
 
 
 

 
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

«Φυσιολογία 3ου Εξαμήνου»  
 
 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 500727 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο (χειμερινό)   

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Φυσιολογία 3ου  Εξαμήνου 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 4  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ                 (5) 3 (ανά άσκηση)  

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΗ/ΕΞΑΜΗΝΟ (13 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ) 52 (διαλέξεις)  
+  

15 (εργαστηριακές 
ασκήσεις) 

10 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  Γενικού υπόβαθρου / Γενικών 
Γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 
προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το 
μάθημα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://physiology.med.uoa.gr/proptyxiakes-
spoydes/iatriki.html 

https://eclass.uoa.gr/courses/MED1520/ 

 

(2) ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΣΚΟΠΟΣ 

 
Μέσω του παρόντος μαθήματος επιδιώκεται ο φοιτητής να αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές αλλά 
και εργαστηριακές γνώσεις (μέσω αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων), ώστε να είναι σε θέση να 
περιγράφει μηχανισμούς της λειτουργίας των ακόλουθων φυσιολογικών συστημάτων του ανθρώπινου 
οργανισμού: 

 Ενδοκρινικό σύστημα-Αναπαραγωγή 
 Αίμα-Ανοσοποιητικό σύστημα 
 Μυοσκελετικό σύστημα 
 Μεταβολισμός 
 Θερμορύθμιση 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων που αφορούν την κυτταρική φυσιολογία και 
τη φυσιολογική λειτουργία συγκεκριμένων συστημάτων (βλ. ανωτέρω) του ανθρώπινου οργανισμού. 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Γενικά: 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αντιστοιχεί στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσιολογίας του 
Ενδοκρινικού συστήματος, της Αναπαραγωγής, του Αίματος, του Ανοσοποιητικού συστήματος, του 
Μυοσκελετικού συστήματος, του Μεταβολισμού και της Θερμορύθμισης. 

Στο περιεχόμενο του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και εργαστηριακές γνώσεις που αφορούν τη 
λειτουργία και τους μηχανισμούς ρύθμισης των ανωτέρω συστημάτων. 

 

Σύνοψη περιεχομένου: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΚΥΤΤΑΡΟ: ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΥΤΤΑΡΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ-ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ 
ΥΠΟΘΑΛΑΜΟ/ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ – ΥΠΟΦΥΣΙΑΚΕΣ – ΟΡΜΟΝΕΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΣΤΩΝ – ΟΡΜΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ – ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – 
ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΗΛΕΩΣ – ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΡΕΝΟΣ – ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ – ΣΥΛΛΗΨΗ – 
ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΟΥ – ΣΤΑΔΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ – ΜΥΪΚΗ 
ΣΥΣΤΟΛΗ – ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗ ΣΥΝΑΨΗ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  – ΜΥΕΛΟΣ-
ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Fe – ΕΡΥΘΡΑ-ΛΕΥΚΑ-ΤΥΠΟΣ ΤΚΕ – ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ-ΠΗΞΗ ΑΙΜΑΤΟΣ – 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ –ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ –- ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ 



 

Εργαστηριακές Ασκήσεις: 

Λειτουργικές, κλινικές και εργαστηριακές αποκρίσεις και προσαρμογές των ανωτέρω συστημάτων σε 
διάφορα φυσιολογικά ερεθίσματα και αλλαγές της ομοιόστασης του οργανισμού. Σύγκριση με 
παθοφυσιολογικές αποκρίσεις. 

 

(4) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Ο φοιτητής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζει: 

 τη φυσιολογία της ορμονικής δράσης 
 τη φυσιολογία του υποθαλάμου και της υπόφυσης 
 τη φυσιολογία της ρύθμισης του ασβεστίου στο αίμα και τις ορμόνες ασβεστίου 
 τη φυσιολογία των οστών και τους μηχανισμούς της οστικής διαμόρφωσης και 

αναδιαμόρφωσης 
 τη φυσιολογία του θυρεοειδούς αδένα 
 τη φυσιολογία της ενδοκρινούς μοίρας του παγκρέατος  
 τη φυσιολογία της μυελώδους και φλοιώδους μοίρας τω νεπινεφριδίων  
 τις ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού και τη ρύθμιση της λήψης τροφής 
 τη φυσιολογία του αναπαραγωγικού συστήματος στον άνδρα 
 τη φυσιολογία του αναπαραγωγικού συστήματος στη γυναίκα 
 τη φυσιολογία της αναπαραγωγής, την προεμφυτευτική ανάπτυξη του εμβρύου και τη 

φυσιολογία της εμφύτευσης. Έναρξη της κύησης 
 τη φυσιολογία της μυϊκής συστολής 
 τη δομή και λειτουργία της νευρομυϊκής σύναψης 
 Επίδραση της άσκησης στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού 
 Ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη και θεραπεία νόσων 
 Ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Πυρετός 

 

Συγκεκριμένες γνώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις διαλέξεις αμφιθεάτρου: 

Μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων του αντίστοιχου μαθήματος, οι φοιτητές μπορούν να 
απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως: 

