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Κωδικός μαθήματος: ΝΠ18-37 
Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό 
Εξάμηνο σπουδών: 5Ο 
Τύπος μαθήματος 

 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 
Πιστωτικές μονάδες (ECTS): 7 
Θεωρία (ώρες): 3 
Φροντιστήριο (ώρες): 1 
Εργαστήριο (ώρες): 2  
 
Συντονιστής μαθήματος: 

Βιζιριανάκης Σ. Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής 
 

Διδάσκοντες 

1. Βιζιριανάκης Σ. Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής 

2. Παπαδοπούλου Χ Λευκοθέα, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Βοηθητικό προσωπικό: Πασπαλτσής Ιωάννης, ΕΔΙΠ 

 
Γνωστικοί στόχοι: 
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. 
 
Διδακτικές μέθοδοι: 
Διαλέξεις καθ’ έδρας, πρακτικές ασκήσεις-εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα, computer- assisted 
learning in Pharmacology (PCAL)  
 
A) Περιεχόμενο του μαθήματος: 
 
  Ιωάννης  Σ.  Βιζιριανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 

1. Φαρμακολογία - Ανάπτυξη φαρμάκων -  Φαρμακευτική αγωγή 
2. Φαρμακοδυναμική - Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων & υποδοχέων 
3. Φαρμακοκινητική - ADME – Μεταφορείς φαρμάκων & Κανάλια ιόντων 
4. Αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) – Σηματοδότηση και καρδιαγγειακή λειτουργία 
5. Εφαρμογή της προσομείωσης για ανάλυση της φαρμακολογικής δράσης φαρμάκων του ΑΝΣ 

(PCAL πρόγραμμα για GPCRs) 
6. Παθοφυσιολογία της καρδιακής συμφορητικής ανεπάρκειας – Ινοτρόπα φάρμακα 
7. Παθοφυσιολογία της υπέρτασης - Αντιυπερτασικά φάρμακα 



8. Κλινικές οδηγίες συνταγογράφησης για αντιυπερτασικά φάρμακα 
9. Αγγειοδιασταλτικά φάρμακα - Φάρμακα για την αντιμετώπιση της στηθάγχης 
10. Φυσιολογία του νεφρού - Dιουρητικά φάρμακα  -Κλινικές οδηγίες συνταγογράφησης 
11. Αντιαρρυθμικά φάρμακα 
12. Φαρμακογονιδιωματική και καρδιοτοξικότητα μη καρδιαγγειακών φαρμάκων 

 
Λευκοθέα Χ. Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
 

1. Παθοφυσιολογία του καρκίνου (νεοπλασιών) 
2. Αντινεοπλασματικά φάρμακα  
3. Στοχευτικά αντινεοπλασματικά φάρμακα  
4. Ανοσοθεραπεία του καρκίνου 
5. Χημειοθεραπευτικά Αντιμικροβιακά Ι 
6. Μηχανισμοί Ανάπτυξης της Αντίστασης στα φάρμακα 
7. Χημειοθεραπευτικά Αντιμικροβιακά ΙΙ  
8. Aντιμυκητιακά 
9. Αντιφυματικά 
10. Μηχανισμοί πήξης αίματος 
11. Αντιπηκτικά φάρμακα 
12. Αντιαιμοπεταλιακά 
13. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη – αναλγητικά 

 
 
 
 Β) Εργαστήρια 

 

Εργαστήριο 
/ 

Διάρκεια 

Τίτλος Διδάσκων 

1o / 2 ώρες Aντινεοπλασματικά χημειοθεραπευτικά Φάρμακα: 
Εκτίμηση της αντινεοπλασματικής δράσης φαρμάκων σε 
καλλιέργειες λευχαιμικών κυττάρων in vitro 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

2o / 2 ώρες Απομόνωση και ηλεκτροφορητική ανάλυση του DNA από 
κυτταροκαλλιέργειες: Μελέτη της απόπτωσης που 
επάγεται από αντικαρκινικά φάρμακα 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

3o / 2 ώρες Αντιμικροβιακά Χημειοθεραπευτικά φάρμακα: Μέθοδος 
προσδιορισμού ευαισθησίας και αντίστασης 
μικροοργανισμών σε αντιβιοτικά (Αντιβιόγραμμα) 

Λ.Χ. Παπαδοπούλου 

4o / 2 ώρες Αντιπηκτικά φάρμακα 
Μέτρηση «χρόνου προθρομβίνης» και 

«χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης» στο πλάσμα 

Λ.Χ. Παπαδοπούλου 

 
  
 
 
 
 
 
 
Γ) Φροντιστήρια 



 

Φροντιστήριο 
/ Διάρκεια 
 

Τίτλος Διδάσκων 

1o / 2 ώρες Φαρμακολογία, Φαρμακογονιδιωματική και 
σχεδιασμός νέων φαρμάκων 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

2o / 2 ώρες Φαρμακοεπαναγρύπνηση: Η περίπτωση των 
NSAIDs 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

3o / 2 ώρες Αντιϋπερτασική φαρμακευτική αγωγή : σύγχρονες 
θεωρήσεις για αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκων και γονιδίων στην κλινική πράξη 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

4o / 2 ώρες Φαρμακογονιδιωματική του καρκίνου: 
φαρμακολογική αξιολόγηση και παθοφυσιολογική 
εκτίμηση 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

 
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, ειδικά CD-ROMs (PCAL), 
experimental pharmacology animations/modeling, βίντεο κλπ]. 
Οι διαλέξεις του μαθήματος με τη μορφή PDF αναρτώνται στο e-Class AUTh. 
 
Διδασκαλία (Διαλέξεις / Εργαστήρια / Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και Φροντιστήρια. 
 

 


