
Τίτλος: Βιολογικό και Οξειδωτικό Στρες 

Κωδικός 
Μαθήµατος: 

PHA601 

Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στην Κλινική Φαρµακευτική (2ος Κύκλος) 

Έτος σπουδών: 1ο (1ο Εξάµηνο) 

Αριθµός ECTS 
credits: 

7 

Στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων στα 
φαινόµενα της οµοιόστασης και του βιολογικού στρες, καθώς και σχετικά µε 
τη σηµασία τους στη ζωή και στη νόσο. Ακόµη, παρέχει γνώσεις περί των 
µοριακών και άλλων αλλαγών που συµβαίνουν στον οργανισµό και 
εκπαιδεύει σχετικά µε µεθόδους για τη διαπίστωση και ποσοτική εκτίµηση 
των φαινοµένων αυτών. Συνέπειες στη νόσο και στη θεραπευτική της. 
Σκοπός, επίσης, είναι η απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων στο ζήτηµα των 
ελευθέρων ριζών, όπως του σχηµατισµού τους στον οργανισµό, των 
ιδιοτήτων τους και του ρόλου τους στον οργανισµό, καθώς και την ανίχνευση 
και την αντιµετώπισή τους. Μελετάται η σχέση τους µε πολλές παθολογικές 
καταστάσεις. Εξετάζονται οι µηχανισµοί βλάβης από τις ελεύθερες ρίζες και 
πώς αυτοί µπορούν να εξουδετερωθούν. 

Αναµενόµενα 
µαθησιακά 
αποτελέσµατα: 

Με το πέρας του µαθήµατος αυτού, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 
γνωρίζουν: 

Τι είναι οµοιόσταση, ποιος είναι ο σκοπός της και πώς επιτυγχάνεται 

Ποιοι είναι οι εκάστοτε εµπλεκόµενοι µηχανισµοί 

Τι είναι βιολογικό στρες, ποιες οι εµφανιζόµενες µορφολογικές, βιοχηµικές 
και λειτουργικές αλλαγές στον οργανισµό και πώς διεκπεραιώνονται 

Να περιγράφουν: 

Σε ποιες παθολογικές καταστάσεις εµπλέκεται το στρες 

Πώς αίρεται το στρες φαρµακευτικά 

Πώς παράγονται οι ελεύθερες ρίζες στον οργανισµό 

Ποιος είναι ο φυσιολογικός και ποιος ο παθολογικός ρόλος τους στον 
οργανισµό 

Πώς µπορούν να προληφθούν ή να αντιµετωπισθούν οι συνέπειες 

Να κατανοούν: 

Τι είναι οξειδωτικό στρες 

∆ράσεις φαρµάκων και δηλητηρίων µέσω ελευθέρων ριζών. 

Προαπαιτούµενα: -- 

Περιεχόµενο 
µαθήµατος: 

Η οµοιόσταση ως βιολογικό φαινόµενο, παραδείγµατα.  

Πώς εξασφαλίζεται η οµοιόσταση - οµοιοστατικοί µηχανισµοί.  



Το φαινόµενο του βιολογικού στρες: περιγραφή, εκδηλώσεις (µορφολογικές, 
βιοχηµικές, λειτουργικές). Στρες και συµµετοχή των ορµονών. Μέτρηση και 
εκτίµηση του στρες.  

Βιολογικό και οξειδωτικό στρες. Σχέση µεταξύ βιολογικού και οξειδωτικού 
στρες.  

Στρες και µεταβολισµός φαρµάκων.  

Στρες και νόσοι, όπως καρδιαγγειακά νοσήµατα, εκφυλιστικές νόσοι.  

Αναλυτική παρουσίαση της χηµείας των ελευθέρων ριζών. Οξυγόνο και 
δραστικές µορφές οξυγόνου, ρόλος τους στον οργανισµό. Χρήση και 
προκαλούµενες δράσεις τους.  

Οξειδωτικό στρες και συνέπειές του. Αντιµετώπιση των δυσµενών 
συνεπειών.  

Σχέση των δραστικών µορφών οξυγόνου µε διάφορες παθολογικές 
καταστάσεις. Εξουδετέρωση της βλαπτικής δράσης των δραστικών µορφών 
οξυγόνου και αµυντικοί µηχανισµοί.  

Σχέση δραστικών µορφών οξυγόνου και βιολογικού στρες.  

Τοξικότητα φαρµάκων και δηλητηρίων οφειλόµενη στις ελεύθερες ρίζες.  

Σύγχρονες προσεγγίσεις αντιµετώπισης νόσων που εµπλέκουν ελεύθερες 
ρίζες και οξειδωτικό στρες στο σχεδιασµό νέων φαρµάκων και στις 
αλληλεπιδράσεις (πρόβλεψη, αντιµετώπιση). 

Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 

Βιβλία: 1. Οργανική Φαρµακευτική Χηµεία: Θέµατα Φαρµακοχηµείας-Σχεδιασµού 
Φαρµάκων, Ε.Α. Ρέκκα, Π.Ν. Κουρουνάκης, εκδ. Φ. Χατζηπάντου, 
Θεσσαλονίκη, 2010, ISBN: 978-960-98594-3-1. 

2. Σηµειώσεις «Προχωρηµένη φαρµακοχηµεία» Π.Ν. Κουρουνάκης, ΑΠΘ. 

3. Επιστηµονικά άρθρα 

Προτεινόµενη 
βιβλιογραφία: 

1. “Stress in health and disease” B. Arnetz, R. Ekman. Wiley VCH, 2005. 

2. “Free radicals in Biology and Medicine”. 3rd eds. Barry Halliwell and 
J.M.C. Gutteridge, Oxford Science Publications 2003. 

Μέθοδοι 
διδασκαλίας: 

Η διδασκαλία του µαθήµατος συµπεριλαµβάνει διαλέξεις υπό µορφή Power 
Point Presentation για την προσφορά του θεωρητικού υπόβαθρου και 
συζήτηση στην αίθουσα διδασκαλίας. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή των 
διδασκοµένων και ο διάλογος µαζί τους, µε έκφραση αποριών και απόψεων 
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Στους φοιτητές συνιστάται το αντίστοιχο 
διδακτικό βιβλίο όπως επίσης και σχετικά επιστηµονικά άρθρα. Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται επίσης να έρθουν σε ώρες γραφείου του διδάσκοντα, όπου 
µπορούν να θέτουν ερωτήσεις σχετικά µε το διδακτικό υλικό ή/και να 
συζητηθούν άλλα ακαδηµαϊκά θέµατα.  

Αξιολόγηση: Συνεχής αξιολόγηση: 40% 

Τελική εξέταση: 60% 

Γλώσσα Ελληνική  



διδασκαλίας: 
 


