία (ώρες): 2  
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Καριώτη Αναστασία Επίκ. Καθηγήτρια 
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∆ιδάσκων (οντες):  
1) Καριώτη Αναστασία, Επίκ. Καθηγήτρια 
Γραφείο 317, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (akarioti@pharm.auth.gr)  
 
 
2) Γαβριέλη Χρυσή, Ε∆ΙΠ 
Γραφείο 316Α, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (gabrieli@pharm.auth.gr)  
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση, από τη µεριά των φοιτητών, των τεχνικών 
που χρησιµοποιούνται για την παραλαβή και έλεγχο των δραστικών 
συστατικών των δρογών. Για την επίτευξη των στόχων αυτών 
παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι σύγχρονες αναλυτικές και φασµατοσκοπικές 
µέθοδοι και τεχνικές εφαρµοζόµενες στη φυτοχηµική διαδικασία. Επιπλέον, 
στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα 
χρησιµοποιοήσουν τις τεχνικές αυτές. 
 
∆εξιότητες: Εξοικείωση µε τις µεθόδους ανάλυσης των δρογών. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις καθ’ έδρας & εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
 
Αναφέρεται στις διαδικασίες και τεχνικές εκχύλισης - παραλαβής από φυτικές 
πρώτες ύλες, στις µεθόδους ανάλυσης και εύρεσης µοριακής δοµής καθώς 
και ελέγχους και προϋποθέσεις καθαρότητας. Εξηγούνται οι σύγχρονες 
αναλυτικές και φασµατοσκοπικές µέθοδοι και τεχνικές εφαρµοζόµενες στη 
φυτοχηµική διαδικασία, προκειµένου να παραληφθούν, να ελεγχθούν και να 
αξιοποιηθούν τα χρήσιµα στη φαρµακευτική δραστικά µόρια. Ειδικότερα 
αντιµετωπίζονται οι χρωµατογραφικές µέθοδοι απλές και συνεζευγµένες µε 
φασµατοσκοπία, µε έµφαση σε αυτές της υπεριώδους-ορατού, µάζης και 
πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού. 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
Παραλαβή και ανάλυση αιθερίων ελαίων από αρωµατικά φυτά. Αποµόνωση 
και διευκρίνιση δοµής µη πτητικών δευτερογενών µεταβολιτών.  
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  
1. European Pharmacopoeia 5. 
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2. The Medicinal Plant Industry, Ed. by R.O.B. Wijesekera, CRC Press, 
Boston, London 1991. 

3. High Resolution Gas Chromatography, P. Sandra Ed. by K.J. Hyver 3rd 
Edition Hewlett-Packard 1989. 

4. Progress in Essential Oil Research, Ed. by E.J. Brunke, Walter de Gruyter 
Berlin-N. York 1986. 

5. Preparative Chromatography Techniques (Applications in Natural Product 
Isolation) K. Hostettmann, M. Hostettmann, A. Marston Springer Verlag, 
Berlin, Heidelberg, N. York 1986. 

6. Introduction to Open Tubular Columns, L.S. Ettre, Ed. by Perkin-Elmer, 
Connecticut 1978. 

7. Qualitative Analysis of Flavour and Fragrance Volatiles by Capillary Gas 
Chromatography, W. Jennings, T. Shibamoto, Academic Press New York 
1980 

8. Σηµείωσεις που διανέµονται από τον διδάσκοντα 
  
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακές ασκήσεις.  
Κατ’ έτος µε τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους πραγµατοποιούνται 3ηµερες 
εκπαιδευτικές εκδροµές σε συναφείς βιοµηχανίες (ΒΙΟΡΥΛ, APIVITA, 
ΚΟΡΡΕΣ, κλπ.), καθώς και σε καλλιέργειες φαρµακευτικών–αρωµατικών 
φυτών (Καρδίτσα, κλπ.) 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου.  
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες και χώρους 
που ανακοινώνει το Τµήµα. 
Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες συνολικά. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε 10 ερωτήσεις όπου οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους (αν είναι 
ζητούµενο). 'Ολα τα θέµατα είναι ισοδύναµα και το κάθε θέµα λαµβάνει 
συνολικά 10 µονάδες στα 100. Σε περίπτωση που ένα θέµα δεν απαντηθεί 
από κανένα φοιτητή, τότε το συγκεκριµένο θέµα αποσύρεται και ο τελικός 
βαθµός βασίζεται στις υπόλοιπες απαντήσεις. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος γίνονται µε χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση µε µορφή 
Powerpoint, κλπ). 
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, ανακοινώσεις, βαθµολογίες κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις – Μαθήµατα) στην ιστοσελίδα του τµήµατος. 
 
∆ιδασκαλία  
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και µε εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
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α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δύο ώρες εβδοµαδιαίως) λαµβάνουν χώρα µια 
φορά την εβδοµάδα στην Αίθουσα Σεµιναρίων του 3ου ορόφου του κτιρίου 
Βιολογίας/Φαρµακευτικής .  
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Χρωµατογραφία γενικά Αν. Καριώτη 
2 Χρωµατογραφία προσρόφησης Αν. Καριώτη 
3 Χρωµατογραφία κατανοµής Αν. Καριώτη 
4 Εφαρµογές χρωµατογραφίας µε Sephadex LH-20 Αν. Καριώτη 

5-6 Εκχύλιση (γενικά), Μέθοδοι εκχύλισης Αν. Καριώτη 
7 Συσκευές εκχύλισης Αν. Καριώτη 
8 Ξήρανση εκχυλισµάτων Αν. Καριώτη 

9-10 Έλεγχος ποιότητας και ανάλυση φυικών 
εκχυλισµάτων 

Αν. Καριώτη 

10-11 Αέριος χρωµατογραφία - Φασµατοµετρία µάζης 
(GC-MS) 

Αν. Καριώτη 

12-13 Εφαρµογές της ανάλυσης GC-MS Αν. Καριώτη 
 
Β) Εργαστήρια 
Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική (δύο ώρες 
εβδοµαδιαίως) και λαµβάνουν στην Αίθουσα ∆ρογοχηµείας του 3ου ορόφου 
του κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

 
Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων 

1-3 Παραλαβή από αρωµατικά φυτά των 
αιθερίων ελαίων – Ανάλυση των 
περιεχοµένων συστατικών και αξιολόγηση 

Χ. Γαβριέλη 

4-7 Εκχύλιση και παραλαβή φαινολικών ενώσεων 
(αντιοξειδωτικών) από φυτικό υλικό. 
Ανάλυση και αποµόνωση των υπαρχόντων 
συστατικών µε χρωµατογραφικές τεχνικές 
(προσρόφησης, κατανοµής και gel filtration) 

Χ. Γαβριέλη 

8-11 Στα προηγουµένως αποµονωθέντα 
φλαβονοειδή (άγλυκα και γλυκοζίτες) 
πραγµατοποιείται διευκρίνιση δοµής µε την 
βοήθεια UV-Vis φασµατοσκοπίας (κατά την 
τεχνική Mabry) 

Χ. Γαβριέλη 

 

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (επιλογής) 
 
Κωδικός µαθήµατος: ΝΠ-45 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό (Επιλογής) 
Εξάµηνο σπουδών: 8ο  
Τύπος µαθήµατος 
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 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 
Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: Φατούρος ∆ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής 
 
∆ιδάσκων (οντες):  
1)Φατούρος ∆ηµήτριος, Αναπλ. Καθηγητής 
e-mail: dfatouro@pharm.auth.gr 
2) Παναγοπούλου Αθανασία (Λέκτορας) 
e-mail: pathanas@pharm.auth.gr 
 
Βοηθητικό προσωπικό: - 
 
Γνωστικοί στόχοι: 
Η κατάρτιση των φοιτητών γύρω από θέµατα της µορφοποίησης των 
φαρµάκων. 
 
∆εξιότητες: 
Εξοικείωση µε χειρισµό εργαστηριακών συσκευών και οργάνων που 
απαιτούνται για τη µορφοποίηση φαρµάκων. 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
∆ιαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
Προοπτικές για τη µορφοποίηση φαρµάκων (συµβατικές και νεότερες 
φαρµακοτεχνικές µορφές). Εφαρµογές Φαρµακινητικών παραµέτρων στο 
καθορισµό της δοσολογίας και την εκτίµηση της βιοδιαθεσιµότητας 
σκευασµάτων. Ρύθµιση φαρµακοκινητικής συµπεριφοράς µε 
µικροεγκαψακίωση, µε διαδερµική χορήγηση και ειδική µορφοποίηση. 
Εφαρµογές πολυµερικών εκδόχων υλικών στη µορφοποίηση φαρµάκων. 
Τεχνολογία φαρµακευτικών κόνεων και βιοµηχανική µορφοποίηση 
φαρµάκων. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:  
Παρακολούθηση διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Παρακολούθηση όλων των εργαστηρίων ανελλιπώς και εκτέλεση 
συγκεκριµένων εργασιών σε συνδυασµό µε συγγραφή και αξιολόγηση 
εργαστηριακών εκθέσεων.  
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Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου. Τα θέµατα των εξετάσεων είναι 
ισότιµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
Οι διαλέξεις γίνονται µε χρήση power point. 
 
∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και  εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
α) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαµβάνουν χώρα µία φορά την εβδοµάδα 
στην Αίθουσα  διαλέξεων του 2ου ορόφου του Τοµέα Φαρµακευτικής 
Τεχνολογίας. 
  
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 

1 Εισαγωγή Φατούρος ∆ 
2 Προοπτικές για τη µορφοποίηση 

Φαρµάκων Ι 
Φατούρος ∆ 

3 Προοπτικές για τη µορφοποίηση 
Φαρµάκων ΙΙ 

Φατούρος ∆ 

4 Φαρµακοκινητικές παράµετροι και 
βιοδιαθεσιµότητα Ι 

Παναγοπούλου Α. 

5 Φαρµακοκινητικές παράµετροι και 
βιοδιαθεσιµότητα ΙΙ 

Παναγοπούλου Α. 

6 Μικρο/νανοεγκαψακίωση Ι Φατούρος ∆ 
7 Μικρο/νανοεγκαψακίωση ΙΙ  
8 Βιοπροσκολλητικά Φατούρος ∆ 
9 ∆ιαδερµική χορήγηση φαρµάκων Ι Φατούρος ∆ 

10 ∆ιαδερµική χορήγηση φαρµάκων ΙΙ Φατούρος ∆ 
11 Μηχανικές ιδιότητες κόνεων και 

µορφοποίηση φαρµάκων Ι 
Φατούρος ∆ 

12 Μηχανικές ιδιότητες κόνεων και 
µορφοποίηση φαρµάκων ΙΙ 

Φατούρος ∆ 

13 Μηχανικές ιδιότητες κόνεων και 
µορφοποίηση φαρµάκων ΙΙΙ 

Φατούρος ∆ 

 
Β) Εργαστήρια.  ∆ιεξάγονται   εργαστήρια υποχρεωτικά για τους φοιτητές.  
(Η διαµόρφωσή τους βρίσκεται σε στάδιο αναπροσαρµογής) 
Η διεξαγωγή γίνεται από τους κ. Φατούρο και κ. Καχριµάνη.  
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Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων (οντες) 
1 Μετρήσεις µε διάφορους αισθητήρες 

(θερµοκρασίας, βάρους, απόστασης, 
υγρασίας) µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Συλλογή και επεξεργασία 
σήµατος κατά τις εφαρµογές 
µορφοποίησης φαρµάκων. 

Παναγοπούλου Α. 

2 Εξέταση παραγόντων που επηρεάζουν 
τη διαδερµική απορρόφηση φαρµάκων 

Φατούρος ∆ 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιλογή) 

 
Κωδικός µαθήµατος: NΠ46 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: προπτυχιακό 
Εξάµηνο σπουδών: 8ο 
Τύπος µαθήµατος 
 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 
Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 4 
Θεωρία (ώρες): 2 
Φροντιστήριο (ώρες): - 
Εργαστήριο (ώρες): 2 
Συντονιστής µαθήµατος: 
∆ηµόπουλος Βασίλης, Καθηγητής 

∆ιδάσκοντες:  
1 ∆ηµόπουλος Βασίλης, Καθηγητής 

Γραφείο 408Α & 409Β, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 µ.µ. 

Επικοινωνία: µε e-mail (vdem@pharm.auth.gr) 

 

3)Ρέκκα Ελένη, Καθηγήτρια 

Γραφείο 409, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 

Επικοινωνία: µε email (rekka@pharm.auth.gr) 

 

3) Νικολάου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής 
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 Γραφείο 404, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 12-1 µ.µ. 

Επικοινωνία: µε email (inikolao@pharm.auth.gr) 

 
Εργαστηριακό ∆ιδακτικό προσωπικό: 
∆ρ. Αντώνιος Γαβαλάς, Ε∆ΙΠ 
 
Γνωστικοί στόχοι: 
Το µάθηµα αποτελεί επέκταση του υποχρεωτικού µαθήµατος αυτού του 
εξαµήνου, εµβάθυνση και εφαρµογή νέων τάσεων στη φαρµακοχηµική 
άποψη του σχεδιασµού φαρµακοµορίων και στην επιτυχή αντιµετώπιση 
παθολογικών καταστάσεων χρησιµοποιώντας σύγχρονες φαρµακοχηµικές 
µεθόδους. Αναλύονται:  
- ∆οµικά υπόβαθρα φαρµακοµορίων. Φυσικοχηµικές ιδιότητες 
φαρµακοµορίων. Βασικές αρχές σε µεθοδολογίες ανακάλυψης, 
βελτιστοποίησης και παραγωγής νέων χηµικών οντοτήτων 
- Οξειδωτικό στρες, αντιοξειδωτική φαρµακοθεραπεία. Φαρµακοχηµικές 
απόψεις του βιολογικού στρες, σχέση οξειδωτικού και βιολογικού στρες. 
∆είκτες οξειδωτικού και βιολογικού στρες και σχέσεις µεταξύ τους. Συνέπειες 
οξειδωτικού και βιολογικού στρες στην υγεία.  
 
∆εξιότητες:  
Από τη διδασκαλία του µαθήµατος αυτού, οι φοιτητές θα γνωρίζουν και θα 
κατανοούν: 
-Τη τρισδιάστατη γραφική δηµιουργία ενώσεων µε χρήση υπολογιστικής 
µοριακής προσοµοίωσης 
-Τη δοµική βελτιστοποίηση ενώσεων µε χρήση υπολογιστικής µοριακής 
µηχανικής και κβαντοµηχανικής 
-Το δισδιάστατο σχεδιασµό ενώσεων και υπολογιστικός προσδιορισµός 
συντελεστή κατανοµής και συντελεστή µερισµού 
-Τη συµµετοχή του οξειδωτικού και βιολογικού στρες σε ασθένειες, 
παθολογικές καταστάσεις και στην απόκριση του οργανισµού σε ξενοβιοτικά 
-Το ρόλο του φυσιολογικού αµυντικού µηχανισµού ως απόκριση σε στρες 
 
∆ιδακτικές µέθοδοι:  
- ∆ιαλέξεις καθ’ έδρας, θεωρητικές & πρακτικές εργαστηριακές ασκήσεις. 
-∆ιατίθενται διδακτικά συγγράµµατα [βιβλίο(α) & σηµειώσεις] και 
εργαστηριακές σηµειώσεις. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος:  
1) Βασίλης ∆ηµόπουλος 
Χηµική βιολογία στη φαρµακοχηµεία µε επικέντρωση σε: 
α) στερεοχηµικούς παράγοντες και βιολογική δράση (εναντιοµέρεια, 
διαστερεοµέρεια, γεωµετρική ισοµέρεια, τοποϊσοµέρεια, ατροπισοµέρεια, 
διαµορφωµερή) 
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β) φυσικοχηµικές ιδιότητες και βιολογική δράση (λιποφιλία, υδροφοβία, 
ιονισµός, διαλυτότητα, εµβαδόν πολικής µοριακής επιφάνειας) 
γ) βιοϊσοστέρεια 
δ) θερµοδυναµική ανάλυση φαινόµενων σύνδεσης προσδεµάτων µε 
υποδοχείς 
δ) διαπερατότητα µέσω βιολογικών µεµβρανών 
 
2) Ελένη Ρέκκα 
Αναλύονται φαρµακοχηµικές απόψεις του οξειδωτικού, καθώς και του 
βιολογικού στρες, ανάλυση των δεικτών και των σχέσεων µεταξύ τους. 
Σηµασία του οξειδωτικού και του βιολογικού στρες σε ασθένειες της 
σύγχρονης κοινωνίας, π.χ. νόσοι Alzheimer, Parkinson, εµφάνιση και 
εκδήλωση βιολογικού στρες, και άλλες παθολογικές καταστάσεις. Τοξικότητα 
ξενοβιοτικών λόγω σχηµατισµού ελευθέρων ριζών, τοξικοί µεταβολίτες, 
αντιοξειδωτική παρέµβαση. 
 
3) Ιωάννης Νικολάου 
Φαρµακοχηµική προσέγγιση για την αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος 
της έλλειψης εκλεκτικότητας των υπαρχόντων αντικαρκινικών 
χηµειοθεραπευτικών παραγόντων διαµέσου δύο κύριων στρατηγικών:  
α) µε σχεδιασµό αντικαρκινικών προφαρµάκων των οποίων η ενεργοποίηση 
τους θα λαµβάνει χώρα σε µεγάλο βαθµό σε καρκινικά κύτταρα, και  
β) µε χηµική σύζευξη (π.χ. µέσω αµιδοποίησης ή εστεροποίησης) σε ήδη 
υπάρχοντα κλινικά αντικαρκινικά φάρµακα,  µε ποικίλες ειδικές οµάδες (π.χ. 
µονοκλωνικά αντισώµατα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, φυλλικό οξύ, 
υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια) οι οποίες “αναγνωρίζουν” τα καρκινικά κύτταρα   
 
 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 
1) Βασίλης ∆ηµόπουλος 
- «Βασικές αρχές σχεδιασµού και ανάπτυξης φαρµάκων» Β. Ι. ∆ηµόπουλος 
και Α. Τσαντίλη-Κακουλίδου, ΙSBN: 978-960-603-190-8, 2015. Αθήνα: 
Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. ∆ιαθέσιµο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/5881. ID Ευδόξου: 59303610   
- Richard B. Silverman “The Organic Chemistry of Drug Design and Drug 
Action”, Academic Press, 2004, ISBN-10: 0126437327 
-Joseph J. Cannon “Pharmacology for Chemists”, Oxford University Press, 
2007, ISBN-10: 0841239274 
- Jonathan M. Goodman “Chemical Applications of Molecular Modelling”, The 
Royal Society of Chemistry, 1998, ISBN: 0854045791 
- M. P. Edwards and D. A. Price, "Role of Physicochemical Properties and 
Ligand Lipophilicity Efficiency in Addressing Drug Safety Risks". Ann. Rep. 
Med. Chem., 45: 381–391 (2010) 
- A. Avdeef, “Physicochemical profiling (solubility, permeability and charge 
state)”, Curr. Top. Med. Chem., 1, 277-351 (2001) 
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- N. A. Meanwell “Synopsis of Some Recent Tactical Application of 
Bioisosteres in Drug Design”, J. Med. Chem., 54, 2529–2591 (2011) 
- J. Clayden, S. R. LaPlante et. al. “The Challenge of Atropisomerism in Drug 
Discovery” Angew. Chem. Int. Ed., 48, 6398 – 6401 (2009) 
 
2) Ελένη Ρέκκα 

- Ε.Α. Ρέκκα, Π.Ν. Κουρουνάκης, «Οργανική Φαρµακευτική Χηµεία: 
Θέµατα Φαρµακοχηµείας-Σχεδιασµού Φαρµάκων», Εκδ. Φ. Χατζηπάντου, 
2010 (ISBN 978-960-98594-3-1) (Εύδοξος) 
- R. Rodrigo, “Oxidative Stress and Antioxidants: Their Role in Human 
Disease”, 2009, Nova Science Pub Inc. 

 
3) Ιωάννης Νικολάου 
- Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 

- Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 

- Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες: 
Παρακολούθηση διαλέξεων, πρακτικών και θεωρητικών εργαστηριακών 
ασκήσεων. Παρεµβάλετε/ακολουθεί διαδραστική συζήτηση µε τους φοιτητές 
για διευκρίνιση αποριών & επίλυση προβληµάτων.  
 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
- Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές από 
τη διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε γραπτές εξετάσεις (80% του τελικού 
βαθµού + 20% ο βαθµός του εργαστηρίου), που διεξάγονται στις 
θεσµοθετηµένες εξεταστικές περιόδους. 
- Οι γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν κατά µέσο όρο δέκα (10) εννοιολογικά 
σύνθετα θέµατα που αντιστοιχούν στο σύνολο της ύλης που απαρτίζει το 
µάθηµα. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν µε βάση τόσο τις γνώσεις που 
απέκτησαν από τη διδασκαλία και τη µελέτη όσο και την κριτική σκέψη και 
ικανότητα συνδυασµού γνώσεων και πληροφοριών. 
- Η βαθµολογία είναι αναλογικά κατανεµηµένη ανά διδάσκοντα, µε βάση το 

πρόγραµµα των αντίστοιχων διαλέξεών τους. 

- Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες.  
- Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν 
έκθεση των αποτελεσµάτων τους και αξιολογούνται. Επιτυχής περαίωση των 
εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συµµετοχή των φοιτητών στις τελικές 
εξετάσεις. 
- Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες, ώρα και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
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Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος:  
∆ιδάσκοντες:  
Οι διαλέξεις του µαθήµατος, σηµειώσεις, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις : Μαθήµατα) στην ιστοσελίδα του τµήµατος ή 
στον ιστότοπο: http://users.auth.gr/vdem/ 
 

 

∆ιδασκαλία (∆ιαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
 

 
α) ∆ιαλέξεις. 
- Οι 26 διαλέξεις (13 εβδοµάδες Χ 2 ώρες) γίνονται, κατά περίπτωση, µε τη 
χρήση α) ηλεκτρονικών µέσων για την προβολή των διαλέξεων, β) 
διαφανειών και επιδιασκοπίου και γ) κλασικού πίνακα. 
- Οι διαλέξεις λαµβάνουν χώρα δυο φορές την εβδοµάδα στην αίθουσα ∆12.  
∆ιάλεξη  Τίτλος ∆ιδάσκων 

1 Μέγεθος/µορφή µορίων, εναντιοµέρεια και 

γεωµετρική ισοµέρεια στη βιολογική δράση  
Β. ∆ηµόπουλος 

2 Ατροπισοµέρεια - διαµορφωµερή και 

βιολογική δράση  

Β. ∆ηµόπουλος 

3 Ποσοτικές σχέσεις στερεοδοµής και 

δράσης, εµβαδόν πολικής  επιφάνειας 

φαρµακοµορίων 

Β. ∆ηµόπουλος 

4 Λιποφιλία & προσδιορισµός συντελεστών 

κατανοµής  

Β. ∆ηµόπουλος 

5 Προσδιορισµός συντελεστών µερισµού Β. ∆ηµόπουλος 

6 ∆ιαπερατότητα µέσω βιολογικών 

µεµβρανών 

Β. ∆ηµόπουλος 

7 Βιοφαρµακευτική κατάταξη νέων χηµικών 

οντοτήτων 

Β. ∆ηµόπουλος 

8 Φαινόµενα σύνδεσης και φυσικοχηµικές 

ιδιότητες προσδεµάτων 

Β. ∆ηµόπουλος 

9 Κλασσική και µη κλασική ισοστέρεια Β. ∆ηµόπουλος 
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10 Βιοϊσοστέρεια Β. ∆ηµόπουλος 

11-14 Σχεδιασµός Αντικαρκινικών Προφαρµάκων Ι. Νικολάου 

15-16 Στοχευµένα για όγκους συζευγµένα 

αντικαρκινικά φάρµακα µε ποικίλες ειδικές 

οµάδες (π.χ. µονοκλωνικά αντισώµατα, 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, φυλλικό οξύ, 

υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια) 

Ι. Νικολάου 

17-18 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ KAI ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 

ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ: Αιθανόλη, 

τετραχλωράνθρακας, πολυαλογονωµένοι 

υδρογονάνθρακες, ενώσεις διπυριδυλίου, 

ιόντα σιδήρου και άλλων βαρέων 

µετάλλων, κλοφιβράτη, παρακεταµόλη 

Ε. Ρέκκα 

19-20 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ KAI ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Υπερχοληστερολαιµία, 
Αγγειοπάθειες, Υπέρταση, Καρδιαγγειακά 
νοσήµατα, Επιπλοκές του σακχαρώδους 
διαβήτη  

Ε. Ρέκκα 

21-22 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ KAI ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φλεγµονή, Ρευµατοειδής 

αρθρίτιδα, Φάρµακα χρησιµοποιούµενα σε 

καταστάσεις φλεγµονής, Αυτοάνοσοι νόσοι 

Ε. Ρέκκα 

23-24 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ KAI ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Νευρωνική εκφύλιση και 

οξειδωτικό στρες, Άµυνα του εγκεφάλου 

έναντι οξειδωτικού στρες, Σύνδεση του 

σιδήρου στον εγκέφαλο, Γεροντική άνοια 

– Νόσος Alzheimer, Παθοβιοχηµεία της 

Νόσου Alzheimer, Κυτταρικός θάνατος, 

Κυτταρική βλάβη στη Νόσο του Alzheimer, 

Πιθανά αίτια της Νόσου του Alzheimer, 

Ιδέες για τον oρθολογικό σχεδιασµό 

φαρµάκων κατά της νόσου του Alzheimer 

Νόσος του Parkinson, Αίτια της νόσου του 

Parkinson 

Ε. Ρέκκα 

25-26 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε. Ρέκκα 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ: 

Οµοιόσταση, Βιολογικό στρες, Εκδηλώσεις 

και µέτρηση του στρες, επίδραση 

βενζοδιαζεπινών, Στρες και απόκριση σε 

φάρµακα και άλλα ξενοβιοτικά, 

Συσχετίσεις µεταξύ βιολογικού και 

οξειδωτικού στρες. 
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β) Εργαστήρια: 

Οι φοιτητές καλούνται µε ανακοίνωση τον Φεβρουάριο κάθε έτοuς για να 

συµπληρώσουν αιτήσεις εγγραφής για την άσκησή τους στα εργαστήρια. Για 

όσους δεν έγινε εγγραφή (ή δεν έγινε έγκαιρα) η άσκηση µεταφέρεται στο 

αντίστοιχο 8ο εξάµηνο της επόµενης ακαδηµαϊκής χρονιάς. 

Οι ασκήσεις θα εκτελούνται οµαδικά, διότι σκοπός της εφαρµογής του 

τρόπου αυτού της εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών, οι οποίοι 

ευρίσκονται σε προχωρηµένο εξάµηνο σπουδών, είναι η εκτέλεση 

συλλογικής, ολοκληρωµένης πειραµατικής εργασίας, όπου επιδιώκεται να 

κεντρίζεται το ενδιαφέρον, να τονίζεται η πρωτοβουλία των φοιτητών, να 

αποφεύγεται η µηχανική δουλειά και κυρίως να παρέχεται στοιχειώδης ιδέα 

σχετικά µε εποικοδοµητικό τρόπο εφαρµογής των αποκτηθεισών γνώσεων 

αλλά και νέων σ’ αυτούς µεθόδων και τεχνικών. 

 

Εργαστήριο Τίτλος ∆ιδάσκων  

1-3 Τρισδιάστατη γραφική  δηµιουργία δοµής 

αποµορφίνη & τριών παραγώγων της.   

Β.∆ηµόπουλος,  

4-7 Ενεργειακή ελαχιστοποίηση των δοµών µε 

υπολογιστική χρήση µοριακής µηχανικής και 

κβαντοµηχανικής  

Β.∆ηµόπουλος,  

8-9 Καταγραφή αποτελεσµάτων (ενέργειας & 

ατοµικών αποστάσεων) 

Β.∆ηµόπουλος,  

10-12 ∆ισδιάστατη  γραφική  δηµιουργία δοµής 

αποµορφίνη & των τριών παραγώγων της. 

Υπολογισµός δεικτών λιποφιλίας  

Β.∆ηµόπουλος,  

13-14 ∆ιαµορφοµερή & κατανοµή Boltzman. 

Υπολογιστικά αποτελέσµατα & 

(βιβλιογραφική) in vivo δράση  

Β.∆ηµόπουλος,  

15-18 Σύνθεση και ταυτοποίηση παρακεταµόλης Ε. Ρέκκα 

19-22 Πρόκληση ηπατοτοξικότητας σε επίµυες µε 

χορήγηση υψηλής δόσης παρακεταµόλης, 

µελέτη της επίδρασης ενώσεων µε 

διαφορετικό µηχανισµό δράσης, µε σκοπό 

την προστασία του οργανισµού έναντι 

οξειδωτικής προσβολής. 

Ε. Ρέκκα 
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23-26 Προσδιορισµός της επίδρασης των 

προηγουµένων, µε έλεγχο δεικτών σε αίµα 

και ήπαρ των πειραµατοζώων. 

Ε. Ρέκκα 

 

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι 
Κωδικός µαθήµατος: ΠA-1 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάµηνο σπουδών: 9ο  

 

Τύπος µαθήµατος 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 

Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 30 

Θεωρία (ώρες/εβδοµάδα): 2  

Φροντιστήριο (ώρες/εβδοµάδα): - 

Εργαστήριο (ώρες/εβδοµάδα): Καθηµερινές εργάσιµες ώρες επί 
πενθήµερο (9-2) 

 

Συντονιστής µαθήµατος: Καχριµάνης Κυριάκος , Αναπλ. Καθηγητής 

 

∆ιδάσκων (οντες): 

  Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, Καθηγήτρια  

Γραφείο 408/Β, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 

Επικοινωνία: µε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 

 

Καχριµάνης Κυριάκος, Αναπλ. Καθηγητής 

kgk@pharm.auth.gr 

 

Σκλαβιάδης Θεόδωρος, Καθηγητής 

Γραφείο  310, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 
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Επικοινωνία: µε e-mail (sklaviad@pharm.auth.gr) 

 
Λάζαρη ∆ιαµάντω, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Γραφείο 317, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  

 

 

Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση και η εξοικείωση των φοιτητών της 
φαρµακευτικής µε τον χώρο του φαρµακείου ανοικτού στο κοινό, του 
νοσοκοµειακού φαρµακείου και της φαρµακευτικής βιοµηχανίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσµατική χρήση του φαρµάκου στους 
ασθενείς και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.   

 
∆εξιότητες:  Εξοικείωση: α) µε τη βασική λειτουργία φαρµακείου ανοικτού 
στο κοινό, του νοσοκοµειακού φαρµακείου και της φαρµακευτικής 
βιοµηχανίας και β) µε την επικοινωνία µε τον ασθενή. 
 

∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ΄έδρας, διαλέξεις από προσκεκληµένους 
διακεκριµένους οµιλητές (από τον χώρο φαρµακείου ανοικτού στο κοινό, 
νοσοκοµειακού φαρµακείου και της φαρµακευτικής βιοµηχανίας), παιχνίδι 
ρόλου, case studies. 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος: Το µάθηµα παρουσιάζει: 

την φαρµακευτική πράξη στο χώρο φαρµακείου ανοικτού στο κοινό 
(εκτέλεση συνταγών, αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων στη 
συνταγογράφηση, παροχή πρώτων βοηθειών, γαληνικά σκευάσµατα, 
φαρµακευτική εµπορευµατολογία, επαγγελµατική δεοντολογία, τήρηση 
κανόνων ασφαλείας), 

• την  λειτουργία-οργάνωση του νοσοκοµειακού φαρµακείου, 

• τους κανόνες καλής παρασκευής φαρµάκων (GMP) και τις µεθόδους 
επαλήθευσης παραγωγικής διαδικασίας (validation process).  

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

1. Εθνικό Συνταγολόγιο 

2. Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία 

3. Ελληνική Φαρµακοποιία 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων, συζήτηση µε 
τους φοιτητές σε κάθε διάλεξη, παιχνίδι ρόλου, case studies. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  



�   

 

274

Η εξέταση του µαθήµατος γίνεται µε γραπτή εξέταση. 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν µε βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη 
διδασκαλία, την άσκηση και την παρουσία τους σε φαρµακείο ανοικτό στο 
κοινό ή από το φαρµακείο νοσοκοµείου και τη µελέτη και την κριτική σκέψη 
και ικανότητα συνδυασµού γνώσεων και πληροφοριών. 

  
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες, ώρα και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
 
∆ιδασκαλία: Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις.  
 
A) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις διάρκειας 2 ωρών λαµβάνουν χώρα µία φορά 
την εβδοµάδα στην Αίθουσα ∆12  

 
∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκοντες 

1-5 Φαρµακευτική πράξη σε φαρµακείο 
ανοικτό στο κοινό 

Όλοι οι διδάσκοντες 

6-9 Λειτουργία-οργάνωση του 
νοσοκοµειακού φαρµακείου  

Όλοι οι διδάσκοντες 

10-11 Κανόνες καλής παρασκευής 
φαρµάκων 

Όλοι οι διδάσκοντες 

12-13 Μέθοδοι επαλήθευσης παραγωγικής 
διαδικασίας 

Όλοι οι διδάσκοντες 

 
 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ 
 

Κωδικός µαθήµατος: ΠA-2 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάµηνο σπουδών: 10ο  

 

Τύπος µαθήµατος 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστηµονικής περιοχής (φαρµακευτικής) 

 

Πιστωτικές µονάδες (ECTS): 30 

Θεωρία (ώρες/εβδοµάδα): 2  



� 

 

275

Φροντιστήριο (ώρες/εβδοµάδα): - 

Εργαστήριο (ώρες/εβδοµάδα): Καθηµερινές εργάσιµες ώρες επί 
πενθήµερο (9-2) 

 
Συντονιστής µαθήµατος: Λάζαρη ∆ιαµάντω, Αναπλ. Καθηγήτρια 

 

∆ιδάσκων (οντες): 

  Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα, Καθηγήτρια  

Γραφείο 408/Β, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 

Επικοινωνία: µε e-mail (hadjipav@pharm.auth.gr) 

 

Καχριµάνης  Κυριάκος, Αναπλ. Καθηγητής 

kgk@pharm.auth.gr 

 

Σκλαβιάδης Θεόδωρος, Καθηγητής 

Γραφείο  310, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 

Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά. 

Επικοινωνία: µε e-mail (sklaviad@pharm.auth.gr) 

 
Λάζαρη ∆ιαµάντω, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Γραφείο 317, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρµακευτικής. 
Συνεργασία µε φοιτητές: Καθηµερινά 11-12 π.µ. 
Επικοινωνία: µε e-mail (dlazari@pharm.auth.gr)  

 

Βοηθητικό προσωπικό:  

 

Γνωστικοί στόχοι: Η κατανόηση και η εξοικείωση των φοιτητών της 
φαρµακευτικής µε τον χώρο του φαρµακείου ανοικτού στο κοινό, του 
νοσοκοµειακού φαρµακείου και της φαρµακευτικής βιοµηχανίας ώστε  να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσµατική χρήση του φαρµάκου στους 
ασθενείς και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα.   

 
∆εξιότητες: Εξοικείωση: α) µε τη βασική λειτουργία φαρµακείου ανοικτού 
στο κοινό, του νοσοκοµειακού φαρµακείου και της φαρµακευτικής 
βιοµηχανίας και β) µε την επικοινωνία µε τον ασθενή. 
 

∆ιδακτικές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις καθ΄έδρας, διαλέξεις από προσκεκληµένους 
διακεκριµένους οµιλητές (από τον χώρο φαρµακείου ανοικτού στο κοινό, 



�   

 

276

νοσοκοµειακού φαρµακείου και της φαρµακευτικής βιοµηχανίας), παιχνίδι 
ρόλου, case studies. 

 

Περιεχόµενο του µαθήµατος: Το µάθηµα παρουσιάζει: 

την φαρµακευτική πράξη στο χώρο φαρµακείου ανοικτού στο κοινό 
(εκτέλεση συνταγών, αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων στη 
συνταγογράφηση, παροχή πρώτων βοηθειών, γαληνικά σκευάσµατα, 
φαρµακευτική εµπορευµατολογία, επαγγελµατική δεοντολογία, τήρηση 
κανόνων ασφαλείας), 

την  λειτουργία-οργάνωση του νοσοκοµειακού φαρµακείου, 

τους κανόνες καλής παρασκευής φαρµάκων (GMP) και τις µεθόδους 
επαλήθευσης παραγωγικής διαδικασίας (validation process).  

 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία:  

1. Εθνικό Συνταγολόγιο 

2. Ευρωπαϊκή Φαρµακοποιία 

3. Ελληνική Φαρµακοποιία 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων, συζήτηση µε 
τους φοιτητές σε κάθε διάλεξη, παιχνίδι ρόλου, case studies. 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Η εξέταση του µαθήµατος γίνεται µε γραπτή εξέταση. 
Η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε ερωτήσεις στις οποίες οι φοιτητές 
καλούνται να απαντήσουν µε βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη 
διδασκαλία, την άσκηση και την παρουσία τους σε φαρµακείο ανοικτό στο 
κοινό ή από το φαρµακείο νοσοκοµείου και τη µελέτη και την κριτική σκέψη 
και ικανότητα συνδυασµού γνώσεων και πληροφοριών. 
  
Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαµήνου γίνονται στις ηµεροµηνίες, ώρα και 
χώρους που ανακοινώνει το Τµήµα. 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση µαθήµατος: 
 
∆ιδασκαλία: Η διδασκαλία του µαθήµατος γίνεται µε διαλέξεις.  
 
B) ∆ιαλέξεις. Οι διαλέξεις διάρκειας 2 ωρών λαµβάνουν χώρα µία φορά 
την εβδοµάδα στην Αίθουσα ∆12  
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∆ιάλεξη Τίτλος ∆ιδάσκοντες 
1-5 Φαρµακευτική πράξη σε 

φαρµακείο ανοικτό στο κοινό 
Όλοι οι διδάσκοντες 

6-9 Λειτουργία-οργάνωση του 
νοσοκοµειακού φαρµακείου  

Όλοι οι διδάσκοντες 

10-11 Κανόνες καλής παρασκευής 
φαρµάκων 

Όλοι οι διδάσκοντες 

12-13 Μέθοδοι επαλήθευσης 
παραγωγικής διαδικασίας 

Όλοι οι διδάσκοντες 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΤΟΟΥΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΤΤΟΟΥΥ ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ.. (Γ.Σ. 

465/02-03-2015)   

 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ): 8 Πιστωτικές Μονάδες  
  

Εισαγωγή-Σκοπός 

Στο νέο Πρόγραµµα Σπουδών (2008-) περιλαµβάνεται η προαιρετική 
εκπόνηση ∆ιπλωµατικής Εργασίας (∆Ε). Η ∆Ε µπορεί να είναι πειραµατική και 
όχι βιβλιογραφική εργασία, επί ενός θέµατος, συνολικής διάρκειας ενός (1) 
εξαµήνου µε δυνατότητα ανανέωσης για δύο επιπλέον εξάµηνα, της οποίας 
τα αποτελέσµατα υποβάλλονται προς αξιολόγηση στον επιβλέποντα 
καθηγητή. 

Η ∆Ε εκπονείται µετά την ολοκλήρωση του 7ου εξαµήνου και οι φοιτητές 
µπορούν να την επιλέξουν στη θέση δύο κατ’ επιλογή µαθηµάτων, του 8ου 
εξαµήνου σπουδών. Σε κάθε φοιτητή ανατίθεται η εκπόνηση ∆Ε στην αρχή 
του εαρινού εξαµήνου. Σκοπός της ∆Ε είναι να βοηθήσει τον φοιτητή, 
αφενός να συστηµατοποιήσει και να εφαρµόσει τις γνώσεις του που απέκτησε 
από τις σπουδές του και αφετέρου να εµβαθύνει σε συγκεκριµένο γνωστικό 
αντικείµενο.  

Επιλογή- ανάθεση θέµατος- εκπόνηση ∆Ε  

Για την επιλογή των φοιτητών για την εκπόνηση ∆Ε, από τα µέλη ∆ΕΠ του 
Τµήµατος, θα λαµβάνεται υπόψη η ακαδηµαϊκή επίδοση του φοιτητή.   

Το κάθε µέλος ∆ΕΠ ανακοινώνει τις θέσεις και τα γνωστικά αντικείµενα, στα 
οποία µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εκπόνηση ∆Ε οι φοιτητές. 
∆εν υπάρχει περιορισµός, για τον αριθµό των διπλωµατικών εργασιών, που 
µπορεί να επιβλέψει  το κάθε µέλος ∆ΕΠ (µε εξαίρεση των περιορισµών, 
λόγω της διαθεσιµότητας των εργαστηριακών χώρων, οργάνων, αναλωσίµων 
και οικονοµικών πόρων κ.α). Κάθε θέµα µπορεί να εκπονείται από έναν 
φοιτητή. Επίσης, οι φοιτητές δύνανται να ορίζουν συνεπιβλέποντα καθηγητή 
και από άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου µε την επίβλεψη καθηγητή του 
Τµήµατος. 

Μετά την τελική επιλογή των φοιτητών από τα µέλη ∆ΕΠ, του αντίστοιχου 
εργαστηρίου/ειδικότητας, θα πρέπει να υποβληθεί στη γραµµατεία γραπτή 
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αποδοχή του φοιτητή από τα µέλη ∆ΕΠ σε τυποποιηµένο έντυπο µε το θέµα 
της ∆Ε. Η γραµµατεία αποστέλλει σε κάθε τοµέα κατάσταση µε τα ονόµατα 
των φοιτητών και των αντίστοιχων επιβλεπόντων.      

Οι φοιτητές που εκπονούν τη ∆Ε, είναι σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία 
µε τον επιβλέποντα, ο οποίος θα ελέγχει την πρόοδο της εργασίας τους 
δίνοντας την τελική έγκριση για την εκτύπωση και την εξέτασή της. 
Επισηµαίνεται ότι, εάν η ∆Ε δεν έχει υποστηριχθεί µέσα στα προβλεπόµενα 
τρία (3) εξάµηνα, ο επιβλέπων µπορεί να αποδεσµευτεί ως προς τη συνέχισή 
της και ο φοιτητής, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να επιλέξει δύο (2) 
µαθήµατα επιλογής, από αυτά του ογδόου (8) εξαµήνου.   

Ο φοιτητής υποβάλλει σε (2) δύο έντυπα αντίγραφα τη ∆Ε, το ένα αντίγραφο 
κατατίθεται στον επιβλέποντα και το δεύτερο αντίγραφο στη Γραµµατεία του 
Τµήµατος. Επιπλέον, κατατίθεται ένα αντίγραφο και σε ψηφιακή µορφή στη 
Γραµµατεία του Τµήµατος. 

Εξέταση-Βαθµολόγηση-Παρουσίαση 

Η εξέταση της ∆Ε θα γίνεται από το αρµόδιο µέλος ∆ΕΠ που την επιβλέπει και 
η αξιολόγησή της θα γίνεται µε τα ακόλουθα κριτήρια: α) βαθµός 
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του θέµατος, β) ποιότητα περιεχοµένου και 
εµφάνισης της ∆Ε, γ) βιβλιογραφική ενηµέρωση επί του θέµατος, δ) 
συνέπεια εργασίας και καλή εργαστηριακή πρακτική κατά την εκπόνησή της.  

