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Στόχος μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο θέμα

των νευροεκφυλιστικών νόσων και ιδιαιτέρως της γεροντικής άνοιας τύπου

Alzheimer και του συνδρόμου Parkinson. Σκοπεύει στη μετάδοση γνώσεων

σχετικά με το παθοβιοχημικό υπόβαθρο αυτών των νόσων, όπου θα

βασιστεί η επιτυχής θεραπεία τους, εφαρμόζοντας μεθόδους ορθολογικού

σχεδιασμού φαρμάκων, κυρίως της παθοβιοχημείας των νόσων, του

μεταβολισμού φαρμάκων και του μοριακού μηχανισμού δράσης τους.

Παρουσιάζονται οι πρόσφατες πρόοδοι και η σύγχρονη

φαρμακοθεραπευτική αντιμετώπιση. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τις

αυτοάνοσες νόσους.

Αναμενόμενα

μαθησιακά

αποτελέσματα:

1. Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στο θέμα των νευροεκφυλιστικών

νόσων και ιδιαιτέρως της γεροντικής άνοιας τύπου Alzheimer και του

συνδρόμου Parkinson.

2. Απόκτηση γνώσεων περί των μοριακών και άλλων αλλαγών που

συμβαίνουν στον οργανισμό και εκπαίδευση σχετικά με μεθόδους για τη

διαπίστωση και ποσοτική εκτίμηση των φαινομένων αυτών. Συνέπειες στη

νόσο και στη θεραπευτική της.

3. Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με το παθοβιοχημικό

υπόβαθρο αυτών των νόσων, όπου θα βασιστεί η επιτυχής θεραπεία τους,

εφαρμόζοντας μεθόδους ορθολογικού σχεδιασμού φαρμάκων, κυρίως της

παθοβιοχημείας των νόσων, του μεταβολισμού φαρμάκων και του μοριακού

μηχανισμού δράσης τους.

4. Γνώση πρόσφατων προόδων και της σύγχρονης φαρμακοθεραπευτικής

αντιμετώπισης.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τις αυτοάνοσες νόσους.

Προαπαιτούμενα: --

Περιεχόμενο

μαθήματος:

Γεροντική άνοια τύπου Alzheimer και σύνδρομο Parkinson: αίτια και πιθανοί

παράγοντες που συμβάλλουν στις νόσους αυτές, όπως φλεγμονή και

οξειδωτικό στρες.

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί και ρόλος αυτών στην παθογένεση των

προαναφερθεισών νόσων.



Έκταση και διάδοση των νευροεκφυλιστικών και αυτοανόσων νόσων στην

κοινωνία, στο παρελθόν και σήμερα.

Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπισή τους. Εξέλιξη των θεραπευτικών

προσεγγίσεων, της παθοβιοχημείας των νόσων, του μεταβολισμού

φαρμάκων και του μοριακού μηχανισμού δράσης τους.

Πιθανή συμμετοχή της μοριακής βιολογίας στις θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Προοπτικές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους, δεδομένης της

ενδεχόμενης μελλοντικής αύξησης των κρουσμάτων.

Άσκηση και εκπαίδευση σε νοσοκομειακό θάλαμο νευρολογικού,

γαστρεντερολογικού και ρευματολογικού τμήματος.

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. «Φαρμακευτική Χημεία-Φάρμακα που δρουν στο Κεντρικό Νευρικό

Σύστημα Ε.Α. Ρέκκα, Π.Ν. Κουρουνάκης, εκδ. Φ. Χατζηπάντου,

Θεσσαλονίκη, 2015 ISBN: 978-960-98594-7-9.

3. Επιστημονικά άρθρα.

Προτεινόμενη

βιβλιογραφία:

1. “Neuroscientific basis of dementia”, C. Tanaka, P. McGeer, Y. Ihara,

Birkhäuser, 2001.

2. “Oxidative stress and neurodegenerative disorders”, G. Ali Qureshi,

Elsevier, 2007.

Μέθοδοι

διδασκαλίας:

Η διδασκαλία του μαθήματος συμπεριλαμβάνει διαλέξεις υπό μορφή Power

Point Presentation για την προσφορά του θεωρητικού υπόβαθρου και

συζήτηση στην αίθουσα διδασκαλίας, καθώς και παρουσίαση

παραδειγμάτων (case studies), για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση

των εννοιών του μαθήματος. 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 εκπαιδευτή, όπου

μπορούν να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με το διδακτικό υλικό ή/και να

συζητηθούν άλλα ακαδημαϊκά θέματα. Επιπρόσθετα, το κλινικό μέρος

πραγματοποιείται στον κλινικό χώρο.

Αξιολόγηση: Συνεχής αξιολόγηση: 40%

Τελική εξέταση: 60%

Γλώσσα

διδασκαλίας:

Ελληνική


