
ΝΠ18-32-ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ 
 

Κωδικός μαθήματος: NP18-32 

 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

 

Εξάμηνο σπουδών: 4ο 

 

Τύπος μαθήματος 

 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστημονικής περιοχής (Φαρμακευτικής) 

 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 4 

 

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.   

 

Δεξιότητες:  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.  

 

Διδάσκοντες: Καθ. Θεόδωρος Σκλαβιάδης 

   Καθ. Μηνάς Γιάγκου 

   Επ. Καθ. Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος 

 

Διδακτικές μέθοδοι: Διαλέξεις 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. Δομή 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 ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες: Παρακολούθηση διαλέξεων 

 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης: Γραπτή Εξέταση μετά το τέλος του εξαμήνου. 

 

Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος: 

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» 

 

Διδασκαλία (Διαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με 2ωρες διαλέξεις. 

Διαλέξεις. Οι διαλέξεις (13) λαμβάνουν χώρα 1 φορά την εβδομάδα στην Αίθουσα Δ12 

Φυσικομαθηματικής Σχολής. 

Διάλεξη Τίτλος Διδάσκων 

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/Διέγερση και 

ενεργοποίηση Β-λεμφοκυττάρων 

Κωνσταντίνος 

Ξανθόπουλος 
9 Μηχανισμοί Κυτταρικής Ανοσίας/Διέγερση 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 

 