Για την παράδοση βαθµολογίας στη Γραµµατεία του Τµήµατος, ισχύει η ίδια 
διαδικασία, που ακολουθείται και για τα άλλα µαθήµατα του Προγράµµατος 
Σπουδών (έντυπο βαθµολόγιο ή ηλεκτρονική υποβολή). Η εξέταση της ∆Ε 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των κανονικών εξεταστικών 
περιόδων του ακαδηµαϊκού έτους.  

Η παρουσίαση και η εξέταση της ∆Ε γίνεται δηµόσια, κατά τις οριζόµενες 
ηµεροµηνίες κάθε εξεταστικής περιόδου, παρουσία του επιβλέποντος ∆ΕΠ ή 
και άλλων µελών ∆ΕΠ, φοιτητών και οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου. Η 
οργάνωση της παρουσίασης γίνεται µε ευθύνη του επιβλέποντα µέλους ∆ΕΠ.   

Γενικές ∆ιατάξεις  

Κάθε θέµα που θα προκύψει κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
και δεν προβλέπεται από αυτόν, διευθετείται από το ∆Σ του Τµήµατος. Τέλος, 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες στον παρόντα κανονισµό, 
αποφασίζονται από τη Γ.Σ του Τµήµατος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΤΟΟΥΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΤΤΟΟΥΥ ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..   
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Τον τύπο του Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος που ακολουθεί τον λαµβάνουν οι 
πτυχιούχοι του Τµήµατος που εισήχθησαν έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2007-
2008. 
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ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..  
 

Υπουργική απόφαση Β7/160663 (ΦΕΚ 2754 / 15–10–2014) 

 
Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. θα 

λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Φαρμακευτική», σύμφωνα με τις 

διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο-Σκοπός 

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της 

χώρας στο πεδίο των Φαρμακευτικών Επιστημών. Επίσης  αποσκοπεί στη 

σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την παραγωγική διαδικασία και στην 

κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση και 

ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην 

αναβάθμιση των σπουδών σε ειδικότητες της Φαρμακευτικής, στη δημιουργία 

νέων επαγγελματικών διεξόδων, καθώς και στον περιορισμό της διαρροής προς 

άλλες χώρες των καλύτερών μας φοιτητών. 

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 

Φαρμακευτικής που λειτούργησε από το 2002 μέχρι σήμερα και έχει ήδη 

συμβάλει και θα συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και στον 

εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης των 

φαρμακευτικών επιστημών. 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους της 

Φαρμακευτικής. 

 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
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Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής απονέμει 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Φαρμακευτική στις ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 

1. Φαρμακοχημεία, ανάπτυξη φαρμακευτικών ενώσεων. 

2. Φαρμακευτική Τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και του 

ποιοτικού ελέγχου θεραπευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων από 

τεχνολογική, φυσικοφαρμακευτική, φαρμακοαναλυτική και βιοφαρμακευτική 

άποψη). 

3. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία–Μοριακή Διαγνωστική. 

4. Φαρμακολογία και Θεραπευτική. 

5. Φαρμακογνωσία–Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα. 

 

Άρθρο 4 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, 

Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χημικών 

Μηχανικών ή συναφών Τμημάτων προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της 

ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και 

πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  

 

Άρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική  διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. 

 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής:  

 Κατεύθυνση: Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων 

α/α   Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο        

ECTS 

1. Χημεία Ενώσεων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος Α 10 

2. Διευκρίνηση Δομής Φαρμακευτικών Ενώσεων Α 10 

3. Προχωρημένα Μαθήματα Μεταβολισμού Ξενοβιοτικών Α 10 

4. Μέθοδοι Φαρμακευτικής Σύνθεσης με Έμφαση στην Ετερο- 

 κυκλική Φαρμακοχημεία Β              10 

5. Ειδικά θέματα Προχωρημένης Φαρμακοχημείας Β 10 

6. Προχωρημένη Φαρμακοχημεία Β 10 
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7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 

Κατεύθυνση:  Φαρμακευτική Τεχνολογία 

α/α Τίτλος Μαθήματος            Εξάμηνο       ECTS 

1. Ειδικά θέματα ανάπτυξης και παραγωγής 

 φαρμακευτικών σκευασμάτων Α 10 

2. Εφαρμογές Η/Υ στη Φαρμακευτική Τεχνολογία Α 10 

3. Ποιοτικός Έλεγχος Φαρμάκων, Μορφές Α 10 

 Βραδείας Αποδέσμευσης 

4.  Προχωρημένα μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης Β 10 

5. Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Φαρμακευτικής Β 10 

 

6. Τεχνολογία και Έλεγχος Φυσικών Προϊόντων 

 Καλλυντικά Φυσικών Προϊόντων Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 

Κατέθυνση: Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία–Μοριακή Διαγνωστική 

α/α Τίτλος Μαθήματος                    Εξάμηνο      ECTS 

1. Μοριακή Φαρμακολογία και Φαρμακογενετική Α 10 

2. Μοριακή Βιολογία Α 10 

3. Βιοπληροφορική/Εφαρμογές Η/Υ στη Μοριακή 

 Βιολογία και Βιοτεχνολογία                                                                   Α                  10 

4.  Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικών Φυτών Β 10 

5. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές Τεχνικές 

 Ανάλυσης Μακρομορίων Β 10 

6. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία ΙΙ/Τεχνολογίες 

 Παραγωγής Ουσιών Φαρμακευτικού και 
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 Διαγνωστικού Ενδιαφέροντος με Γενετική Μηχανική Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 

Κατεύθυνση:. Φαρμακολογία και Θεραπευτική 

α/α Τίτλος Μαθήματος                    Εξάμηνο      ECTS 

1. Μοριακή Φαρμακολογία και Φαρμακογενετική Α              10   

2. Βιοπληροφορική/Εφαρμογές Η/Υ στη Μοριακή 

 Βιολογία και Βιοτεχνολογία Α 10 

3. Φαρμακοκινητική Α 10 

4. Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων Β 10 

5. Φυσιολογία μετά στοιχείων Παθοφυσιολογίας Β 10 

6. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές 

 Τεχνικές Ανάλυσης Μακρομορίων Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 

Κατεύθυνση:. Φαρμακογνωσία–Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα 

α/α Τίτλος Μαθήματος                    Εξάμηνο       

ECTS 

1. Τερπενοειδή και Παράγωγα-Φασματοσκοπικές  

 Τεχνικές Διευκρίνησης Δομής Τερπενοειδών Α 10 

2. Φαινολικές ενώσεις και Παράγωγα-Φασματοσκοπικές 

 Τεχνικές, Διευκρίνιση Δομής Φαινολικών Ενώσεων Α              10 

3. Στρατηγική Ημισυνθετικών Τροποποιήσεων  Α                  10 

4. Φαρμακολογικές Δοκιμασίες 

 Φυτοθεραπευτικής Αξιολόγησης Β              10 

4. Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Βιοδραστικότητας Β 10 

5. Αλκαλοειδή και Παράγωγα (Μέθοδοι διαχωρισμού 
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 και απομόνωσης)-Φασματοσκοπικές Τεχνικές 

 Διευκρίνησης Δομής Β                  10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 

Τα εξαμηνιαία μαθήματα, κατανέμονται στα πρώτα δύο εξάμηνα (τρία μαθήματα 

ανά εξάμηνο), αποτελούν μαθήματα ειδίκευσης και η διδασκαλία τους γίνεται 

σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στα ελληνικά. 

 

Άρθρο 7 

Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός των  εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 

δεκαπέντε (15) άτομα κατ’ έτος. 

 

Άρθρο 8 

Προσωπικό 

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Άρθρο 9 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Τμήμα Φαρμακευτικής διαθέτει επαρκή υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη 

των αναγκών λειτουργίας του Π.Μ.Σ.  

 

Άρθρο 10 

Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,  με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 

195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 11 
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Κόστος Λειτουργίας 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 

ανέρχεται στο ποσό των 45,000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

 

Κατηγορία δαπάνης Ποσό (€) 

Προμήθεια – συντήρηση εξοπλισμού - λογισμικού 15.000 

Αναλώσιμα (υλικά, χαρτί εκτύπωσης, χημικά και 

αντιδραστήρια, κλπ.) 

25.000 

 

Ανθρώπινο δυναμικό - εξωτερικοί συνεργάτες 

2.500 

 

Δαπάνες Μετακινήσεων 

2.500 

ΣΥΝΟΛΟ 45.000 

   

Μέρος του ανωτέρου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τον 

προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου και το υπόλοιπο από ερευνητικά 

προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις  και λοιπές χορηγίες. 

 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα μέχρι και το 

ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις 

διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 

 
Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΜ∆ΡΕΑΣ ∆. ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ 
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Υπουργική απόφαση Β7/160663 (ΦΕΚ 2754 / 15–10–2014), 
Αναµόρφωση του ΠΜΣ του Τµήµατος Φαρµακευτικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
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EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ METAΠTYXIAKΩN 
ΣΠOY∆ΩN TMHMATOΣ ΦAPMAKEYTIKHΣ TOY A.Π.Θ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Mε την απόφαση αριθµ. 127/2-2-2011 της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) του Τµήµατος Φαρµακευτικής του A.Π.Θ. έγινε η 

προκήρυξη των πέντε κατευθύνσεων του ΠΜΣ του Τµήµατος Φαρµακευτικής 

του A.Π.Θ. 

Mε την απόφαση αριθµ. 188/7-11-2014 της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) του Τµήµατος Φαρµακευτικής του A.Π.Θ. ο παρών 

κανονισµός αντικαθιστά τον προηγούµενο που είχε ορισθεί µε την απόφαση 
118/25-02-2010 της Γ.Σ.E.Σ., λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

του Ν.3685/2008 και της υπ’αριθµ.160663/Β7 Υ.Α. (ΦΕΚ 2754 15-10-2014) 
σε αντικατάσταση της υπ’αριθµ. Β7/564, 111 π.ε/28-12-2001 (ΦΕΚ 53 Β’ 24-

1-2002 Υ.Α.) για την ίδρυση και λειτουργία του Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Φαρµακευτικής της Σχολής 
Επιστηµών Υγείας. 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισµός διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν. 

3685/2008 όπως ισχύει και του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Α.Π.Θ. 

‘Αρθρο 1. Χρονική ∆ιάρκεια  

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώµατος Ειδίκευσης του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 

Ειδίκευσης στη Φαρµακευτική» οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 

ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο µαθηµάτων των 4 εξαµήνων ο οποίος 
αντιστοιχεί σε 120 ECTS (Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας, Υ.Α. 

Φ5/89656/Β3, ΦΕΚ 1466/2007/Β, άρθρ. 1-3, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή). 

 

Αρθρο 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το ΠΜΣ του τµήµατος Φαρµακευτικής απονέµει: 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

I. Φαρµακοχηµεία-Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Ενώσεων  
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II. Φαρµακευτική Τεχνολογία  
III. Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία-Μοριακή ∆ιαγνωστική 

IV. Φαρµακολογία και Θεραπευτική 

V. Φαρµακογνωσία-Φυτικά Φαρµακευτικά Προϊόντα 

‘Αρθρο 3. Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Φαρµακευτικής, Χηµείας, Βιολογίας, 

Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χηµικών Μηχανικών ή 
συναφών Τµηµάτων, προερχόµενοι από Πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή από 

αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια της αλλοδαπής και Τµηµάτων ΑΤΕΙ συναφούς 

γνωστικού αντικειµένου. 

‘Αρθρο 4. OPΓANA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOY∆ΩN 

Tα αρµόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠMΣ) του Τµήµατος Φαρµακευτικής του A.Π.Θ. 

είναι τα εξής: 
 

1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) 

2. H Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) του Τµήµατος που έχει 

την ευθύνη για την εξειδίκευση της πολιτικής του Τµήµατος σε θέµατα 
µεταπτυχιακών σπουδών, αλλά και για θέµατα διοίκησης και οργάνωσης 

του Π.M.Σ. H Γ.Σ.E.Σ. έχει την ευθύνη για την κατάρτιση ή/και 
τροποποίηση των προγραµµάτων σπουδών στα πλαίσια του ΠMΣ. 

3. H Συντονιστική Επιτροπή (Σ.E.) του Π.Μ.Σ. η οποία είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισµό του συνόλου των 

µεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Tµήµατος. H Σ.E. αποτελείται από 5 

(πέντε) µέλη ∆EΠ, από τις βαθµίδες του καθηγητή, αναπληρωτή 
καθηγητή και επίκουρου καθηγητή τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

και έχει διετή (2) θητεία. Στη Σ.E. εκπροσωπούνται όλοι οι Tοµείς του 
Tµήµατος και όλες οι µεταπτυχιακές κατευθύνσεις. Ο ∆ιευθυντής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Μ.Σ.) έχει την ευθύνη της διοικητικής, 

οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της 
Σ.Ε., και ορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τµήµατος για διετή (2) 

θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης. Ο ∆ιευθυντής ανήκει στη βαθµίδα του 

Καθηγητή ή Αν. Καθηγητή. Ο ∆ιευθυντής εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε 
θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ. H Σ.E. 

συγκαλείται από τον ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τακτικές 
συνεδριάσεις ανά δίµηνο, κατ' ελάχιστο, και σε έκτακτες για την επίλυση 

επειγόντων θεµάτων. 
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4. Οι υπεύθυνοι µεταπτυχιακών κατευθύνσεων (Υ.Μ.Κ.), οι οποίοι είναι µέλη 
της Σ.Ε. και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Ο κάθε Υ.Μ.Κ. επιβλέπει την 

εύρυθµη λειτουργία  της µεταπτυχιακής κατεύθυνσης που του ανετέθη 

και ενηµερώνει τη Σ.Ε. για τη πορεία των µεταπτυχιακών φοιτητών ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος). Η θητεία 

των ΥΜΚ διαρκεί όσο και η θητεία του ∆ιευθυντή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. 

 

‘Αρθρο 5. ΠPOKHPYΞH ΘEΣEΩN-EΠIΛOΓH YΠOΨHΦIΩN 

1. O συνολικός αριθµός των υποψηφίων, για το Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε 

Μ.∆.Ε., και γίνονται δεκτοί ανά έτος δε µπορεί να υπερβαίνει τους 15. 

  Σε κάθε  κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθµού εισακτέων 
γίνονται δεκτοί     υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., αλλοδαποί υπότροφοι του 

Ελληνικού Κράτους και Στρατιωτικοί Φαρµακοποιοί ως υπεράριθµοι.  

2. Κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. προκηρύσσονται οι κατευθύνσεις που 

µπορούν να δεχθούν υποψηφίους µεταπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης µε 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. οι θέσεις των υποψηφίων των κατευθύνσεων που 

δεν προκηρύσσονται  µπορούν να καλυφθούν από τις ήδη υφιστάµενες 

από τους επιλαχόντες των κατευθύνσεων (που επιθυµούν να πάρουν ένα 
επιπλέον υποψήφιο) µε κριτήρια την φαρµακευτική παιδεία και τον βαθµό 

του πτυχίου. H προκήρυξη των θέσεων γίνεται µε ανακοινώσεις του 
Τµήµατος, κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο, σε εφηµερίδες πανελλήνιας 

κυκλοφορίας και στο ∆ιαδίκτυο (Internet). Oι αιτήσεις των υποψηφίων 

γίνονται δεκτές από τη Γραµµατεία του Τµήµατος Φαρµακευτικής από την 
1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου. 

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το παρακάτω 
χρονοδιάγραµµα: 

- έως 15 Σεπτεµβρίου επιλογή υποψηφίων για Μ.∆.Ε. από την επιτροπή 
επιλογής της κάθε κατεύθυνσης. 

- έως 20 Σεπτεµβρίου συνεδρίαση και πρόταση της Σ.Ε. προς τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

- έως 5 Οκτωβρίου συνέρχεται η Γ.Σ.Ε.Σ. για την τελική επιλογή των 
υποψηφίων 

3. Oι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν στην αίτηση τους µόνο µία από τις 
κατευθύνσεις του M.∆.E. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  

α) Πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, β) Πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθµολογίας (σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστηµίων του εξωτερικού θα 

πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από το ∆ΟΑΤΑΠ), γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο 
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υποψήφιος δεν είναι εγγεγραµµένος σε άλλο ΠMΣ, δ) Σύντοµο βιογραφικό 
σηµείωµα και ε) Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γλωσσοµάθειας µιας ξένης 

γλώσσας (κατά προτίµηση Αγγλικής µε επίπεδο γλωσσοµάθειας B2). Επίσης, 

οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν και όποια πιστοποιητικά, τυχόν 
επιστηµονικές ανακοινώσεις, αποδεικτικά στοιχεία και συστατικές επιστολές 

θεωρούν ότι ενισχύουν την υποψηφιότητα τους. 

4. H επιλογή των υποψηφίων, όπως αναφέρεται παραπάνω, γίνεται από τη 

Γ.Σ.E.Σ. µέχρι τις 5 Οκτωβρίου µετά από πρόταση της Σ.E.  

H αξιολόγηση των υποψηφίων για Μ.∆.Ε. γίνεται από τριµελή επιτροπή 
αξιολόγησης από κάθε επιστηµονική κατεύθυνση χωριστά. Η τριµελής 

επιτροπή ορίζεται από τον Υπεύθυνο Μεταπτυχιακής Κατεύθυνσης 

(Υ.Μ.Κ.) ο οποίος και συµµετέχει σε αυτή.  

H καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, είναι απαραίτητη (κατά προτίµηση 
αγγλικής) η οποία θα διαπιστωθεί και µε συνέντευξη µε δύο µέλη 

∆.E.Π. και αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού εφόσον δεν επιβεβαιώνεται. 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε συνεκτίµηση των παρακάτω 

κριτηρίων: 

5α) Γενικός βαθµός πτυχίου "Λίαν Kαλώς", εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων στις οποίες θα υποβάλλεται  η κατάλληλη τεκµηρίωση. 
Ο γενικός βαθµός πτυχίου, η συνάφεια του πτυχίου προς την 

µεταπτυχιακή κατεύθυνση που επιλέγει, η ποιότητα της αναλυτικής 

βαθµολογίας του υποψηφίου µε έµφαση στις επιδόσεις του στα 
συναφή βασικά µαθήµατα της κατεύθυνσης που επιθυµεί να 

ακολουθήσει µε συντελεστή βαρύτητας 50%.  

 

5β) Προσωπική συνέντευξη, αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου 
και κατάταξη του υποψηφίου µεταξύ των συµφοιτητών του µε 

συντελεστή βαρύτητας 40%. 

 

5γ)  H γενική ερευνητική δραστηριότητα, ή η επαγγελµατική 
δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε την προκηρυχθείσα 

µεταπτυχιακή κατεύθυνση  µε συντελεστή βαρύτητας 10%. 

 

 

5. Απαίτηση βασικών γνώσεων 
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Όλοι οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές για Μ.∆.Ε. οφείλουν να έχουν 
γνώση του αντικειµένου των τριών, πιο συναφών προς το M∆E 

προπτυχιακών µαθηµάτων. Tα µαθήµατα αυτά, ανά κατεύθυνση, 

επικυρώνονται από τη Γ.Σ.E.Σ., µετά από εισήγηση της Σ.E. και πρόταση 
του κάθε Τοµέα και αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Tµήµατος. Τα 

µαθήµατα αυτά είναι δυνατόν να ανανεώνονται κατ΄ έτος µετά από 
εισήγηση του Υ.Μ.Κ. H παρακολούθηση του ειδικού αυτού προγράµµατος 

µε υποχρεωτική παρακολούθηση των µαθηµάτων και αντίστοιχων 

εργαστηρίων θα γίνεται κατά τα πρώτα δύο εξάµηνα του M.∆.E. και η 
εξέταση των φοιτητών θα γίνεται ταυτόχρονα, και µε τις ίδιες 

προϋποθέσεις, µε τις εξετάσεις των προπτυχιακών φοιτητών. Σε περίπτωση 

αποτυχίας ο υποψήφιος επαναλαµβάνει τις εξετάσεις µία φορά την επόµενη 
εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά ο φοιτητής 

χάνει την ιδιότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από το 
Π.M.Σ. 

 

 

‘Αρθρο 6. OPΓANΩΣH TΩN METAΠTYXIAKΩN ΣΠOY∆ΩN 

1. Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος εγγράφεται στο Π.M.Σ. που 
οδηγεί σε M.∆.E., ορίζεται αποκλειστικά εντός του δευτέρου εξαµήνου 

από τη Γ.Σ.E.Σ., ένα µέλος ∆.E.Π. από το αντίστοιχο γνωστικό πεδίο του 

Π.M.Σ. ως επιβλέπων και δύο ακόµη µέλη ∆.E.Π., τα οποία προτείνονται 
από τη Σ.E. µετά από πρόταση του επιβλέποντα και επικυρώνονται από 

τη Γ.Σ.Ε.Σ. για την αξιολόγηση και εξέταση της µεταπτυχιακής 

διπλωµατικής εργασίας σε όλα τα στάδια της (σύµφωνα µε το Νόµο 
3685/2008 άρθρο 5 παρ.4). O επιβλέπων ορίζεται από τη Γ.Σ.E.Σ. 

