
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ  

 
Κωδικός μαθήματος: ΝΠ18-23 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 

Εξάμηνο σπουδών: 3ο εξάμηνο 

Τύπος μαθήματος: 

 

Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

 Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 4,5  

 

Θεωρία (ώρες): 3 

 

Φροντιστήριο (ώρες): - 

 

Εργαστήριο (ώρες): - 

Συντονιστής μαθήματος: Αναστασία Πανταζάκη, Καθηγήτρια 

 

 

Διδάσκοντες:  

Θεόδωρος Σκλαβιάδης, Καθηγητής  

Γραφείο: 310, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογικού 

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

 

Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 

Γραφείο: 306, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογικού 

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

 

Αναστασία Πανταζάκη,  Καθηγήτρια 

Γραφείο 511, 4ος όροφος κτιρίου Χημικού 

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

 
 

Πασπαλτσής Ιωάννης, ΕΔΙΠ 

Τηλέφωνο:2310997646 

Επικοινωνία με E-mail:ipaspalt@pharm.auth.gr 

 

 

Βοηθητικό προσωπικό: - 

 

Γνωστικοί στόχοι:  
Η κατανόηση, από τη μεριά των φοιτητών, των βιολογικών μακρομορίων και των μηχανισμών 

της βιοσύνθεσης και καταβολισμού της.  

mailto:natasa@chem.auth.gr


Δίνονται της χρήσιμα παραδείγματα, για της φοιτητές φαρμακευτικής, της η βιοχημική βάση 

διαφόρων ασθενειών καθώς και η επίδραση συγκεκτριμένων φαρμάκων σε βιοχημικούς 

μηχανισμούς και σε βιομόρια. 

 

Δεξιότητες: Εξοικείωση με βασικές έννοιες Βιοχημείας. 

 

Διδακτικές μέθοδοι: Διαλέξεις καθ’ έδρας. 

 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  
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 νουκλεϊκών 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 της 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) 7η έκδοση. 

2. Lehninger’s Βασικές Αρχές Βιοχημείας: Nelson D.L., Cox M.M. (Ελληνική Έκδοση). 

Εκδόσεις Broken Hill, 2018 

3. Βιοχημεία: Berg M.J., Tymoczko L.J., Stryer L. (Ελληνική Έκδοση). Εκδόσεις Πανεπιστημίου 

Κρήτης), 2017. 

 

Μαθησιακές δραστηριότητες:  

Παρακολούθηση διαλέξεων. 

 

Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  

Γραπτές πρόοδοι ενδιάμεσης αξιολόγησης (Α) ή γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (Β). 

 

Β) Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται της 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 στην ιστοσελίδα του τμήματος Φαρμακευτικής, 

καθώς και στην πλατφόρμα elearning. 

 

Διδασκαλία  

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις. 

Οι διαλέξεις (μονόωρες) λαμβάνουν χώρα τρεις φορές την εβδομάδα της αίθουσες που αναφέρει 

το πρόγραμμα και γίνεται χρήση PowerPoint και επιδιασκόπιου για την προβολή των διαφανειών.  



 

Διάλεξη Τίτλος 

1 Βασικές έννοιες μεταβολισμού και μεταβολομική. 

2 Χαρακτηρισμός δομής πολυσακχαριτών.  

3-4 Καταβολισμος υδατανθράκων – γλυκολυτική οδός 

5 Οδός φωσφoρικών πεντοζών, γλυκονεογένεση. 

6 Φωτοσύνθεση – Φωτεινές αντιδράσεις 

7-8 Φωτοσύνθεση – Σκοτεινές αντιδράσεις – Κύκλος του Calvin 

9 Βιοσύνθεση γλυκογόνου και ενεργειακή απόδοση σακχάρων. 

10 Δομή λιπιδίων- δομή κυτταρικών μεμβρανών  

11-12 Μεταβολισμός λιπιδίων – καταβολισμός ουδετέρων λιπών, φωσφογλυκεριδίων, 

λιπαρών οξέων 

13-14 Βιοσύνθεση λιπαρών οξέων, τριγλυκεριδίων, φωσφογλυκεριδίων, 

ισοπρενοειδών, κετονοσωμάτων. Ενεργειακή απόδοση 

15-16 Μεταβολισμός αμινοξέων-κύκλος ουρίας 

17 Μετατροπή αμμωνίας σε οργανικό άζωτο, βιοσύνθεση αμινοξέων. 

18 Βιολογικώς σημαντικά παράγωγα αμινοξέων 

19 Βιοσύνθεση πορφυρινών, καταβολισμός πρωτεϊνών, ενεργειακή απόδοση. 

20 Βιοσύνθεση νουκλεϊνικών οξέων. Σύνθεση DNA. 

21 Επιδιορθωση του DNA (μηχανισμοί, ένζυμα) 

22-23 Βιοσυνθεση RNA. Βασικές αρχές της μεταγραφής, ένζυμα και 

μηχανισμός. 

24 Καταβολισμός πουρινών-πυριμιδινών. 

25 Ωρίμανση των μορίων mRNA της ευκαρυωτικούς οργανισμούς 

26 Γενετικός κώδικας  

27 Μηχανισμός πρωτεïνικής σύνθεσης 

28-29 Ρύθμηση πρωτεïνικής σύνθεσης, ομοιοπολικές τροποποιήσεις, πεπτίδια 

σήματα, πρωτεολυτική ωρίμανση της ινσουλίνης.  

30 Συγκρότηση ανώτερων διαμορφώσεων των πρωτεϊνών, πρωτεḯνες 

συνοδοί, ενδοκυττάρια εντόπιση πρωτεïνών  

31-32 Ενζυμα της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA, κατασκευή 

πλασμιδίου με ξένο γενετικό υλικό 

33 Διαδικασία ανασυνδυασμού, κλωνοποίησης, κατασκευή cDNA, αλυσωτή 

αντίδραση DNA πολυμεράσης 

34 Κανάλια νερού-Υδατοπορίνες-κανάλια ιόντων-Αντλίες ιόντων-

Ιονοφορείς-μεταφορείς ιόντων 

35 Οξεοβασική ισορροπία του ανθρώπου 

36 Μοριακή βάση της οπτικής διέγερσης-Βιταμίνη Α 

37 Μηχανισμός πήξης του αίματος-Βιταμίνη Κ 

38-39 Ορμόνες-Δεύτερα μηνύματα-Κυτοκίνες-Ιντερφερόνες 

 
 