ύστερα από πρόταση της Σ.E. µετά από αίτηση του µεταπτυχιακού 
φοιτητή και συνεννόηση µε το προτεινόµενο µέλος ∆.E.Π. H παραπάνω 

επιλογή γίνεται µετά από ενηµερωτική συνάντηση των µελών ∆.E.Π. που 

διδάσκουν στην αντίστοιχη κατεύθυνση του M∆E µε τους φοιτητές. O 
επιβλέπων, µαζί µε τη Σ.Ε., έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και 

του ελέγχου της πορείας των σπουδών του µεταπτυχιακού φοιτητή 

καθώς και της φυσικής παρουσίας του στο Εργαστήριο της κατεύθυνσης. 
Επιβλέποντες µεταπτυχιακών φοιτητών για Μ.∆.Ε. µπορούν να είναι όλα 

τα µέλη ∆.E.Π. του Τµήµατος Φαρµακευτικής που διδάσκουν στο 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Για την εξέταση της µεταπτυχιακής 

διπλωµατικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος τριµελής 

επιτροπή στην οποία συµµετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα µέλη 
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σύµφωνα µε το Νόµο 3685/2008 άρθρο 5 παρ.4. O κάθε επιβλέπων 
µπορεί να κατευθύνει µέχρι τέσσερεις (4) µεταπτυχιακούς  φοιτητές στα 

πλαίσια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μ.∆.Ε. 

2. Στην αρχή του ακαδηµαϊκού εξαµήνου, µέσα σε χρονικά όρια που θα 
καθορίζονται από τη Σ.E., κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής εγγράφεται στο 

Tµήµα και δηλώνει τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσει στο εξάµηνο 
αυτό. Tα µεταπτυχιακά µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου αρχίζουν τον 

Οκτώβριο, το αργότερο, και του εαρινού τη δεύτερη εβδοµάδα του 
Φεβρουαρίου. H παρακολούθηση των µαθηµάτων, εργαστηρίων και 

φροντιστηρίων καθώς και η συµµετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις του 

εξαµήνου είναι υποχρεωτική. Η ελλιπής ή ανεπαρκής παρακολούθηση 
συνδυαζόµενη µε αποτυχία στις εξετάσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω, 

οδηγεί σε υποχρεωτική διακοπή των σπουδών και διαγραφή του 
µεταπτυχιακού φοιτητή από το Πρόγραµµα. Tο ειδικό βάρος των 

µαθηµάτων εκφράζεται σε µονάδες ECTS. Tα µαθήµατα θα πρέπει να 

καλύπτουν τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες ECTS ανά εξάµηνο. Mέρος 
των µαθηµάτων µπορεί να γίνεται υπό µορφή σεµιναρίων, 

εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων. Για την απόκτηση Μ∆Ε 

απαραίτητη η συµπλήρωση των 120 ECTs. Tο αναλυτικό πρόγραµµα των 
µαθηµάτων, το περιεχόµενο τους και οι διδάσκοντες ορίζονται από τη 

Γ.Σ.E.Σ., µετά από προτάσεις της Σ.E. και των Γ.Σ. των Tοµέων, και 
αναγράφονται στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει 

επίσης, µετά από πρόταση του Τοµέα διά της Σ.Ε., ένα µέλος ∆.Ε.Π. του 

Τµήµατος Φαρµακευτικής ως υπεύθυνο για κάθε µεταπτυχιακό µάθηµα. 
Το µέλος αυτό είναι επιφορτισµένο µε την οργάνωση (ακαδηµαϊκή και 

διοικητική) του µαθήµατος και µε την αποστολή των βαθµών προόδου 
στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Ο υπεύθυνος κάθε µεταπτυχιακού 

µαθήµατος αναγράφεται στον οδηγό σπουδών. 

3. O τρόπος εξέτασης των µεταπτυχιακών µαθηµάτων καθορίζεται από τους 
διδάσκοντες και η τελική εξέταση, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία, γίνεται 

στο τέλος του κάθε εξαµήνου. H βαθµολογία γίνεται σε ακέραια κλίµακα 
από το 0 έως το 10, µε ελάχιστο προβιβάσιµο το έξι (6). Σε περίπτωση 

αποτυχίας η εξέταση επαναλαµβάνεται µία µόνο φορά εντός των δύο 
επόµενων εξαµήνων. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά ή 

αποτυχίας σε δύο µαθήµατα του ιδίου εξαµήνου, ο φοιτητής χάνει την 

ιδιότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από το Π.M.Σ. µετά 
από έγκριση της Γ.Σ.E.Σ. 

4. H χρονική διάρκεια του Π.M.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση M.∆.E. δεν 
µπορεί να είναι χρονικά µικρότερη από τέσσερα (4) εξάµηνα και 

µεγαλύτερη από έξι (6) εξάµηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από 



� 

 

309

αιτιολογηµένη αίτηση του ενδιαφεροµένου προς τη Σ.Ε. και πρόταση της 
Σ.E., η Γ.Σ.E.Σ. µπορεί να εγκρίνει παράταση διάρκειας φοίτησης µέχρι 

ένα (1) έτος. Μετά από την εξάντληση των ορίων αυτών, ο φοιτητής χάνει 

την ιδιότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη M.∆.E. είναι ο σχεδιασµός, η 

οργάνωση και η συγγραφή πρότασης ερευνητικής µεταπτυχιακής 
διπλωµατικής εργασίας (10 ECTS), η εργαστηριακή µεταπτυχιακή έρευνα 

(20 + 20 ECTS για το Γ και ∆ εξάµηνο) και η συγγραφή και η 
παρουσίαση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας (10 ECTS). O 

σχεδιασµός, η οργάνωση και η συγγραφή πρότασης ερευνητικής 

µεταπτυχιακής  διπλωµατικής εργασίας γίνεται αποκλειστικά εντός των 
τριών πρώτων εξαµήνων σπουδών µετά από συνεννόηση µεταξύ του 

µεταπτυχιακού φοιτητή µε τον επιβλέποντα που έχει ήδη ορισθεί.  

6. H εργασία αυτή παρουσιάζεται δηµόσια από τον υποψήφιο και κρίνεται 

και βαθµολογείται από τριµελή εξεταστική επιτροπή στην οποία 
συµµετέχουν ο επιβλέπων και δύο ακόµη µέλη ∆.E.Π., τα οποία 

προτείνονται από τη Σ.E. µετά από πρόταση του επιβλέποντα και 

επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. H βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής 
διπλωµατικής εργασίας γίνεται σε ακέραιες µονάδες από το 0 έως και 10 

µε ελάχιστο προβιβάσιµο βαθµό το 6. Σε περίπτωση λήψης βαθµού 
µικρότερου από 6, η παρουσίαση της διορθωµένης διατριβής 

επαναλαµβάνεται µετά από δίµηνο.  

7. Σε περίπτωση διαφωνίας των βαθµολογητών, τόσο στα µαθήµατα όσο 
και στη µεταπτυχιακή διατριβή, ορίζεται από τη Σ.E. αναβαθµολογητής ο 

οποίος βαθµολογεί τελεσίδικα ύστερα από εξέταση (γραπτή ή 
προφορική) του υποψηφίου. 

8. Επιφορτισµένοι µε τη διδασκαλία στο Π.M.Σ. είναι οι Καθηγητές, 
Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες του 

Τµήµατος Φαρµακευτικής, ή άλλων Τµηµάτων του A.Π.Θ. ή άλλων 
πανεπιστηµίων, καταξιωµένοι επιστήµονες από ερευνητικά ιδρύµατα του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του εξωτερικού, 

όπως ο Νόµος 3685/2008 άρθρο 5 παρ. 1 ορίζει. Η ανάθεση διδασκαλίας 
στα µέλη ∆ΕΠ σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3685/2008 όπως ισχύει 

επικυρώνεται από τη Γ.Σ.E.Σ. µετά από προτάσεις των ΓΣ των Τοµέων 
προς τη Σ.Ε.Σ. Τουλάχιστον το 50% των ωρών του αµιγώς διδακτικού 

έργου, σε κάθε µία από τις κατευθύνσεις του Π.M.Σ., θα πρέπει να 

καλύπτεται από µέλη ∆EΠ του Τµήµατος Φαρµακευτικής του A.Π.Θ. Kάθε 
µέλος ∆.E.Π. του Τµήµατος, εκτός από τις προπτυχιακές διδακτικές του 
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υποχρεώσεις, µπορεί να διδάσκει στο Π.Μ.Σ. όσα µαθήµατα του έχουν 
ανατεθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

9. Η παρουσία των µεταπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική στο 
µεταπτυχιακό πρόγραµµα (µαθήµατα, φροντιστήρια, εργαστηριακές 

ασκήσεις και µεταπτυχιακή ερευνητική εργασία) µε καθηµερινή 

παρουσίαση. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση των παραπάνω είναι ο 
επιστηµονικός υπεύθυνος της κάθε µεταπτυχιακής κατεύθυνσης σε 

συνεννόηση µε τον επιβλέποντα (εάν υπάρχει) και τους διδάσκοντες των 
προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων, και ενηµερώνει τη Σ.Ε. 

Μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων έχει ως αποτέλεσµα τη 

διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. µετά από αιτιολογηµένη πρόταση 
της Σ.Ε. και µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

10. O βαθµός του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης προσδιορίζεται από 
τους βαθµούς των µαθηµάτων του προγράµµατος και το βαθµό της 

διπλωµατικής εργασίας. Συγκεκριµένα ο βαθµός του κάθε µαθήµατος (ή 
της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας) πολλαπλασιάζεται επί τον 

αριθµό των πιστωτικών µονάδων του µαθήµατος και το άθροισµα 

διαιρείται δια του συνολικού αριθµού των πιστωτικών µονάδων. 
Καθορίζονται τρεις τελετές απονοµής του µεταπτυχιακού τίτλου κάθε 

έτος (που ακολουθούν ηµερολογιακά τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες 
ορκωµοσίας των προπτυχιακών φοιτητών), απονέµοντας συγχρόνως και 

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σύµφωνα µε το παρακάτω πρότυπο. 

11. Πριν από την τελετή απονοµής µπορεί να χορηγηθεί στους φοιτητές που 
έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια του M.∆.E. 

πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρονται ο βαθµός και η κατεύθυνση του 
M.∆.E., κατά το παρακάτω πρότυπο: 

 
 
‘Αρθρο 7. Πρόγραµµα Μαθηµάτων 
Το πρόγραµµα µαθηµάτων ανά κατεύθυνση διαµορφώνεται ως εξής: 
 
Κατεύθυνση: Φαρµακοχηµεία, Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Ενώσεων 
α/α Τίτλος Μαθήµατος,  Εξάµηνο,  ECTS 
1. Χηµεία Ενώσεων Φαρµακευτικού Ενδιαφέροντος Α 10 
2. ∆ιευκρίνηση ∆οµής Φαρµακευτικών Ενώσεων Α 10 
3. Προχωρηµένα Μαθήµατα Μεταβολισµού Ξενοβιοτικών Α 10 
4. Μέθοδοι Φαρµακευτικής Σύνθεσης µε Έµφαση στην Ετεροκυκλική 
Φαρµακοχηµεία Β 10 
5. Ειδικά θέµατα Προχωρηµένης Φαρµακοχηµείας Β 10 
6.ΠροχωρηµένηΦαρµακοχηµεία Β 10 
7. Σχεδιασµός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης 



� 

 

311

ερευνητικής διπλωµατικής εργασίας Γ 10 
8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 
9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα ∆ 20 
10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας ∆ 10 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 
 
Κατεύθυνση: Φαρµακευτική Τεχνολογία 
α/α Τίτλος Μαθήµατος Εξάµηνο ECTS 
1. Ειδικά θέµατα ανάπτυξης και παραγωγής φαρµακευτικών σκευασµάτων Α 
10 
2. Εφαρµογές Η/Υ στη Φαρµακευτική Τεχνολογία Α 10 
3. Ποιοτικός Έλεγχος Φαρµάκων, Μορφές Βραδείας Αποδέσµευσης    Α 10 
4. Προχωρηµένα µαθήµατα Φαρµακευτικής Ανάλυσης Β 10 
5. Προχωρηµένα µαθήµατα Φυσικής Φαρµακευτικής Β 10 
6. Τεχνολογία και Έλεγχος Φυσικών Προϊόντων Καλλυντικά Φυσικών 
Προϊόντων Β 10 
7. Σχεδιασµός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης ερευνητικής διπλωµατικής 
εργασίας Γ 10 
8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 
9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα ∆ 20 
10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας ∆ 10 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 
 
Κατεύθυνση: Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία–Μοριακή ∆ιαγνωστική 
α/α Τίτλος Μαθήµατος Εξάµηνο ECTS 
1. Μοριακή Φαρµακολογία και Φαρµακογενετική Α 10 
2. Μοριακή Βιολογία Α 10 
3. Βιοπληροφορική/Εφαρµογές Η/Υ στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία 
Α 10 
4. Βιοτεχνολογία Φαρµακευτικών Φυτών Β 10 
5. Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές Τεχνικές Ανάλυσης Μακροµορίων 
Β 10 
6. Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία ΙΙ/Τεχνολογίες Παραγωγής Ουσιών 
Φαρµακευτικού και ∆ιαγνωστικού Ενδιαφέροντος µε Γενετική Μηχανική Β 10 
7. Σχεδιασµός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης ερευνητικής διπλωµατικής 
εργασίας Γ 10 
8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 
9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα ∆ 20 
10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας ∆ 10 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 
 
Κατεύθυνση:. Φαρµακολογία και Θεραπευτική 
α/α Τίτλος Μαθήµατος Εξάµηνο ECTS 
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1. Μοριακή Φαρµακολογία και Φαρµακογενετική Α 10 
2. Βιοπληροφορική/Εφαρµογές Η/Υ στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία 
Α 10 
3. Φαρµακοκινητική Α 10 
4. Αλληλεπιδράσεις Φαρµάκων Β 10 
5. Φυσιολογία µετά στοιχείων Παθοφυσιολογίας Β 10 
6. Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές 
Τεχνικές Ανάλυσης Μακροµορίων Β 10 
7. Σχεδιασµός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης ερευνητικής διπλωµατικής 
εργασίας Γ 10 
8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 
9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα ∆ 20 
10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας ∆ 10 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 
 
Κατεύθυνση:. Φαρµακογνωσία–Φυτικά Φαρµακευτικά Προϊόντα 
α/α Τίτλος Μαθήµατος , Εξάµηνο,  ECTS 
1. Τερπενοειδή και Παράγωγα-Φασµατοσκοπικές Τεχνικές ∆ιευκρίνησης 
∆οµής Τερπενοειδών Α 10 
2. Φαινολικές ενώσεις και Παράγωγα-Φασµατοσκοπικές Τεχνικές, ∆ιευκρίνιση 
∆οµής Φαινολικών Ενώσεων Α 10 
3. Στρατηγική Ηµισυνθετικών Τροποποιήσεων Α 10  
4. Φαρµακολογικές ∆οκιµασίες 
Φυτοθεραπευτικής Αξιολόγησης Β 10 
4. Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Βιοδραστικότητας Β 10 
5. Αλκαλοειδή και Παράγωγα (Μέθοδοι διαχωρισµού και αποµόνωσης)-
Φασµατοσκοπικές Τεχνικές ∆ιευκρίνησης ∆οµής Β 10 

7. Σχεδιασµός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης ερευνητικής διπλωµατικής 
εργασίας Γ 10 
8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα Γ 20 
9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα ∆ 20 
10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας ∆ 10 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120 
 
Τα εξαµηνιαία µαθήµατα, κατανέµονται στα πρώτα δύο εξάµηνα (τρία 
µαθήµατα ανά εξάµηνο), αποτελούν µαθήµατα ειδίκευσης και η διδασκαλία 
τους γίνεται σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα στα ελληνικά. 
 
‘Αρθρο 8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για θέµατα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισµό 

αρµόδια είναι η Γ.Σ.Ε.Σ και η Σ.Ε.Σ. 
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EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA 
APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

 
Aριθ. Πιστοπ. _____ 

 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 

Ο/Η {ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ} του {ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ} 

Τόπος γέννησης: {...} 

 
αφού πέτυχε στα προβλεπόµενα µαθήµατα, τη διπλωµατική εργασία και 

συγκέντρωσε τον απαιτούµενο αριθµό διδακτικών µονάδων, κρίθηκε άξιος/α 

του  
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης 

του TΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
στην κατεύθυνση: {...}  

 

µε βαθµό _________________________________________________ 
στις  __________{ηµεροµηνία}___________________________ 

 

Tο πιστοποιητικό αυτό χορηγείται για κάθε νόµιµη χρήση. 
 

     Θεσσαλονίκη, ………….…………200…. 

     O ΓPAMMATEAΣ TOY TMHMATOΣ 
 

Tύπος Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης 
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 ∆ιδακτορική ∆ιατριβή  

1. O υποψήφιος διδάκτορας επιλέγει τον επιβλέποντα καθηγητή του από 
µέλη ∆.E.Π. των τριών ανωτέρων βαθµίδων. H αίτηση του υποψηφίου 
για επιλογή µέλους ∆.E.Π. ως επιβλέποντα καθηγητή υποβάλλεται στη 
Σ.E., µαζί µε την αποδοχή καθώς και την εισήγηση του προτεινόµενου 
ως επιβλέποντα καθηγητή για τα άλλα δύο µέλη της συµβουλευτικής 
επιτροπής. Από τα υπόλοιπα δύο µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής το 
ένα µπορεί να είναι και µέλος ∆.Ε.Π. άλλου Τµήµατος ή άλλου Α.Ε.Ι. µε 
ερευνητική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο της ∆ιδακτορικής 
∆ιατριβής. Επίσης, ένα µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής µπορεί να 
είναι ερευνητής αναγνωρισµένου Ερευνητικού Kέντρου ή Ιδρύµατος 
(κάτοχος σχετικού διδακτορικού διπλώµατος, µε επαρκή επιστηµονική 
και ερευνητική δραστηριότητα και συγγραφική παρουσία στο 
επιστηµονικό πεδίο της διατριβής) όπως ορίζει ο Νόµος 3685/2008 στο 
άρθρο 9, παρ.2. H Σ.E. αποφαίνεται σχετικά και εισηγείται προς τη 
Γ.Σ.E.Σ.  

2. Kάθε µέλος ∆.E.Π. των τριών ανωτέρων βαθµίδων επιβλέπει µέχρι πέντε 
(5) υποψήφιους διδάκτορες. Εάν η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή 
εγκρίνει, και κοινοποιήσει προς την Σ.E., την έναρξη συγγραφής 
διατριβής ενός υποψηφίου διδάκτορα, ο επιβλέπων καθηγητής µπορεί να 
δεχθεί άλλον υποψήφιο στη θέση του.  

3. H τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή, µέσα σε τουλάχιστον δύο µήνες 
από τον ορισµό της από τη Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από εισήγηση του 
επιβλέποντα, και σε συνεργασία µε τον υποψήφιο καθορίζει το θέµα της 
διατριβής, το οποίο και κοινοποιείται στη Σ.E. µε ευθύνη του 
επιβλέποντα Καθηγητή. O υποψήφιος έχει την υποχρέωση µέσα σε 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες να εκπονήσει, σε 
συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή, το σχέδιο εργασίας που θα 
ακολουθήσει για την προσέγγιση του θέµατος της ∆.∆. και να το 
παρουσιάσει στην τριµελή Συµβουλευτική Επιτροπή. Τροποποίηση του 
τίτλου της ∆.∆. µπορεί να υπάρξει µέσα στο πρώτο έτος µε έγκριση της 
Γ.Σ.Ε.Σ µετά από κοινή εισήγηση του υποψηφίου ∆ιδάκτορα και της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής προς τη Σ.Ε. Oι υποψήφιοι διδάκτορες 
υποχρεούνται να συναντώνται µε τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής 
τουλάχιστον ανά εξάµηνο και να παρουσιάζουν υπό µορφή σεµιναρίου 
τη συνολική πρόοδο της εργασίας τους ανά έτος, παρουσία όλων των 
µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος. 

4. Mη παρουσίαση σεµιναρίων από έναν υποψήφιο διδάκτορα για δύο 
συνεχή έτη συνεπάγεται διακοπή της εκπόνησης ∆.∆. µε απόφαση της 

ΓΣEΣ, µετά από εισήγηση της Σ.E. Αν διαπιστωθεί ότι ένας υποψήφιος 
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διδάκτορας έχει εγκαταλείψει την εκπόνηση της διατριβής του, τότε ο 
επιβλέπων καθηγητής, ή ο ∆ιευθυντής της Σ.Ε. συγκαλεί τη 

συµβουλευτική επιτροπή η οποία συντάσσει και διαβιβάζει, µέσω της ΣE, 

σχετική έκθεση προς τη Γ.Σ.E.Σ. για την οριστική διακοπή της 
εκπόνησης ∆.∆. και τη διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα. 

5. H διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία. H 
πρωτοτυπία και η επιστηµονική της αξία τεκµηριώνονται και από 

δηµοσίευση (ή δηµοσιεύσεις) των αποτελεσµάτων της σε έγκυρα 
επιστηµονικά περιοδικά καθώς και από παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων 

σε συνέδρια. 

6.  Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος δεν                                     
µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη, από  
την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, και 

όχι µεγαλύτερη των έξι (6) ετών. Μετά από τεκµηριωµένη εισήγηση της 

τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής µπορεί να δοθεί παράταση από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από εισήγηση της Σ.Ε. µέχρι δύο ακόµη ετών. Σε 

περιπτώσεις όπου η Γ.Σ.E.Σ. έχει εγκρίνει την προσωρινή διακοπή της 

εκπόνησης ∆.∆., ο χρόνος της διακοπής δεν υπολογίζεται στα παραπάνω 
όρια. 

7.   Oι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί, να   
προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τµήµα (εργαστηριακές 

ασκήσεις και επιτηρήσεις) για όχι περισσότερο από έξι (6) ώρες την 
εβδοµάδα.  

8. H συµβουλευτική επιτροπή επιτρέπει την έναρξη της συγγραφής της 
διατριβής, µετά από αξιολόγηση του ερευνητικού έργου του υποψηφίου 

και ενηµερώνει τη Σ.E. H περαιτέρω διαδικασία και η τελική κρίση γίνεται 
από επταµελή εξεταστική επιτροπή, όπως ο νόµος ορίζει. H συγκρότηση 

της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής γίνεται µετά την κατάθεση της 

διατριβής στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Στην εξεταστική επιτροπή 
συµµετέχουν τα τρία µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής  και τα 

υπόλοιπα µέλη της ορίζονται από τη Γ.Σ.E.Σ. µετά από εισήγηση της 

τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. H εισήγηση της τριµελούς 
εισηγητικής επιτροπής γνωστοποιείται, πριν από τη συζήτηση στη 

Γ.Σ.E.Σ., στη Σ.E. Tα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής θα 
πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστηµονική περιοχή µε αυτήν 

της υπό εκπόνηση διατριβής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της 

επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι µέλη ∆.Ε.Π., εκ των 
οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τµήµα 

Φαρµακευτικής  (Νόµος 3685/2008 άρθρο 9, παρ.4. 
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9. H διαδικασία της παραγράφου 8 του παρόντος εδαφίου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει συνολικά τους δύο µήνες από την ηµεροµηνία κατάθεσης της 

διατριβής στη Γραµµατεία του Τµήµατος, άλλως ο Πρόεδρος του 

Τµήµατος υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ.E.Σ. για τον ορισµό 
επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. 

10. O υποψήφιος αναπτύσσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος τη 
διατριβή του δηµόσια, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία στη 

συνέχεια εξετάζει τον υποψήφιο και κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής, 
την ποιότητα της και την συµβολή της στην προαγωγή της επιστήµης. 

∆ιευκρινιστικές ερωτήσεις, αλλά όχι ερωτήσεις που αποσκοπούν στον 

έλεγχο των γνώσεων του υποψηφίου, µπορούν να γίνουν και από το 
ακροατήριο µετά το τέλος της δηµοσίας παρουσίασης και πριν από την 

έναρξη της εξέτασης. Στη συνέχεια αποχωρεί ο/η υποψήφιος/α, 
συσκέπτεται η επιτροπή και διατυπώνει την τελική κρίση. Για την έγκριση 

της ∆.∆ απαιτείται η σύµφωνη γνώµη πέντε (5) τουλάχιστον µελών της 

επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. 

11. H επταµελής εξεταστική επιτροπή, µε ευθύνη του επιβλέποντα 

Καθηγητή, συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαµβάνει την πρόταση της 
συµβουλευτικής επιτροπής, την περιγραφική βαθµολογία ("Kαλώς", 

"Λίαν Kαλώς" ή "Άριστα") και όσες πληροφορίες κρίνουν απαραίτητες τα 
µέλη της επιτροπής. Tο πρακτικό το οποίο περιλαµβάνει εισήγηση από 

τον/την επιβλέποντα/ουσα και αιτιολόγηση της ψήφου των µελών της 

επταµελούς επιτροπής υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής και 
διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. µαζί µε 5 εγκεκριµένα αντίτυπα της διατριβής, 

και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει υποβάλλει τη διατριβή 

για κρίση σε άλλο A.E.I. του εσωτερικού ή εξωτερικού. H αναγόρευση 
και η ορκωµοσία των υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και ο τύπος του 

∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (µεµβράνη), γίνεται σύµφωνα µε τον 
Eσωτερικό Kανονισµό Λειτουργίας του A.Π.Θ. Στους διδάκτορες µπορεί 

να δοθεί από τη Γραµµατεία του Tµήµατος πιστοποιητικό για την επιτυχή 

περάτωση της όλης διαδικασίας. O τύπος του πιστοποιητικού αυτού 
περιγράφεται παρακάτω. 
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EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA 
APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 

 

 
 

 
 

Aριθ. Πιστοπ. …… 

 
 
 

 
 

H ΓPAMMATEIA TOY TMHMATOΣ ΦAPMAKEYTIKHΣ  
 

ΠIΣTOΠOIEI: 

 

…………………………………………………………………………………………..…. 

απο ………………………………………………………………………………………… 
 

µετά απο τη δοκιµασία για το διδακτορικό δίπλωµα την οποία ορίζει ο νόµος, 

κρίθηκε άξι… του διπλώµατος αυτού και αναγορεύτηκε διδάκτορας του 
Tµήµατος Φαρµακευτικής, 

στις …………………………………………………………………………………………………………. 

µε βαθµό   ………………………………………………………………………………………………….. 
Tο πιστοποιητικό αυτό που το ζήτησε .. ενδιαφερόµεν… τ… χορηγείται για κάθε 

νόµιµη χρήση. 
 

     Θεσσαλονίκη, ………….…………200…. 

     O ΓPAMMATEAΣ TOY TMHMATOΣ 
 

 

 

 

 

 

Τύπος Πιστοποιητικού ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 
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12.  Στη ράχη των δεµένων αυτών αντιγράφων θα αναγράφονται τα αρχικά 
του πρώτου και µεσαίου ονόµατος του υποψηφίου, το επώνυµο του, οι 

λέξεις ∆I∆AKTOPIKH ∆IATPIBH και το έτος παρουσίασης στην επταµελή 

εξεταστική επιτροπή. Tα αντίγραφα της διατριβής που θα τυπώνονται µε 
µέριµνα της Eπετηρίδας του Tµήµατος θα έχουν το εξώφυλλο που 

απεικονίζεται παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξώφυλλο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 

TMHMA ΦAPMAKEYTIKHΣ  

ΤΟΜΕΑΣ {ΟΝΟΜΑ ΤΟΜΕΑ} 
 
 

{ONOMA EΠΩNYMO} 
Πτυχιούχου {Όνοµα Προπτυχιακής Ειδίκευσης} 

{TITΛOΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ} 
 
 

∆I∆AKTOPIKH ∆IATPIBH 
 
 

ΘEΣΣAΛONIKH 
{ETOΣ} 
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Το εσώφυλλο της διατριβής θα έχει την εξής µορφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ONOMAΤΟΣ EΠΩNYMOΥ} 

 

{TITΛOΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ} 

 

∆I∆AKTOPIKH ∆IATPIBH 

 

 

Υποβλήθηκε στο Τµήµα Φαρµακευτικής, 

Τοµέας {Όνοµα Τοµέα} 

Ηµεροµηνία Προφορικής Εξέτασης: Ηµ. Μην. Έτος 

 

 

 

Εξεταστική Επιτροπή 

 

Τίτλος  Ονοµατεπώνυµο, Επιβλέπων Καθηγητής 

Τίτλος  Ονοµατεπώνυµο, Μέλος Τριµελούς Συµβουλευτικής  

Επιτροπής 

Τίτλος  Ονοµατεπώνυµο, Μέλος Τριµελούς Συµβουλευτικής  

Επιτροπής 

 

Καθηγητής {Αρχικά Ονόµατος & Επώνυµο}, Εξεταστής 

Καθηγητής {Αρχικά Ονόµατος & Επώνυµο}, Εξεταστής 

Καθηγητής {Αρχικά Ονόµατος & Επώνυµο}, Εξεταστής 

Καθηγητής {Αρχικά Ονόµατος & Επώνυµο}, Εξεταστής 
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Eσώφυλλο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

Στην πρώτη σελίδα της διατριβής θα µπαίνουν οι εξής πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη δεύτερη σελίδα της διατριβής θα µπαίνει το εξής κείµενο: 

 

 

 

 

APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ 
TMHMA ΦAPMAKEYTIKHΣ  

 
{ONOMA EΠΩNYMO} 
{ΦAPMAKOΠOIOY} 

 
{TITΛOΣ} 

 
∆I∆AKTOPIKH ∆IATPIBH 

που εκπονήθηκε στο Eργαστήριο {Όνοµα Eργαστηρίου, Tοµέα και 
Tµήµατος Πανεπιστηµίου ή Όνοµα Eργαστηρίου και Eρευνητικού Kέντρου} 

EΠTAMEΛHΣ EΞETAΣTIKH EΠITPOΠH 

Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-Eπιβλέπων Kαθηγητής 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Mέλος συµβουλευτικής επιτροπής) 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Mέλος συµβουλευτικής επιτροπής) 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Πανεπιστήµιο ….) 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Πανεπιστήµιο ….) 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Πανεπιστήµιο ….) 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO-(Πανεπιστήµιο ….) 

H επταµελής εξεταστική επιτροπή που ορίστηκε για την κρίση της 
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του {Oνοµατεπώνυµο}, {Φαρµακοποιού}, 
συνήλθε σε συνεδρίαση στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης την 
{Hµεροµηνία}, όπου παρακολούθησε την υποστήριξη της διατριβής µε 
τίτλο {Tίτλος}. H επιτροπή έκρινε οµόφωνα (ή µε ψήφους ….. υπέρ  …. 
κατά, ονοµατεπώνυµα µειοψηφούντων) ότι η διατριβή είναι πρωτότυπη 
και αποτελεί ουσιαστική συµβολή στην πρόοδο της Eπιστήµης. 

EΠTAMEΛHΣ EΞETAΣTIKH EΠITPOΠH 

Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO   Yπογραφή 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO   Yπογραφή 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO   Yπογραφή 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO   Yπογραφή 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO   Yπογραφή 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO   Yπογραφή 
Tίτλος ONOMATEΠΩNYMO   Yπογραφή 
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Στην τέταρτη σελίδα της διατριβής θα µπαίνει το εξής κείµενο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα τόσο στον 

επιβλέποντα καθηγητή να αποσύρεται από την επίβλεψη διδακτορικής 

διατριβής, όσο και στον υποψήφιο να αλλάξει επιβλέποντα καθηγητή. 

Αυτό γίνεται όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: α)  
∆ιαπιστώνεται εκ µέρους του επιβλέποντα ή του υποψηφίου ότι δεν 

είναι δυνατή η συνεργασία,  β)  ∆ιαπιστώνεται µη πρωτοτυπία του 

θέµατος της διδακτορικής διατριβής. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται 
σύµφωνη γνώµη της συµβουλευτικής επιτροπής η οποία εισηγείται 

σχετικά προς τη Σ.E. προκειµένου να συγκροτηθεί ή όχι νέα 
συµβουλευτική επιτροπή ή να σταµατήσει η διαδικασία εκπόνησης. Το 

θέµα µεταφέρεται στη Γ.Σ.E.Σ. η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα. Σε 

περίπτωση ορισµού νέου επιβλέποντα καθηγητή ο υποψήφιος µπορεί 
να συνεχίσει το προηγούµενο ερευνητικό θέµα µόνο µετά από έγγραφη 

άδεια του προηγούµενου επιβλέποντα καθηγητή.  
 

© {Όνοµα Επώνυµο, π.χ. Γεώργιος Ν. Παπαχατζής} 

© Α.Π.Θ. 

{Τίτλος ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής} 

{ISBN} 
 
 
 
 
«Η έγκριση της παρούσης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής από το Τµήµα 
Φαρµακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης δεν 
υποδηλώνει αποδοχή των γνωµών του συγγραφέως» (Ν. 5343/1932, 
άρθρο 202, παρ. 2) 
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YΠOXPEΩΣEIΣ EΠIBΛEΠONTA KAΘHΓHTH 

α) O επιβλέπων καθηγητής έχει την κύρια ευθύνη για την πρωτοτυπία του 
θέµατος και την πορεία της έρευνας της ∆.∆. 

β) O επιβλέπων πρέπει να εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την 
οµαλή διεξαγωγή της έρευνας του υποψηφίου και να είναι διαθέσιµος 
στον υποψήφιο για την επίλυση τυχόν αποριών και προβληµάτων που 
προκύπτουν κατά την διάρκεια της εργασίας. Επίσης να τον καθοδηγεί 
µε συνέπεια στην παραπέρα ερευνητική εργασία του. 

γ) Πρέπει να µεριµνά για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας του 
υποψηφίου και την συγγραφή της διατριβής σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
µετά την παρέλευση του τρίτου έτους από τον ορισµό της τριµελούς 
συµβουλευτικής επιτροπής. Tα παραπάνω ισχύουν µε την προϋπόθεση 
ότι ο υποψήφιος ασχολείται αποκλειστικά µε την εκπόνηση της 
διδακτορικής του διατριβής και µε ωράριο πλήρους απασχόλησης κατά 
τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήµατος. 

δ) Πρέπει να αποδεχθεί ή να κάνει τις παρατηρήσεις του σε ένα καθαρο-
γραµµένο αντίγραφο της διατριβής µέσα σε τρείς µήνες, εξαιρουµένων 
των νοµίµων αργιών και των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου, από την 
ηµέρα που θα του την παραδώσει ο υποψήφιος. 

ε) ∆εν µπορεί να δηµοσιεύσει όλα ή µέρος των αποτελεσµάτων, ή να 
υποβάλλει αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, χωρίς να συµπεριλαµβάνει 
ως συν-συγγραφέα τον υποψήφιο. 

 

YΠOXPEΩΣEIΣ YΠOΨHΦIOY 

α) O υποψήφιος οφείλει να ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που του 
ορίζει ο επιβλέπων καθηγητής.  

β) Πρέπει να ενηµερώνει συνεχώς και ανελλιπώς τον επιβλέποντα. 

γ) Πρέπει να εκτελεί ή να επαναλαµβάνει πειράµατα παρουσία του 
επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον αυτό του ζητηθεί από τον τελευταίο. 

δ) Απαραίτητο είναι να ασχολείται µε την εκπόνηση της διδακτορικής του 
διατριβής µε ωράριο πλήρους απασχόλησης. 

ε) Πρέπει να τηρεί λεπτοµερές βιβλίο πειραµάτων και αποτελεσµάτων το 
οποίο θα παραµένει στο Εργαστήριο και µετά την αποχώρηση του 
υποψηφίου. 

στ) Έχει την υποχρέωση να συναντάται και να ενηµερώνει για την πρόοδο 
της ∆ιατριβής σε τακτά διαστήµατα (τουλάχιστον µια φορά ανά εξάµηνο) 
µε τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής. Επίσης, να παρουσιάζει τα 
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αποτελέσµατα της έρευνας του σε ανοιχτά σεµινάρια τουλάχιστον µια 
φορά το χρόνο. 

ζ) O υποψήφιος διδάκτορας έχει την υποχρέωση να τηρεί τους 
κανονισµούς ασφαλείας κατά την διαχείριση και απόρριψη χηµικών ή 
βιολογικών υλικών. Επίσης έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες 
της ηθικής συµπεριφοράς προς τα πειραµατόζωα (όπου αυτά χρησιµοποι-
ούνται) και να φροντίζει για την όσον το δυνατόν καλύτερη διαβίωση 
τους και την λιγότερο επώδυνη για αυτά χρησιµοποίηση τους κατά την 
εκτέλεση των πειραµάτων. 

η) Έχει την υποχρέωση να συµπεριφέρεται µέσα στα πλαίσια της ηθικής και 
των κανόνων καλής συµπεριφοράς και να συµβάλλει στη σωστή 
λειτουργία του χώρου όπου εργάζεται. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
καταγγελίες ή ενδείξεις για ανάρµοστη συµπεριφορά του υποψηφίου 
(π.χ. αλλοίωση ή απόκρυψη αποτελεσµάτων, πλαγιαρισµός, ανάρµοστη 
συµπεριφορά προς µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας κλπ.) η Σ.Ε. έχει 
δικαίωµα να εισηγηθεί προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. πειθαρχικές κυρώσεις, που 
µπορεί να φτάνουν (ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώµατος) και σε 
αναστολή της ακαδηµαϊκής ιδιότητας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 
ή ακόµα και σε αποποµπή από το Π.M.Σ. 

 

YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN ΣYMBOYΛEYTIKHΣ EΠITPOΠHΣ 

α) Nα παρακολουθούν την εξέλιξη του υποψηφίου συµµετέχοντας σε σεµι-
νάρια για τη πρόοδο της εργασίας του, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, 
και να συναντώνται µε τον υποψήφιο τουλάχιστον µία φορά ανά εξάµηνο.  

β) Nα συζητούν µε τον επιβλέποντα καθηγητή και τον υποψήφιο και να 
διατυπώνουν τις απόψεις τους για τη καλύτερη πρόοδο της διατριβής. 
Nα προσφέρουν τη βοήθεια τους όταν αυτή τους ζητηθεί από τον 
υποψήφιο ή τον επιβλέποντα. 

γ) Όπως στην παράγραφο δ) των υποχρεώσεων του επιβλέποντα ή µέσα σε 
40 ηµέρες µετά την διόρθωση της διατριβής από τον επιβλέποντα. 

 

∆IKAIΩMATA EΠIBΛEΠONTA KAΘHΓHTH 

α) ∆ικαιούται να ζητά την εκτέλεση ή επανάληψη πειραµάτων παρουσία 
του. 

β) ∆ικαιούται να συµµετέχει ως συν-συγγραφέας σε όλες τις δηµοσιεύσεις 
που θα προκύψουν από τη διατριβή, ή σαν συνδικαιούχος σε τυχόν 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που θα προκύψουν από αυτήν. 
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∆IKAIΩMATA YΠOΨHΦIOY 

 Εκτός από τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του επι-
βλέποντα και των µελών της συµβουλευτικής επιτροπής έχει και τα εξής: 

α) Σε περίπτωση διαφωνίας µε τον επιβλέποντα καθηγητή για τη πορεία της 
διατριβής έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη σύγκλιση της συµβουλευτικής 

επιτροπής, η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα κατά πλειοψηφία. 

β) Έχει το δικαίωµα να δηµοσιεύει, ή να ανακοινώνει, τα αποτελέσµατα της 

διατριβής του µόνο σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα καθηγητή. Άν ο 
τελευταίος δεν επιθυµεί να συµµετάσχει ως συν-συγγραφέας, τότε είναι 

υποχρεωµένος να δώσει στον υποψήφιο έγγραφη άδεια όταν του 

ζητηθεί, µε κοινοποίηση και προς τη Σ.E. Εάν δεν το πράξει, ο 
υποψήφιος δικαιούται να ανακοινώσει τα αποτελέσµατα του, ή να τα 

στείλει για δηµοσίευση, 6 µήνες µετά την λήψη του διδακτορικού.  

γ) Έχει το δικαίωµα να πάρει αντίγραφο του βιβλίου των πειραµάτων και 

των αποτελεσµάτων του. 

 

∆IKAIΩMATA MEΛΩN ΣYMBOYΛEYTIKHΣ EΠITPOΠHΣ 

α) ∆ικαιούνται να ζητήσουν την εκτέλεση ή επανάληψη πειραµάτων 

παρουσία τους, µετά από συνεννόηση µε τον επιβλέποντα καθηγητή. 

β) ∆ικαιούνται να συµµετέχουν ως συν-συγγραφείς σε δηµοσιεύσεις που θα 
προκύψουν από τη διατριβή, εφόσον η συµµετοχή τους στις αντίστοιχες 

φάσεις της διατριβής ήταν ουσιαστική και συµφωνούν τόσο ο επιβέπων 

καθηγητής όσο και ο υποψήφιος. 
 

 

O παρών κανονισµός υπόκειται σε τροποποιήσεις ύστερα από 
πρόταση του Προέδρου του Tµήµατος ή της Σ.E., ή του 1/3 των µελών της 

Γ.Σ.E.Σ. και τελική απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. 
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Απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. Τµήµατος 192/01/04/2015 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Π.Μ.Σ.): 

Μ.∆.Ε. στη Φαρµακευτική 1. Φαρµακοχηµεία, Ανάπτυξη Φαρµακευτικών 
Ενώσεων 

Κατεύθυνση: Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων 

α/α   Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο       ECTS 

1. Χημεία Ενώσεων Φαρμακευτικού Ενδιαφέροντος Α 10 

2. Διευκρίνηση Δομής Φαρμακευτικών Ενώσεων Α 10 

3. Προχωρημένα Μαθήματα Μεταβολισμού Ξενοβιοτικών Α 10 

4. Μέθοδοι Φαρμακευτικής Σύνθεσης με Έμφαση στην Ετερο- 

 κυκλική Φαρμακοχημεία Β              10 

5. Ειδικά θέματα Προχωρημένης Φαρμακοχημείας Β 10 

6. Προχωρημένη Φαρμακοχημεία Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 

Μ.∆.Ε. στη Φαρµακευτική 2. Φαρµακευτική Τεχνολογία 

α/α Τίτλος Μαθήµατος                       Εξάμηνο       ECTS 

1. Ειδικά θέματα ανάπτυξης και παραγωγής 

 φαρμακευτικών σκευασμάτων Α 10 

2. Εφαρμογές Η/Υ στη Φαρμακευτική Τεχνολογία Α 10 

3. Ποιοτικός Έλεγχος Φαρμάκων, Μορφές                                              Α                 10 

 Βραδείας Αποδέσμευσης 

4.  Προχωρημένα μαθήματα Φαρμακευτικής Ανάλυσης Β 10 

5. Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Φαρμακευτικής Β 10 

6. Τεχνολογία και Έλεγχος Φυσικών Προϊόντων 

 Καλλυντικά Φυσικών Προϊόντων Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 



�   

 

326

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

Μ.∆.Ε. στη Φαρµακευτική 3. Βιοτεχνολογία–Μοριακή ∆ιαγνωστική 

α/α Τίτλος Μαθήµατος            Εξάµηνο     ECTS 

1. Μοριακή Φαρμακολογία και Φαρμακογενετική Α 10 

2. Μοριακή Βιολογία Α 10 

3. Βιοπληροφορική/Εφαρμογές Η/Υ στη Μοριακή 

 Βιολογία και Βιοτεχνολογία                                                                   Α                  10 

4.  Βιοτεχνολογία Φαρμακευτικών Φυτών Β 10 

5. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές Τεχνικές 

 Ανάλυσης Μακρομορίων Β 10 

6. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία ΙΙ/Τεχνολογίες 

 Παραγωγής Ουσιών Φαρμακευτικού και 

 Διαγνωστικού Ενδιαφέροντος με Γενετική Μηχανική Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

 

Μ.∆.Ε. στη Φαρµακευτική 4. Φαρµακολογία και Θεραπευτική 

α/α Τίτλος Μαθήµατος                    Ώρες ∆ιδ.      ECTS 

1. Μοριακή Φαρμακολογία και Φαρμακογενετική Α              10   

2. Βιοπληροφορική/Εφαρμογές Η/Υ στη Μοριακή 

 Βιολογία και Βιοτεχνολογία Α 10 

3. Φαρμακοκινητική Α 10 

4. Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων Β 10 

5. Φυσιολογία μετά στοιχείων Παθοφυσιολογίας Β 10 

6. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία Ι/Μοριακές 

 Τεχνικές Ανάλυσης Μακρομορίων Β 10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 
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8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

Μ.∆.Ε. στη Φαρµακευτική 5. Φαρµακογνωσία–Φυτικά Φαρµακευτικά Προϊόντα 

α/α Τίτλος Μαθήματος                    Εξάμηνο      ECTS 

1. Τερπενοειδή και Παράγωγα-Φασματοσκοπικές  

 Τεχνικές Διευκρίνησης Δομής Τερπενοειδών Α 10 

2. Φαινολικές ενώσεις και Παράγωγα-Φασματοσκοπικές 

 Τεχνικές, Διευκρίνιση Δομής Φαινολικών Ενώσεων Α              10 

3. Στρατηγική Ημισυνθετικών Τροποποιήσεων  Α                  10 

4. Φαρμακολογικές Δοκιμασίες 

 Φυτοθεραπευτικής Αξιολόγησης Β              10 

4. Σύγχρονες Τεχνικές Ελέγχου Βιοδραστικότητας Β 10 

5. Αλκαλοειδή και Παράγωγα (Μέθοδοι διαχωρισμού 

 και απομόνωσης)-Φασματοσκοπικές Τεχνικές 

 Διευκρίνησης Δομής Β                  10 

7. Σχεδιασμός, οργάνωση και συγγραφή πρότασης  

      ερευνητικής διπλωματικής εργασίας          Γ 10 

8. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Γ 20 

9. Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή Έρευνα                                                     Δ 20 

10. Συγγραφή και Παρουσίαση Μεταπτυχιακής    

      Διπλωματικής Εργασίας                                                                              Δ 10 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    120 

Τα εξαµηνιαία µαθήµατα, κατανέµονται σε δύο (2) εξάµηνα (Α και Β), 
αποτελούν µαθήµατα ειδίκευσης και η διδασκαλία τους γίνεται σύµφωνα µε 
το ωρολόγιο πρόγραµµα στα ελληνικά. 

Μεταπτυχιακά Μαθήµατα–Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) 
α.  Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία θα εκπονείται στα εξάµηνα Γ και ∆, 

θα πιστώνεται συνολικά µε 60 µονάδες ECTS και θα είναι ερευνητική 
εργασία υψηλότερου επιπέδου της διπλωµατικής εργασίας του 
προπτυχιακού κύκλου σπουδών. 

γ. Για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. απαιτούνται: 
i) ∆ιάρκεια σπουδών τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξαµήνων. 
ii) Συµπλήρωση τουλάχιστον 120 µονάδων ECTS (60 µονάδες ECTS από 

µεταπτυχιακά µαθήµατα και 60 µονάδες ECTS από την εκπόνηση 
µεταπτυχιακής εργασίας). 
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iii) Η εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας γίνεται υπό την εποπτεία ενός 
µέλους ∆.Ε.Π., όπως ο Ν. 3685/2008 ορίζει και εξετάζεται από τριµελή 
επιτροπή που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  µετά από πρόταση της Σ.Ε. 

δ.  Ο τελικός βαθµός του Μ.∆.Ε. είναι ο µέσος όρος αφενός του βαθµού που 
προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµών των µαθηµάτων και αφετέρου του 
βαθµού της διπλωµατικής εργασίας. Η διπλωµατική εργασία θα 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή ύστερα από εισήγηση 
του επιβλέποντα καθηγητή. Η βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής εργασίας 
γίνεται σε ακέραιες µονάδες της κλίµακας 0 έως 10 µε ελάχιστο 
προβιβάσιµο βαθµό το έξι (6). 

ε. Η διπλωµατική εργασία δακτυλογραφείται σε πέντε (5) τουλάχιστον 
αντίτυπα και ένα από αυτά κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος προς 
αρχειοθέτηση. 
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ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ    

ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  

Όπως αναφέρεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τµήµατος Φαρµακευτικής του Α.Π.Θ, “Oι υποψήφιοι 
µεταπτυχιακοί φοιτητές για Μ.∆.Ε., πλην των πτυχιούχων των Τµηµάτων 
Φαρµακευτικής, οφείλουν να έχουν γνώση του αντικειµένου των τριών, πιο 
συναφών προς το M∆E προπτυχιακών µαθηµάτων”. Τα µαθήµατα αυτά 
αναγράφονται σε κάθε κατεύθυνση χωριστά. 
 
ΚΚααττεεύύθθυυννσσηη  ΑΑ..  ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ 
 
Συναφή προπτυχιακά µαθήµατα:   Φαρµακευτική Χηµεία (Ορµόνες- 
                                                      οργανοµεταλλικά) 
                                             Οργανική Φαρµ. Χηµεία ΙΙ 
                                                      Οργανική Φαρµ. Χηµεία ΙΙΙ 
 
Σκοπός της κατεύθυνσης είναι η παροχή γνώσεων ώστε να επεκτείνεται και 
να εµβαθύνεται το επιστηµονικό υπόβαθρο στο πεδίο της Φαρµακοχηµείας1, 
της ανάπτυξης φαρµάκων και της φαρµακοχηµικής µελέτης βιοδραστικών 
ενώσεων, όπως εξαρτησιογόνων, πρόσθετων τροφίµων-καλλυντικών, 
περιβαλλοντικών ρύπων. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης αυτής αποκτούν 
σύγχρονες επιστηµονικές γνώσεις και εµπειρία ώστε να συµβάλλουν ενεργά 
σε θέµατα φαρµάκων και υγείας στην κοινωνία, στη Φαρµακευτική 
Βιοµηχανία, σε νοσοκοµεία, κρατικούς φορείς υγείας, εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς φαρµάκων, εκπαιδευτικά και ερευνητικά 
ιδρύµατα. 
 

 
1. ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 
∆ιδάσκοντες:  Β. ∆ηµόπουλος, Α. Γερονικάκη (Οµότ. Καθηγήτρια), ∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα και ∆. Παπαγιαννοπούλου (Χειµερινό εξ.-Α) 

 
α) Μέθοδοι σύνθεσης ενώσεων φαρµακευτικού ενδιαφέροντος (κλασικές και 

ρετροσυνθετικές µέθοδοι). 
                     
1
 Ορισµός της Φαρµακοχηµείας κατά IUPAC: Medicinal chemistry is a chemistry-based 

discipline, also involving aspects of biological, medical and pharmaceutical sciences. It is 

concerned with the invention, discovery, design, identification and preparation of 

biologically active compounds, the study of their metabolism, the interpretation of their 

mode of action at the molecular level and the construction of structure-activity 

relationships. 
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β) Μελέτη χηµικών ιδιοτήτων που συνδέονται µε τη δοµή φαρµακοµορίων, µε 
σκοπό τη ταυτοποίηση, τον προσδιορισµό, την ανίχνευση και τη διερεύνηση 
των ιδιοτήτων τους. 

γ) Παραδείγµατα ραδιοφαρµακευτικών ενώσεων µεγάλου φαρµακευτικού 
ενδιαφέροντος 
 

2. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ∆ΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ  
 

∆ιδάσκοντες:  Β. ∆ηµόπουλος, Α. Γερονικάκη (Οµότ. Καθηγήτρια). 
 
Χρήση φασµατοσκοπικών, χρωµατογραφικών, υπολογιστικών και άλλων 
µεθόδων για τη διευκρίνηση της δοµής ή την αποµόνωση µορίων 
φαρµακευτικού ενδιαφέροντος. 
 
 

3. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ  
 
∆ιδάσκοντες: Ε. Ρέκκα, Π.  Κουρουνάκης (Οµότ.Καθηγητής) 
(Χειµερινό εξ.-Α) 
 

α) Τύχη των φαρµάκων στον οργανισµό (απορρόφηση, κατανοµή, µταβολισµός, 
απέκκριση)-Οδοί απώλειας 

β) Χηµικοί µηχανισµοί που ακολουθούνται στη βιοµετατροπή ξενοβιοτικών. 
Σκοπός, φάσεις, ενζυµικοί επαγωγείς και αναστολείς, βιοαποτοξίνωση-
βιοτοξίνωση. 

γ) Ειδικές κατηγορίες φαρµάκων (προφάρµακα, µαλακά φάρµακα, σκληρά 
φάρµακα, χηµικά συστήµατα αποδέσµευσης). 

δ) Μοριακή άποψη αλληλεπίδρασης φαρµάκων. 
 

4. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ  
 
∆ιδάσκοντες: Α. Γερονικάκη (Οµότ. Καθηγήτρια), Ι. Νικολάου 
(Εαρινό εξ.-Β)  

 
α) Βιοµηχανική παρακευή αρχικών ή ενδιαµέσων προϊόντων στη φαρµακευτική 

σύνθεση. 
β) Μέθοδοι σύνθεσης κυριότερων οµάδων βιοδραστικών ενώσεων 
γ) Φαρµακοχηµεία ετεροκυκλικών ενώσεων µε ένα ή περισσότερα ετεροάτοµα. 

 
5. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ  
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∆ιδάσκοντες: Ε. Ρέκκα, ∆. Παπαγιαννοπούλου και Ι. Νικολάου 
(Εαρινό εξ.-Β) 

 
α) Χηµικός δεσµός και δράση, Υποδοχείς φαρµάκων- G πρωτεΐνες. 
β) Ραδιοδιαγνωστικά φάρµακα. Ραδιοθεραπευτικές φαρµακευτικές ενώσεις. 

(∆ιάγνωση νευρολογικών διαταραχών, ∆ιάγνωση-Θεραπεία καρκίνου) 
γ) Φλεγµονή και αντιφλεγµονώδη φάρµακα- Εισαγωγή στην Ανοσοχηµεία. 
δ) Φαρµακοχηµική άποψη εξάρτησης σε φάρµακα και άλλες ουσίες. Φάρµακα και 

Ηθική. 
 

6. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ: ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ-
ΜΟΡΙΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  
 
∆ιδάσκοντες: Ε. Ρέκκα, Π. Κουρουνάκης (Οµότ. Καθηγητής), ∆. 
Χατζηπαύλου-Λίτινα (Εαρινό εξ.-Β) 
 

α) Εισαγωγή στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε θέµατα που αφορούν 
εφαρµογές στη Φαρµακοχηµεία. 

β) Σχέσεις δοµής και φυσικοχηµικών ιδιοτήτων φαρµάκων µε τη βιολογική δράση 
(SAR). Ποσοτικές σχέσεις δοµής-δράσης (QSAR). 

γ) Φαρµακοχηµεία ελευθέρων ριζών (Χηµεία, δράση και σηµασία, συνέπειες και 
αντιµετώπιση). 

δ) Φαρµακοχηµική προσέγγιση στην αντιµετώπιση σύγχρονων ασθενειών. 
ε) Μέθοδοι εφαρµογής βιοµετατροπών στην Φαρµακευτική. Φιλική προς το 

περιβάλλον Φαρµακευτική Βιοµηχανία. Χηµική διαχείριση φαρµάκων. 
 

6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 

Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία µε τον µεταπτυχιακό φοιτητή 
σχεδιάζουν και συζητούν το θέµα της διπλωµατικής εργασίας, τον σχεδιασµό 
της οποίας, την οργάνωση και την διαµόρφωση µε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και υποστήριξη, συγγράφει και ο υποψήφιος την υποβάλλει 
προς εξέταση και βαθµολόγηση στην τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 
7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   
 

∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 
Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 
8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
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 ∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 

 
Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 
9. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   
 

∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 
Ο υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνοντας την εργαστηριακή 
µεταπτυχιακή του έρευνα, συγκεντρώνει, οργανώνει, αξιολογεί και 
συγγράφει την εργασία του, την οποία παρουσιάζει στην επιτροπή για 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση. 

 
 
ΚΚααττεεύύθθυυννσσηη  ΒΒ.. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Συναφή προπτυχιακά µαθήµατα:  Ειδική Φαρµακευτική Τεχνολογία Ι 

 Βιοφαρµακευτική 
 Φαρµακευτική Ανάλυση Ι 
 
 

1. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ  

  
∆ιδάσκοντες: Σ. Μαλαµατάρης (Οµότ. Καθηγητής), Κ. Καχριµάνης και Ι 

Νικολακάκης (Χειµερινό εξ.-Α) 
 
Α. 

α) Προµορφοποίηση και επιλογή φαρµακοτεχνικών µορφών. 
β) Μεθοδολογία χαρακτηρισµού των πρώτων υλών για την παρασκευή 

φαρµακευτικών σκευασµάτων. 
γ) Αρχές, µηχανισµοί και παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των 

φαρµακευτικών προϊόντων κατά τις Φυσικές Φαρµακευτικές ∆ιεργα-σίες (unit 
operations). 

δ) Ειδικά θέµατα παρασκευής στερεών φαρµακευτικών µορφών (καψακίων, 
δισκίων, σφαιροποιηµένων κόκκων κ.ά.). 

ε) Ανάπτυξη και παρασκευή υγρών φαρµακευτικών µορφών. 
στ) Παρασκευή στείρων σκευασµάτων. 
ζ) Βιοµηχανική Φαρµακευτική Μικροβιολογία. 
η) Τεχνολογία σκευασµάτων προγραµµατισµένης αποδέσµευσης. 

 



� 

 

333

Β. 
α) Μορφοποίηση βιοτεχνολογικών φαρµακευτικών ουσιών (πεπτιδίων και 

πρωτεϊνών). 
β) Στάδια προµορφοποίησης, επιλογής της µορφής και των βοηθητκών ουσιών. 
γ) Μελέτη σταθερότητας των βιοτεχνολογικών φαρµακευτικών προϊόντων. 
 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
  
∆ιδάσκοντες: Ι. Νικολακάκης, Κ. Καχριµάνης (Χειµερινό εξ.-Α) 

 
Συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων µε τη βοήθεια Η/Υ. 

α) Συλλογή και καταγραφή δεδοµένων: Αισθητήρες, σύνδεση αισθητήρων µε 
συστήµατα συλλογής σήµατος, καταγραφή σήµατος. 

β) Επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων: (i) Πειραµατικοί σχεδιασµοί και 
προγράµµατα ανάλυσης. Είδη και επιλογή των κατάλληλων παραγοντικών 
σχεδιασµών. Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση και εκτίµηση της 
προσαρµογής µοντέλων (στατιστική συµπερασµατολογία). Ανάλυση 
διασποράς πολλαπλών µεταβλητών (MANOVA) και τρόποι οµαδοποίησης 
µεταβλητών. Επιφάνεια απόκρισης και µέθοδοι βελτι-στοποίησης διεργασιών. 
Εφαρµογές στη Φαρµακευτική Τεχνολογία µε τη χρήση των στατιστικών και 
γραφιστικών προγραµµάτων SPSS, EXCEL, SIGMAPLOT. (ii) Ανάλυση 
δεδοµένων µε τη βοήθεια Τεχνητών Νευρωνικών ∆ικτύων. Θεωρητικά 
στοιχεία. Τύποι νευρωνικών δικτύων. ∆ιαθέσιµα προγράµµατα προσοµοίωσης 
νευρωνικών δικτύων. (iii) ∆ιερευνητική ανάλυση δεδοµένων (exploratory 
data analysis). Μέθοδοι ανάλυσης αποτελεσµάτων βασισµένες στη γραφική 
απεικόνιση των δεδοµένων (Data Visualization). Στατικές απεικονίσεις 
δεδοµένων – νεότερες τεχνικές. ∆υναµικές γραφικές παραστάσεις µε 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης (interactive dynamic graphics). 

 
3. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
  
∆ιδάσκοντες: Ι. Κουντουρέλλης (Οµότ. Καθηγητής), Α. Μαρκοπούλου 

(Εαρινό εξ.-Β) 
 
α) Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδοµένων και 

διαγραµµατικών παραστάσεων. Μέτρα αξιοπιστίας, Σηµαντικά ψηφία. 
β) Γενικά περί φασµατοσκοπικών µεθόδων. Φάσµατα απορρόφησης-φάσµατα 

εκποµπής. Φάσµατα Υπεριώδους. Ποσοτικοί προσδιορισµοί µε 
φασµατοφωτοµετρία υπεριώδους. Εφαρµογή διαφόρων τεχνικών 
επεξεργασίας αποτελεσµάτων για τους ποσοτικούς προσδιορισµούς 
δραστικών ουσιών µε χρήση πρώτης και δευτέρας παραγώγου. Ειδικές 
τεχνικές: 

γ) Φασµατοφωτοµετρία Απορρόφησης Υπερύθρου: Τεχνικές καταγραφής 
φασµάτων υπερύθρου. Η χρησιµοποίηση του υπερύθρου στον ποιοτικό 
έλεγχο των φαρµακευτικά δραστικών ουσιών. 
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δ) Φλογοφασµατοφωτοµετρία και Φασµατοφωτοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης, 
Φασµατοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού. 

ε) Χρωµατογραφία: Ταξινόµηση χρωµατογραφικών µεθόδων. Εφαρµογές στη 
Φαρµακευτική Ανάλυση. Υλικά που χρησιµοποιούνται ως στατική φάση στις 
διάφορες χρωµατογραφικές µεθόδους ανάλυσης. Αέριος (GC, GLC) και υγρή 
χρωµατογραφία (HPLC, YXYA, Κανονικής και Αντίστροφης φάσης). Σύγκριση 
µεταξύ χρωµατογραφικών µεθόδων, καθώς και µε άλλες µεθόδους ανάλυσης. 
Χρωµατογραφικά συστήµατα για HPLC εφαρµογές: Εκλογή χρωµατογραφικού 
συστήµατος. Παρασκευή και προεργασία κινητής φάσης. ∆ιατήρηση στήλης. 
Αξιολόγηση ποιότητας χρωµατογραφήµατος. Ανάπτυξη χρωµατογραφικού 
συστήµατος και βελτίωση της ποιότητάς του. Εφαρµογές των χρωµατογρα-
φικών µεθόδων για τον προσδιορισµό δραστικών ουσιών σε σκευάσµατα και 
βιολογικά υγρά. 

 
4. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
  
∆ιδάσκοντες: Ι. Νικολακάκης, Κ. Καχριµάνης (Εαρινό εξ.-Β) 

 
α)  Σχεδιασµός πειραµάτων για µελέτη φαρµακοτεχνικών φαινοµένων. 
β)  Εκτίµηση πειραµατικών αποτελεσµάτων µε την εφαρµογή µαθηµατικών 

µεθόδων. 
γ)  Μέθοδοι µέτρησης φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των φαρµάκων (pH, δείκτης 

διάθλασης, ιξώδες, επιφανειακή τάση, δυναµικό-ζ, µέγεθος σωµατιδίων, κτλ) 
δ)  Παρασκευή νέων συστηµάτων διασποράς για φαρµακοτεχνική χρήση. 
ε)  Ενσωµάτωση φαρµακευτικών ουσιών σε συστήµατα διασποράς. 
στ) Μελέτη αποδέσµευσης φαρµακευτικών ουσιών από συστήµατα διασποράς. 
ζ) Μελέτη διαπερατότητας φαρµακευτικών ουσιών από µεµβράνες. 
 

5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΜΟΡΦΕΣ ΒΡΑ∆ΕΙΑΣ 
ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 

  
∆ιδάσκοντες: ∆. Φατούρος (Χειµερινό εξ.-Α)  

 
α) Προχωρηµένα µαθήµατα ελέγχου φαρµάκων 
β) GMP 
γ) Εισαγωγή στα συστήµατα ελεγχόµενης αποδέσµευσης 
δ) Επίδραση των ιδιοτήτων και των οδών χορήγησης των φαρµάκων στο 

σχεδιασµό συστηµάτων ελεγχόµενης και βραδείας αποδέσµευσης 
ε) Πολυµερή και χρήση τους στα συστήµατα βραδείας αποδέσµευσης 
στ) Τρόποι χορήγησης (per os, διαδερµικά, οφθαλµικά, παρεντερικά, 

εµφυτευόµενα) 
ζ) Λιποσώµατα–Μικροσφαιρίδια 
η) Νέες χηµικές προσεγγίσεις για sustained delivery 
 

6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
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∆ιδάσκων: ∆. Φατούρος, (Εαρινό εξ.-Β) 

 
α) Πρώτες ύλες φυσικών προϊόντων. 
β) Φυσικές διεργασίες και τεχνολογία κατεργασιών που εφαρµόζονται στα 

διάφορα φυτικά υλικά. 
γ) Συσκευές επεξεργασίας φυτικών υλικών. 
δ) Μέθοδοι παραλαβής δευτερογενών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
ε) Έλεγχος ποιότητας –ανάλυση– πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. 
στ) Εφαρµογή εξειδικευµένων αναλυτικών µεθόδων. 
ζ) Μορφοποίηση και χρήσεις δευτερογενών προϊόντων. 
η) Καλλυντικά σκευάσµατα φυσικών προϊόντων. 
 

6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 ∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 

 
Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία µε τον µεταπτυχιακό φοιτητή 
σχεδιάζουν και συζητούν το θέµα της διπλωµατικής εργασίας, τον σχεδιασµό 
της οποίας, την οργάνωση και την διαµόρφωση µε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και υποστήριξη, συγγράφει και ο υποψήφιος την υποβάλλει 
προς εξέταση και βαθµολόγηση στην τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 
7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  
 

 ∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 
Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 
 
 
8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   
 

∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 
Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 
 
 

10. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   
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∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 
Ο υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνοντας την εργαστηριακή 
µεταπτυχιακή του έρευνα, συγκεντρώνει, οργανώνει, αξιολογεί και 
συγγράφει την εργασία του, την οποία παρουσιάζει στην επιτροπή για 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση. 
 
 

 
   
  ΚΚααττεεύύθθυυννσσηη  ΓΓ.. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ–ΜΟΡΙΑΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 
 
* (Για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 η παρούσα κατεύθυνση δεν 
είναι διαθέσιµη) 
 
 
Συναφή προπτυχιακά µαθήµατα:    Φαρµακολογία Ι 

 Φαρµακολογία ΙΙ 
 Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία  
 

1. ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ  
  
∆ιδάσκοντες: Α. Τσιφτσόγλου (Χειµερινό εξ.-Α) 

 
α) Μοριακοί µηχανισµοί δράσης των φαρµάκων επί των υποδοχέων. 
β) Μηχανισµοί ανάπτυξης αντοχής στα φάρµακα. 
γ) Βιοτεχνολογία φαρµακευτικών πρωτεΐνών. 
δ) Αρχές και εφαρµογές της Φαρµακογενετικής – Φαρµακογονιδιωµατικής – 

Εξατοµίκευση θεραπείας. 
ε) Φαρµακολογία του ΚΝΣ και Ψυχοφαρµακολογία 
στ) Χηµειοθεραπεία λοιµώξεων ιογενούς, µικροβιακής και παρασιτικής 

αιτιολογίας. 
ζ) Φαρµακολογία του αιµοποιητικού και ανοσοποιητικού συστήµατος και των 

νεοπλασιών. 
 

2. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
  
∆ιδάσκοντες: Χ. Παναγιωτίδης, Θ. Σκλαβιάδης, Μ. Αρσενάκης (Χειµερινό 

εξ.-Α) 
 
α) Γονιδιακή και χρωµοσωµική δοµή (από το βακτηριακό οπερόνιο στη δοµή 

των ευκαρυωτικών γονιδίων. Λειτουργική αναδιάταξη του DNA, δοµή και 
λειτουργικότητα χρωµατίνης). 
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β) Αναδιπλασιασµός DNA (Γενικά, ενζυµολογία, ρεπλικόνια, ιϊκός ανα-
διπλασιασµός). 

γ) Επιδιόρθωση και ανασυνδυασµός του DNA. 
δ) Ρύθµιση κυτταρικού κύκλου, σηµεία ελέγχου και καρκινογένεση. 
ε) Ρύθµιση της έναρξης της µεταγραφής σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά 

(πολυµεράσες, µεταγραφικοί παράγοντες, ρυθµιστικές νουκλεοτιδικές 
αλληλουχίες). 

στ) Τερµατισµός της µεταγραφής και ωρίµανση των mRNA. Μεταγραφή και 
ωρίµανση των tRNAs και των rRNAs. 

ζ) Ρύθµιση της µετάφρασης, παράγοντες έναρξης, επιµήκυνσης και 
τερµατισµού. 

η) Μεταµεταφραστικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών, πρωτεΐνες-συνοδοί και 
αναδίπλωση πρωτεΐνών. 

θ) Ενδονουκλεάσες περιορισµού, αρχές κλωνοποίησης σε πλασµίδια και άλλους 
φορείς κλωνοποίησης. 

ι) Κατασκευή βιβλιοθηκών νουκλεϊνικών οξέων, έλεγχος για παρουσία ή 
έκφραση γονιδίων και ανάλυση κλώνων. 

ια) Πρωτεΐνική έκφραση, χρωµοσωµικό βάδισµα (gene walking), 
µεταλλαξιγένεση, γονιδιακά knockouts. 

ιβ) Επιγενετική (∆οσολογία γονιδίων, imprinting, γενετικός αναπρο-
γραµµατισµός και εξέλιξη). 

 
3. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
  
∆ιδάσκοντες: Α. Κανελλής (Εαρινό εξ.-Β) 

 
α) Καλλιέργεια κυττάρων και ιστών: τεχνολογία πρωτοπλαστών, αναγέννηση 

φυτών, παροδικές εκφράσεις γονιδίων και προαγωγέων, ιστοειδικοί και 
επαγόµενοι προαγωγείς. 

β) Γενετική τροποποίηση φυτικών ιστών: Μεταφορά γεντικού υλικού σε φυτικά 
κύτταρα (Agrobacterium, εκτοξευτήρας µεταλλικών µικροσωµάτων, χρήση 
ιών–φορέων). 

γ) Επιλογή γενετικά τροποποιηµένων φυτών: (PCR, ανάλυση κατά Southern, 
ανάλυση κατά northern και western blotting, ενζυµατικές αντιδράσεις και 
φαινοτυπικός διαχωρισµός). 

δ) Ανάλυση γονιδιακής έκφρασης. 
ε) Καταστολή γονιδιακής έκφρασης στα φυτά: Μέθοδοι και εφαρµογές  
στ) Γενετικός µετασχηµατισµός φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών 
ζ) Παραγωγή φαρµακευτικών και αρωµατικών ουσιών µε γενετική µηχανική  
η) ∆ιαχείριση Νέων Καινοτοµιών–Τεχνολογιών: Η περίπτωση της 

Βιοτεχνολογίας–Βιοηθική. 
 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι / ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ 

  



�   

 

338

∆ιδάσκοντες: Θ. Σκλαβιάδης, Θ. Λαλιάρης, Χ. Παναγιωτίδης (Εαρινό εξ.-
Β) 

 
α) Βασικές αρχές ανάλυσης νουκλεϊνικών οξέων – Ένζυµα, ηλεκτροφόρηση, 

στυπώµατα, αλληλούχιση νουκλεϊνικών οξέων. 
β) Κλωνοποίηση DNA–φορείς κλωνοποίησης, υποκλωνοποίηση, βιβλιοθήκες 

DNA, βασικές αρχές PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης). 
γ) Οργάνωση γονιδιωµάτων και τεχνικές χαρτογράφησης, προγράµµατα 

αλληλούχισης γονιδιωµάτων και οι επιπτώσεις τους. 
δ) Χαρακτηρισµός γονιδίων και γενετική ανάλυση, χρήση κλωνοποιηµένων 

γονιδίων, ανάλυση της δοµής των RNA και πρωτεϊνών, επίπεδα έκφρασης. 
ε) Χρησιµοποίηση τεχνικών ανασυνδυασµένου DNA για µοριακή διάγνωση. 
στ) Αποµόνωση νουκλεϊνικών οξέων από ιστούς ή βιολογικά ή άλλα υγρά, τεχνικές 

υβριδισµού νουκλεϊνικών οξέων και διαφόρων εφαρµογών της PCR για τη 
διάγνωση µολυσµατικών ασθενειών, γενετικών ασθενειών, γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών κ.λπ. 

ζ) Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών και στυπώµατα πρωτεϊνών (western 
blotting) 

η) Εφαρµογές των ανοσοηλεκτροφορητικών µεθόδων στη µοριακή διάγνωση. 
θ) Ανοσοδιαγνωστικές τεχνικές για την ταυτοποίηση µολυσµατικών 

παραγόντων, επιπέδων βιοµορίων σε βιολογικά υγρά, κ.λπ. 
 

5. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  

  
∆ιδάσκοντες: Α. Τσιφτσόγλου,  Α. Κανελλής,  Λ. Παπαδοπούλου, 

(Εαρινό εξ.-Β) 
 
α) Μοριακοί µηχανισµοί έκφρασης γονιδίων στα ευκαρυωτικά κύτταρα. 
β) Συστήµατα κλωνοποίησης γονιδίων και τεχνολογία PCR 
γ) Ανάπτυξη ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών από GMOs και έλεγχος ποιότητας. 
δ) Τεχνολογία υβριδωµάτων και γενετικά τροποποιηµένα εµβόλια. 
ε) Βιοαντιδραστήρες και µικροβιακή παραγωγή δευτερογενών µεταβολιτών. 
στ) Βιοτεχνολογίες κλωνοποίησης σωµατικών κυττάρων και θεραπευτική 

κλωνοποίηση (Embryonic Stem Cells). 
ζ) Βιοτεχνολογία ενζύµων και χηµικών διεργασιών (Παραγωγή ενζύµων και 

µεταβολιτών) 
η) Βιοτεχνολογία φυσικών προϊόντων διατροφής 
θ) Βιοχηµική ή Μεταβολική µηχανική  
ι) Ιατρική Μοριακή Γεωργία: Παραγωγή φαρµακευτικών και διαιτητικών 

προϊόντων  
ια) Εδώδιµα εµβόλια 
 

6. ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
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∆ιδάσκουσα: Λ. Παπαδοπούλου (Χειµερινό εξ.-Α) 

 
α) Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική 
β) Χρήση διαδυκτιακών τόπων (web–sites) (INTERNET) στη Μοριακή Βιολογία 

και Βιοτεχνολογία 
γ) Σύγκριση αλληλουχιών DNA, RNA και πρωτεϊνών µε βάσεις δεδοµένων 
δ) Χαρτογράφηση γονιδίων–Πολυµορφισµοί (SNPs) και µεταλλάξεις 
ε) Ανάλυση λειτουργικών στοιχείων των γονιδίων 
στ) Μελέτη δοµής και λειτουργίας πρωτεϊνών 
ζ) Συσχέτιση γονιδίων µε ασθένειες 
η) Πρόβλεψη αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών µε υπολογιστικές µεθόδους 
θ) Ανάλυση γονιδιωµάτων µε χρήση Η/Υ. 
 

7. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία µε τον µεταπτυχιακό φοιτητή 
σχεδιάζουν και συζητούν το θέµα της διπλωµατικής εργασίας, τον σχεδιασµό 
της οποίας, την οργάνωση και την διαµόρφωση µε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και υποστήριξη, συγγράφει και ο υποψήφιος την υποβάλλει 
προς εξέταση και βαθµολόγηση στην τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ   
Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 

9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ   
Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 

10. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ   
Ο υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνοντας την εργαστηριακή 
µεταπτυχιακή του έρευνα, συγκεντρώνει, οργανώνει, αξιολογεί και 
συγγράφει την εργασία του, την οποία παρουσιάζει στην επιτροπή για 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση. 

 
 
 

  ΚΚααττεεύύθθυυννσσηη  ∆∆.. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
 
Συναφή προπτυχιακά µαθήµατα:   Φαρµακολογία Ι 

 Φαρµακολογία ΙΙ 
 Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία  
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1. ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ  
  
∆ιδάσκοντες: Α. Τσιφτσόγλου (Οµότ. Καθηγητής), Ι Βιζιριανάκης 

(Χειµερινό εξ.-Α) 
 
α) Μηχανισµοί µεταφοράς φαρµάκων στους ιστούς 
β) Αντιδράσεις φαρµάκων και υποδοχέων και µηχανισµοί µεταφοράς σήµατος 
γ) Ανάπτυξη φαρµάκων και νέες τεχνολογίες 
δ) Φαρµακογενετική–Φαρµακογονιδιωµατική 
ε) Μηχανισµοί αντίστασης στα φάρµακα και επιπτώσεις στην κλινική πράξη 
στ) Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία (Εµβόλια, Οροί, Πεπτίδια και ∆ευτερογενείς 

Μεταβολίτες) 
ζ) Φαρµακολογία του ΑΝΣ και του Καρδιαγγειακού συστήµατος 
η) Μηχανισµοί δράσης ορµονών και Ενδοκρινοφαρµακολογία 
θ) Φαρµακολογία του ΚΝΣ και Ψυχοφαρµακολογία 
ι) Χηµειοθεραπεία λοιµώξεων ιογενούς, µικροβιακής και παρασιτικής αιτιολογίας 
ια) Φαρµακολογία του αιµοποιητικού και ανοσοποιητικού συστήµατος και των 

νεοπλασιών. 
 
 
2. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ  
  
∆ιδάσκων: Ι. Νιώπας (Οµότ. Καθηγητής), (Χειµερινό εξ.-Α) 
 
α) Φαρµακοκινητική µεταβολιτών. Φαρµακοκινητική σε καταστάσεις ασθενειών.  
β) Μη γραµµική φαρµακοκινητική. Μοντέλα πολλαπλών διαµερισµάτων.  
γ) Περιοδική ενδοφλέβια έγχυση.  
δ) Φυσιολογική προσέγγιση της κάθαρσης.  
ε) Κινητική της φαρµακολογικής δράσης.  
στ) Θεραπευτικός έλεγχος φαρµάκων. 
ζ) Μεταβλητότητα φαρµακοκινητικών παραµέτρων. 
η) ∆οσολογικά σχήµατα σε πληθυσµιακές οµάδες.  
θ) Φαρµακοκινητικές προσοµοιώσεις. 
ι) Φαρµακοκινητικές / φαρµακοδυναµικές προσοµοιώσεις. 
ια) ∆οσοεξαρτώµενη και χρονο-εξαρτώµενη φαρµακοκινητική.  
ιβ) Μελέτες βιοϊσοδυναµίας. 
 
 

3. ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

  
∆ιδάσκουσα: Λ. Παπαδοπούλου (Χειµερινό εξ.-Α) 

 
α) Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική 
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β) Χρήση διαδυκτιακών τόπων (web–sites) (INTERNET) στη Μοριακή Βιολογία 
και Βιοτεχνολογία 

γ) Σύγκριση αλληλουχιών DNA, RNA και πρωτεϊνών µε βάσεις δεδοµένων 
δ) Χαρτογράφηση γονιδίων–Πολυµορφισµοί (SNPs) και µεταλλάξεις 
ε) Ανάλυση λειτουργικών στοιχείων των γονιδίων 
στ) Μελέτη δοµής και λειτουργίας πρωτεϊνών 
ζ) Συσχέτιση γονιδίων µε ασθένειες 
η) Πρόβλεψη αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών µε υπολογιστικές µεθόδους 
θ) Ανάλυση γονιδιωµάτων µε χρήση Η/Υ. 
 
 

4. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι / ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ 

  
∆ιδάσκοντες: Χ. Παναγιωτίδης, Ε. Νικολακάκη, Θ. Λαλιάρης  (Εαρινό εξ.-

Β) 
 
α) Βασικές αρχές ανάλυσης νουκλεϊνικών οξέων–Ένζυµα, ηλεκτροφόρηση, 

στυπώµατα, αλληλούχιση νουκλεϊνικών οξέων. 
β) Κλωνοποίηση DNA–φορείς κλωνοποίησης, υποκλωνοποίηση, βιβλιοθήκες 

DNA, βασικές αρχές PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης). 
γ) Οργάνωση γονιδιωµάτων και τεχνικές χαρτογράφησης, προγράµµατα 

αλληλούχισης γονιδιωµάτων και οι επιπτώσεις τους. 
δ) Χαρακτηρισµός γονιδίων και γενετική ανάλυση, χρήση κλωνοποιηµένων 

γονιδίων, ανάλυση της δοµής των RNA και πρωτεϊνών, επίπεδα έκφρασης. 
ε) Χρησιµοποίηση τεχνικών ανασυνδυασµένου DNA για µοριακή διάγνωση 
στ) Αποµόνωση νουκλεϊνικών οξέων από ιστούς ή βιολογικά ή άλλα υγρά, 

τεχνικές υβριδισµού νουκλεϊνικών οξέων και διαφόρων εφαρµογών της PCR 
για τη διάγνωση µολυσµατικών ασθενειών, γενετικών ασθενειών, γενετικά 
τροποποιηµένων οργανισµών κ.λπ. 

ζ) Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών και στυπώµατα πρωτεϊνών (western 
blotting) 

η) Εφαρµογές των ανοσοηλεκτροφορητικών µεθόδων στη µοριακή διάγνωση 
θ) Ανοσοδιαγνωστικές τεχνικές για την ταυτοποίηση µολυσµατικών 

παραγόντων, επιπέδων βιοµορίων σε βιολογικά υγρά, κ.λπ. 
 

 
5. ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
  
∆ιδάσκων: Ι. Βιζιριανάκης (Εαρινό εξ.-Β) 

 
α) Σηµασία των αλληλεπιδράσεων φαρµάκων στην κλινική πράξη, βασικές αρχές 

αποφυγής ανεπιθύµητων αλληλεπιδράσεων. Φαρµακοδυναµικές και 
φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις κατά τη συγχορήγηση φαρµάκων, 
παράγοντες και µηχανισµοί που εµπλέκονται, αλληλεπιδράσεις φαρµάκων–
τροφίµων. Αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο του µεταβολισµού των φαρµάκων, 
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ρόλος της Ρ–γλυκοπρωτεΐνης και του εντερικού µεταβολισµού στη διάθεση 
των φαρµάκων στον οργανισµό. Γενετικός πολυµορφισµός και 
αλληλεπιδράσεις. Φαρµακογονιδιωµατική και νέες τεχνολογίες για την 
πρόβλεψη των αλληλεπιδράσεων. Ανάπτυξη νέων φαρµάκων µε βάση πρότυπα 
πρόβλεψης των φαρµα-κοκινητικών παραµέτρων και των αλληλεπιδράσεων. 
Αλληλεπιδράσεις και βελτιστοποίηση του φαρµακολογικού αποτελέσµατος. 
Εξατοµικευµένη χορήγηση φαρµάκων, διαφορική απόκριση και ιδιοσυγκρασία. 

β) Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία, νέα φάρµακα (πεπτίδια, αντισώµατα, κ.λπ.) και 
φαρµακευτικές αλληλεπιδράσεις. 

γ) Επιλογή και χορήγηση φαρµάκων για βέλτιστο φαρµακευτικό αποτέλεσµα, 
εκµετάλλευση των αλληλεπιδράσεων για την ενίσχυση του φαρµακολογικού 
αποτελέσµατος. Σύγχρονες απόψεις για την αποφυγή εµφάνισης ιατρικών 
λαθών κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση φαρµάκων, και την αποφυγή 
ανεπιθύµητων φαρµακευτικών αλληλεπιδράσεων. Εγκυµοσύνη και 
ανεπιθύµητες αλληλεπιδράσεις ή ενέργειες. Χρήση του διαδικτύου και 
υπολογιστικών προγραµµάτων για την πρόβλεψη ανεπιθύµητων 
αλληλεπιδράσεων των φαρµάκων στην κλινική πράξη. Χρησιµοποίηση νέων 
µεθόδων διδασκαλίας (evidence–based learning, web–based learning, κ.λπ.) 
στην κατεύθυνση καλύτερης συνταγογράφησης και χορήγησης των 
φαρµάκων στην κλινική πράξη. 

 
6. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  
  
∆ιδάσκων: Καθηγητής Λ. Μπούτης (Οµότ. Καθηγητής), Χρ.Ζαµπούλης  

(Οµότ. Καθηγητής), Ε. Βλαχάκη (Εαρινό εξ.-Β) 
 
Το µάθηµα περιλαµβάνει τη φυσιολογία διαφόρων συστηµάτων (νευρικού, 
γαστρεντερικού, αιµοποιητικού, ουροποιητικού, καρδιοαγγειακού), καθώς 
επίσης και την παθοφυσιολογία διαφόρων νόσων του καρδιοαγγειακού 
συστήµατος (υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, στηθάγχη, έµφραγµα του 
µυοκαρδίου, θροµβοεµβολισµό, υπερλιπιδαιµία, νεφρική ανεπάρκεια) και την 
παθοφυσιολογία διαφόρων νεοπλασιών (µαστού, προστάτη, ήπατος, 
πνευµόνων, δέρµατος και µελανώµατα γαστρεντερικού και παγκρέατος, 
οξείας λευχαιµίας, παιδιατρικών συµπαγών όγκων). 
 

6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 

 
Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία µε τον µεταπτυχιακό φοιτητή 
σχεδιάζουν και συζητούν το θέµα της διπλωµατικής εργασίας, τον σχεδιασµό 
της οποίας, την οργάνωση και την διαµόρφωση µε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και υποστήριξη, συγγράφει και ο υποψήφιος την υποβάλλει 
προς εξέταση και βαθµολόγηση στην τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
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7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   
 

∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 
Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 
 
 

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 ∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
  
Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 

9. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ   

 
∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 

 
Ο υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνοντας την εργαστηριακή 
µεταπτυχιακή του έρευνα, συγκεντρώνει, οργανώνει, αξιολογεί και 
συγγράφει την εργασία του, την οποία παρουσιάζει στην επιτροπή για 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση. 
 

 
 
 
 
ΚΚααττεεύύθθυυννσσηη  ΕΕ..  ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ – ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΌΝΤΑ 
 
Συναφή προπτυχιακά µαθήµατα:    Φαρµακογνωσία Ι 

 Φαρµακογνωσία ΙΙ 
  Χηµεία Φυσικών Προϊόντων  
 

1. ΤΕΡΠΕΝΟΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΕΡΠΕΝΟΕΙ∆ΩΝ 

 
 ∆ιδάσκοντες: Ε. Κοκκάλου(Οµότ. Καθηγητής), ∆. Λάζαρη, Α. Καριώτη 

(Χειµερινό εξ.-Α) 
 



�   

 

344

α) Εισαγωγή: Βιογενετικές γενικότητες. 
β) Μονοτερπένια κανονικής και µη κανονικής χηµικής δοµής, ιριδοειδή, 

σεσκιτερπένια. 
γ) Αιθέρια έλαια, ορισµός, κατανοµή, φυσικοχηµικές ιδιότητες, λειτουρ-

γικότητα, χηµικές δοµές, παράγοντες επιδρώντες στην πολικότητα, 
χηµειότυποι, τοξικότητα. 

δ) Ολεορητίνες, κόµµεα 
ε) Πυρεθρίνες, σεσκιτερπενικές λακτόνες – Αλλεργίες και τοξικότητα αυτών. 
στ) ∆ιτερπένια, χηµικές δοµές, τοξικά και δυναµικά διτερπένια 
ζ) Τριτερπένια και στεροειδή, Βιολογικές και Φαρµακολογικές ιδιότητες, πρώτες 

ύλες για την ηµισυνθετική παραγωγή στεροειδών προϊόντων. Τριτερπενικές 
“Προσαρµοσιογόνες” ενώσεις. Καρδιοτονωτικοί γλυκοζίτες και λοιπά 
στεροειδή και τριτερπένια (κουκουρβιτακίνες, κουασσινοειδή, λιµονοειδή). 

η) Τετρατερπένια, κατανοµή, λειτουργικότητα και χρησιµότητα. 
θ) Σύγχρονοι µέθοδοι παραλαβής και χαρακτηρισµού.  
ι) Ποσοτικός προσδιορισµός κατά οµάδες οµογενών χηµικά ενώσεων, 

φασµατοµετρικά. Φασµατοσκοπικές τεχνικές εύρεσης µοριακής δοµής (UV–
Vis, IR, 1H NMR, 13C NMR, MS–CI, LC–MS, FAB, GC/MS). 

ια) Αναλυτικές τεχνικές σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο. 
ιβ) Εφαρµοζόµενες αναλυτικές τεχνικές για αποµόνωση ενώσεων των ανωτέρω 

οµάδων (T.L.C. CC, GC, HPLC). 
 
 

 
2. ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ  
  
∆ιδάσκουσα: Ε. Κοκκάλου (Οµότ. Καθηγητής), ∆. Λάζαρη, Α. Καριώτη 

(Χειµερινό εξ.-Α)  
 
α) Μερικές από τις εκατοντάδες γνωστές φαινολικές ενώσεις που παρου-σιάζουν 

Φαρµακογνωστικό–Φαρµακολογικό ενδιαφέρον και που θα αποτελέσουν το 
αντικείµενο διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. είναι: οι απλές φαινόλες, τα 
φλαβονοειδή και οι κινόνες–ανθρακινόνες. 

β) Η µελέτη αυτών περιλαµβάνει τη µελέτη της δοµής τους, τις κατηγορίες των 
ενώσεων αυτών, τις βιολογικές–φαρµακολογικές τους ιδιότητες, τις φυσικές–
χηµικές τους ιδιότητες, τη βιοσύνθεσή τους, τις φαρµακευτικές –
βιοµηχανικές τους εφαρµογές. 

γ) Μέθοδοι αποµόνωσης φαινολικών ενώσεων από φαρµακευτικά φυτά, 
διαχωρισµός τους µε µεθόδους χρωµατογραφίας, διευκρίνηση της δοµής 
τους µε µεθόδους φασµατοσκοπίας. 

 
 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
  
∆ιδάσκων: Β. ∆ηµόπουλος (Χειµερινό εξ.-Α) 
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Στο µάθηµα αυτό οι φοιτητές εξοικειώνονται µε την έννοια του synthon 
(δοµική µονάδα που εµπεριέχεται σε ένα µόριο και που σχετίζεται µε πιθανές 
συνθετικές διεργασίες), ως κυρίου “εργαλείου” για την αντιµετώπιση των 
συνθετικών προβληµάτων µέσω της “ρετροσυνθετικής προσέγγισης” στη 
µελέτη της παρασκευής οργανικών µορίων φαρµακολογικού ενδιαφέροντος. 
Τα παραδείγµατα που χρησιµοποιούνται κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος 
είναι µόρια φαρµακευτικού ενδιαφέροντος που προέρχονται από τη διεθνή 
βιβλιογραφία. 

 
 

4. ΑΛΚΑΛΟΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ) - ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ 
∆ΟΜΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙ∆ΩΝ 

  
∆ιδάσκων: Ε. Κοκκάλου(Οµότ. Καθηγητής), ∆. Λάζαρη, Α. Καριώτη 

(Εαρινό εξ.-Β) 
 

α) Ορισµός, φυσικοχηµικές ιδιότητες, κατανοµή, ανίχνευση και χαρακτηρισµός, 
γενικές µέθοδοι παραλαβής, συνολικοί ποσοτικοί προσδιορισµοί σε 
εκχυλίσµατα.  

β) Ψευδοαλκαλοειδή και Πρωτοαλκαλοειδή. 
γ) Αλκαλοειδή του Τροπανίου (τροπανόλες, αλκαλοειδή, σχηµατισµός τροπανικού 

δακτυλίου, επίσηµα φυτά, ποιοτικοί έλεγχοι και έλεγχοι τοξικότητας). 
Πυρρολιζιδινικά αλκαλοειδή (χηµικές δοµές, δοµή–τοξικότητα, φυτικές 
βιοµηχανικές πρώτες ύλες). Κινολιζιδινικά αλκαλοειδή (χηµικές δοµές, δοµή, 
δράση, τοξικότητα). Ινδολιζιδινικά αλκαλοειδή (χηµικές δοµές, δοµή–
τοξικότητα, φαρµακοδυναµική). Πιπεριδινικά αλκαλοειδή (χηµικές δοµές). 
Αλκαλοειδή παράγωγα του νικοτινικού οξέος (δοµές, πρώτες ύλες παραλαβής 
τους, δυναµική δράση–δοµή). Αλκαλοειδή παράγωγα της φαινυλαλανίνης και 
της τυροσίνης (δοµές, δυναµική–δράση). 

δ) Φαινυλαιθυλαµίνες (δοµές – δράσεις). Ισοκινολεϊκά αλκαλοειδή. Εισαγωγή – 
Οξειδωτική σύζευξη. Βενζυλισοκινολεΐνες. ∆ιβενζυλτετραϋδροϊσοκινολεΐνες, 
κουράρια και άλλες δοµές φυσικής προέλευσης, απορφνοειδή, πρωτοβερβερίνες 
και παράγωγα, µορφινάνια. ∆υναµικές ιδιότητες. Φαινυλαιθυλισοκινολεΐνες. ∆οµές 
– ∆υναµικές ιδιότητες. Καρβολίνες και παραισθησιογόνα ινδολικά παράγωγα. 
Ιδιότητες. Εργολίνες, χηµικές δοµές, ποιοτικοί έλεγχοι, δυναµική δράση, 
ηµισυνθετικά και υδρογονωµένα παράγωγα, συσχέτιση δοµής- δράσης. 

ε) Ινδολοµονοτερπενικά αλκαλοειδή. Κύριες χηµικές δοµές (κορυανθρεάνια, 
στρυγχνάνια, φυσικά και ηµισυνθετικά παράγωγα) και δυναµικές τους 
ιδιότητες. Φυσικές πρώτες ύλες. Κινολεΐνες, Ακριδόνες, Κιναζολίνες, 
ιµιδαζόλια, τερπενικά αλκαλοειδή και διαφόρων δοµών. Χηµική δοµή–
δυναµική ενέργεια–τοξικότητα, φυσικές πρώτες ύλες παραλαβής τους. 
Πουρινικές βάσεις. Φυσικές πρώτες ύλες, δοµές, µέθοδοι παραλαβής και 
φαρµακολογικές ιδιότητες. 
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στ) Στις παραπάνω χηµικές αλκαλοειδικές οµάδες θα αναπτυχθούν οι κατά 
περίπτωση εφαρµοζόµενες µέθοδοι παραλαβής σε βιοµηχανική, εργα-
στηριακή (ποσοτική ή ποιοτική) κλίµακα καθώς και οι εκάστοτε 
εφαρµοζόµενες αναλυτικές ή παρασκευαστικές τεχνικές και δοκιµασίες 
γενικού ποιοτικού ελέγχου των πρώτων υλών.  

ζ) Κατά περίπτωση αναπτύσσονται οι καταλληλότερες αναλυτικές µέθοδοι 
αποµόνωσης σε εργαστηριακό ή σε βιοµηχανικό επίπεδο.  

η) Τέλος θα δίνονται τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά και οι φασµατοσκοπικές 
τεχνικές που χρησιµοποιούνται για εύρεση της µοριακής δοµής. 

 
 

 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟ-

ΓΗΣΗΣ 
  
∆ιδάσκων:  Ι. Νιώπας (Οµότ. Καθηγητής) (Εαρινό εξ.-Β) 

 
α) Παρουσίαση αποτελεσµάτων.  
β) Παρασκευή φυτικού υλικού.  
γ) ∆οκιµασίες και φυτοθεραπεία γαστρεντερικού συστήµατος.  
δ) ∆οκιµασίες και φυτοθεραπεία ηπατολογικού συστήµατος.  
ε) ∆οκιµασίες και φυτοθεραπεία καρδιοαγγειακού συστήµατος.  
στ) ∆οκιµασίες και φυτοθεραπεία αναπνευστικού συστήµατος.  
ζ) ∆οκιµασίες και φυτοθεραπεία σακχαρώδους διαβήτη. ∆οκιµασίες και 

φυτοθεραπευτική νευρικού συστήµατος.  
η) ∆οκιµασίες και φυτοθεραπεία ενδοκρινικού συστήµατος.  
θ) Φυτικοί παράγοντες που αυξάνουν την ανθεκτικότητα στις ασθένειες.  
ι) Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων–φυτικών συστατικών. 
 
 

6. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
  
∆ιδάσκουσα: ∆. Χατζηπαύλου–Λίτινα (Εαρινό εξ.-Β)  

 
α)  Περιεχόµενο και στόχος του µαθήµατος είναι να χρησιµοποιηθούν ευρύτερα οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι διεθνείς βάσεις δεδοµένων µέσω του διαδικτύου 
και διάφορα υπολογιστικά πακέτα στη διδασκαλία και στην εργαστηριακή 
άσκηση των µεταπτυχιακών φοιτητών.  

β)  Οι φοιτητές εξοικειώνονται µε τις έννοιες της Υπολογιστικής Χηµείας (θεωρία 
και “εργαλεία”) και τις ποσοτικές σχέσεις δοµής–δράσης.  

γ) Τα δεδοµένα της βιβλιογραφίας που αφορούν τις βιολογικές αποκρίσεις 
δραστικών ενώσεων που περιέχονται σε διάφορες δρόγες επεξεργάζονται και 
αξιοποιούνται προς την κατεύθυνση της εξαγωγης γενικών εξισώσεων και 
πρακτικών συµπερασµάτων που θα βοηθήσουν στη θεωρητική προσέγγιση 
της δραστικότητας άλλων δοµικά παρόµοιων ενώσεων των οποίων η δράση 
δεν έχει προσδιορισθεί πειραµατικά. 
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6. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 
∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 

 
 
Ο επιβλέπων καθηγητής σε συνεργασία µε τον µεταπτυχιακό φοιτητή 
σχεδιάζουν και συζητούν το θέµα της διπλωµατικής εργασίας, τον σχεδιασµό 
της οποίας, την οργάνωση και την διαµόρφωση µε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και υποστήριξη, συγγράφει και ο υποψήφιος την υποβάλλει 
προς εξέταση και βαθµολόγηση στην τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 

7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   
 
∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 

Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ   
∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
 

Ο υποψήφιος ασχολείται πειραµατικά µε την εργαστηριακή εκτέλεση της 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής του εργασίας, η οποία αξιολογείται και 
βαθµολογείται από την τριµελή εξεταστική επιτροπή. 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ  
 

∆ιδάσκοντες: Όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
  

Ο υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνοντας την εργαστηριακή 
µεταπτυχιακή του έρευνα, συγκεντρώνει, οργανώνει, αξιολογεί και 
συγγράφει την εργασία του, την οποία παρουσιάζει στην επιτροπή για 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΤΟΟΥΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΤΤΟΟΥΥ ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..   

 
Τον τύπο του Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος που ακολουθεί τον λαµβάνουν οι 
πτυχιούχοι του Τµήµατος που εισήχθησαν έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2011-
2012. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

 

Όλοι οι φοιτητές του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνδροµή, 

για συγκεκριµένο κάθε φορά λόγο, ειδικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου 

προκειµένου να τους συνδράµουν σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά 
τη διάρκεια των σπουδών τους ή ακόµη και να γίνουν οι ίδιοι εθελοντές 

προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε συναδέλφους / συµφοιτητές τους που 

τις έχουν ανάγκη. 

 

ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  & ΥΓΕΙΑΣ  ΤΤΟΟΥΥ  

ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..  

 

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, έχει ως στόχο να δηµιουργήσει 

συνθήκες που θα καταστήσουν το Πανεπιστήµιο χώρο προσβάσιµο σε όλα τα 

µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας µε ιδιαίτερη έµφαση στην πρόσβαση 
των ΑµεΑ, όπου η δυσκολία προσβασιµότητας στο χώρο καθιστά δύσκολη και 

την προσβασιµότητα στη γνώση.  

Για το λόγο αυτό φοιτητές µε προβλήµατα όρασης εκπαιδεύονται από 
ειδικευµένα µέλη ∆ΕΠ στη χρήση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων σε ορισµένες 

βιβλιοθήκες του ΑΠΘ όπου υπάρχουν εκτυπωτές Braille. Επίσης φροντίζει – 

στο µέτρο του δυνατού- και για τη διευκόλυνση χορήγησης σε αυτούς 
συγγραµµάτων µε φωνητική απόδοση.  

Παρέχει λεωφορείο ΑµεΑ, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
φοιτητών µε αναπηρίες, ώστε να διευκολύνεται η µετακίνησή τους κατά τη 

διάρκεια της ακαδηµαϊκής χρονιάς και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής 

περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και το Πρόγραµµα Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας ΑΠΘ, το οποίο διαθέτει οµάδα εθελοντών, που ως επί το 

πλείστον είναι φοιτητές. email: selfhelp@auth.gr 
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Επίσης, η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας έχει εδώ και χρόνια 
καθιερώσει στο ΑΠΘ το θεσµό της Εθελοντικής Αιµοδοσίας και την ως 

εκτούτου δηµιουργία Τράπεζας Αίµατος στο ΑΧΕΠΑ, ενώ από το Μάιο του 

2007 ιδρύθηκε και Τράπεζα Αίµατος στο ΤΕΦΑΑ Σερρών σε συνεργασία µε 
την ΕΚΠΥ και το Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών. Η εθελοντική αιµοδοσία 

πραγµατοποιείται δυο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια των µηνών 

Νοεµβρίου και Απριλίου, στο χώρο της Αίθουσας Τελετών του Α.Π.Θ. µε 
απώτερο στόχο -εφικτό και άµεσο- οι ανάγκες σε αίµα να καλύπτονται 

αποκλειστικά από την Εθελοντική Αιµοδοσία, η οποία σήµερα καλύπτει γύρω 

στο 40% των συνολικών αναγκών. Συµµετοχή στην αιµοδοσία, η οποία είναι 
µια ασφαλής διαδικασία χωρίς επιπλοκές, µπορούν να έχουν όλοι και όλες 

πάνω από 18 ετών που δεν έχουν ειδικά προβλήµατα υγείας. 

 

Email:      socialcom@ad.auth.gr 

               fititikiline@ad.auth.gr 

Website:  http://spc.web.auth.gr 

Τηλ/ Fax: 2310 995386 

               2310 995360 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Η Επιτροπή Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης έχει ως στόχο την 

καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δοµών που προσφέρουν ψυχολογική 
βοήθεια και συµβουλευτική στήριξη στους φοιτητές του ΑΠΘ µέσω του 

Κέντρου Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ.) που 
λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο. 

Οι υπηρεσίες του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρέχονται όχι µόνο στους φοιτητές και 

φοιτήτριες του ΑΠΘ, αλλά και στο προσωπικό του Πανεπιστήµιου.  

Συνεργάζεται στενά µε άλλες Επιτροπές συναφούς αντικειµένου και 

διοργανώνει Ηµερίδες για διάλογο µε τους φοιτητές/φοιτήτριες, όπως και µε 

το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της πανεπιστηµιακής κοινότητας.  

Στους άµεσους στόχους του ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. είναι η δυνατότητα έναρξης 

λειτουργίας Ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής στο Πανεπιστήµιο, µε σκοπό την 
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άµεση βοήθεια σε άτοµα που βρίσκονται σε κρίση και σε άτοµα µε 
προσωπικές δυσκολίες, που σε πρώτη φάση αισθάνονται µεγαλύτερη 

ασφάλεια να µιλήσουν για τα προβλήµατα τους όταν υπάρχει ανωνυµία και 

απουσιάζει η οπτική επαφή. 

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ. βρίσκεται στο ισόγειο της Κάτω Πανεπιστηµιακής Φοιτητικής 

Λέσχης, στο χώρο της Υγιειονοµικής Υπηρεσίας, στα γραφεία 5 & 8. 

 

Email: vpapadot@ad.auth.gr 

Τηλ.:   2310 992643 & 2310992621 

Fax:    2310 992607 & 210992621 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

Η Επιτροπή Εθελοντισµού ως κύριο στόχο της έχει την προώθηση στα µέλη 

της πανεπιστηµιακής κοινότητας της ιδέας του εθελοντισµού και την 

καλλιέργεια αυτής ως σύγχρονου αιτήµατος. 

Με βάση το στόχο αυτό η Επιτροπή Εθελοντισµού έχοντας και ως κίνητρό της 

τη βελτίωση της καθηµερινότητας όλων όσοι βρίσκονται στο ΑΠΘ – φοιτητές, 

καθηγητές και εργαζόµενοι – µε µικρές αλλά ουσιαστικές ενέργειες σε τοµείς 
όπως είναι τα φοιτητικά θέµατα, το περιβάλλον και η κοινωνική προσφορά, 

ενθαρρύνει όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας να πάρουν 

πρωτοβουλίες, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις ξεκινώντας από τα απλά, 
µικρά και υλοποιήσιµα. 

Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη αρχίσει να δηµιουργούνται ∆ίκτυα 
Εθελοντισµού ανά Τµήµα /Σχολή καταρχάς από ένα µέλος ∆ΕΠ και ένα 

φοιτητή, προκειµένου µέσω ενηµερωτικών εκδηλώσεων, να δηµιουργηθεί 

σώµα εθελοντών στο κάθε Τµήµα / Σχολή του ΑΠΘ. 

Email: vrect-ac-secretary@auth.gr 

Τηλ:    2310996713, 996708 

Fax:    2310996729 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  TTΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  HHΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΠΠΟΟΣΣ::  wwwwww..pphhaarrmm..aauutthh..ggrr  

 
Ονοµατεπώνυµο Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση Τηλέφωνο 

Αθανασίου Αναστάσιος -- 2310 997647 
Βιάρου-Σίσκου Χρυσάνθη chviarou@pharm.auth.gr 2310 997645 
Βιζιριανάκης Ιωάννης ivizir@pharm.auth.gr 2310 997658 
Γαβαλάς Αντώνιος agavalas@pharm.auth.gr 2310-998559 
Γαβριέλη Χρυσή gabrieli@pharm.auth.gr 2310 997644 
∆ηµόπουλος Βασίλειος vdem@pharm.auth.gr 2310 997626 
∆ιαµαντή Μαρία -- 2310 998559 
Καριώτη Αναστασία akarioti@pharm.auth.gr 2310 990356 
Καχριµάνης Κυριάκος kgk@pharm.auth.gr 2310 997666 
Λάζαρη ∆ιαµάντω dlazari@pharm.auth.gr 2310 997617 
Μαρκοπούλου Αικατερίνη amarkopo@pharm.auth.gr 2310 997654 
Μητροκανέλος Κωνσταντίνος kmitroka@pharm.auth.gr 2310 997633 
Νικολακάκης Ιωάννης yannikos@pharm.auth.gr 2310 997635 
Νικολάου Ιωάννης inikolao@pharm.auth.gr 2310 998670 
Παναγιωτίδης Χρήστος pchristo@pharm.auth.gr 2310 997630 
Παναγοπούλου-Καπλάνη 
Αθανασία 

pathanas@pharm.auth.gr  2310 997628 

Παπαγιαννοπούλου ∆ιονυσία papagd@pharm.auth.gr 2310 998680 
Παπαδοπούλου Λευκοθέα lefkotea@pharm.auth.gr 2310 997636 
Πασπαλτσής Ιωάννης ipaspalt@pharm.auth.gr 2310 997646 
Πεκτάρης Γεώργιος -- 2310 997633 
Ρέκκα Ελένη rekka@pharm.auth.gr 2310 997614 
Σκλαβιάδης Θεόδωρος sklaviad@pharm.auth.gr 2310 997615 
Συµεωνίδου Κωνσταντία tsymeoni@pharm.auth.gr 2310 997613 
Φατούρος ∆ηµήτρης dfatouro@pharm.auth.gr 2310 997653 
Χατζηπαύλου-Λίτινα ∆ήµητρα hadjipav@pharm.auth.gr 2310 997627 
Χατζόγλου Μαίρη marhat@pharm.auth.gr 2310 997623 

 
 



� 

 

357

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