Τι είναι ορμόνη ; 
- Τι είναι υποδοχέας ; 
- Ποιες οι κατηγορίες των υποδοχέων ; 
- Πως ενεργοποιούνται & Σηματοδοτούν οι μεμβρανικοί υποδοχείς ; 
- Πως ενεργοποιούνται και πως επηρεάζουν την μεταγραφική λειτουργία οι ενδοκυττάριοι 
υποδοχείς ; 
- Ποια τα συστήματα βιολογικής ρύθμισης (αυτοκρινές, παρακρινές, αυτοκρινές) ; 
- Ποιες κυτταρικές λειτουργίες επηρεάζουν οι ορμόνες (κυτταρική διαίρεση, 
προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος, διαφοροποίηση και επιδιόρθωση DNA) ; 
- Έχουν αυτοματία λειτουργίας οι ενδοκρινείς αδένες ; 
- Τι είναι σύστημα αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης (negative feedback mechanism) ; 
- Πως ρυθμίζεται η ενδοκρινική λειτουργία του Υποθαλάμου από το ΚΝΣ ; 



- Πώς γίνεται η έναρξη της ήβης ; 
- Ποια τα χαρακτηριστικά έκκρισης των υποθαλαμικών ορμονών ; 
- Τι είναι το πυλαίο αγγειακό σύστημα και τι εξυπηρετεί ; 
- Ποίοι οι λοβοί της υπόφυσης και ποίες είναι οι υποφυσιακές ορμόνες ανά λοβό ; 
- Ποια τα χαρακτηριστικά έκκρισης των υποφυσιακών ορμονών ; 
- Πώς ρυθμίζεται η έκκριση των ορμονών της αδενουπόφυσης ; 
- Ποιες οι κύριες δράσεις των ορμονών της αδενουπόφυσης ; 
- Σε τι διαφέρει οι νευρουπόφυση από την αδενουποφυση ; 
- Ποιες οι ορμόνες της νευρουπόφυσης ; 
- Ποιες οι κύριες δράσεις των ορμονών της νευρουπόφυσης ; 
- Πως γίνεται αντιληπτή η συγκέντρωση των ελευθέρων ιόντων ασβεστίου στο αίμα ; 
- Τι είναι ο υποδοχέας ασβεστίου (CaR) και πως λειτουργεί ; 
- Ποία τα όργανα & αδένες που συμμετέχουν στη ρύθμιση των ιόντων ασβεστίου στο αίμα ; 
- Τι είναι η Παραθορμόνη (PTH), πού παράγεται και πως δρά ; 
- Τι είναι, που και πως παράγεται και πως δρά το πεπτίδιο που ομοιάζει με την Παραθορμόνη 
(PTHrP) 
- Τι είναι, που παράγεται και πως δρά οι καλσιτονίνη (CT) 
- Τι είναι, πως παράγεται και πως δρά η βιταμίνη D 
- Σε ποίους ιστούς και είναι ποίες οι δράσεις των ορμονών ασβεστίου (PTH, CT, Vit D3) στον 
άνθρωπο ; 
- Σε περίπτωση οξείας υπασβεστιαιμίας, ποιες οι ορμόνες, ποίοι οι αδένες και ποία τα 
ιστοί/όργανα/συστήματα του οργανισμού του ανθρώπου τα οποία συμμετέχουν στην διόρθωση 
της κατάστασης και με ποίο μηχανισμό δράσης ενεργεί η κάθε ορμόνη πάνω στο κάθε σύστημα ; 
- Σε ποίες περιπτώσεις έχουμε υπερασβεστιαιμία στον άνθρωπο και με ποίον μηχανισμό 
δημιουργείται αυτό ; 
- Ποία η δομή των οστών στη φάση ηρεμίας ; 
- Ποίοι οι κύριοι κυτταρικοί πληθυσμοί που συμμετέχουν στην φυσιολογία των οστών ; 
- Ποία η καταγωγή τους και πως διαφοροποιούνται οι οστεοκλάστες ; 
- Ποία η καταγωγή τους και πως διαφοροποιούνται οι οστεοβλάστες ; 
- Ποιος ο μηχανισμός και ποία τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού διαμόρφωσης των οστών 
(modeling) ; 
- Ποιος ο μηχανισμός και ποία τα χαρακτηριστικά αλλά και οι φάσεις του μηχανισμού 
αναδιαμόρφωσης των οστών (remodeling) ; 
- Ποίος ο ρόλος του κάθε κυτταρικού πληθυσμού στην κάθε φάση του μηχανισμού 
αναδιαμόρφωσης των οστών ; 
- Τι είναι και πως επιτελείται η επιμετάλλωση των οστών (mineralization) ; 
- Τι είναι η Οστεοπροτεγερίνη (OPG) και ποίος ο ρόλος της στην οστεοκλαστογένεση ; 
- Τι είναι και ποίος ο ρόλος του RANK & RANKL στην οστεοκλαστογένεση ; 
- Ποιες ορμόνες ελέγχουν το ρυθμό οστικής αναδιαμόρφωσης και πως αυτές ρυθμίζουν τις OPG, 
RANK/RANKL ; 
- Ποία χαρακτηριστικά του μηχανισμού αναδιαμόρφωσης των οστών αποτελούν τη βάση όλων 
των μεταβολικών νοσημάτων των οστών ; 
- Περιγράφουν την δομή του θυρεοειδούς αδένα και τον τρόπο λειτουργίας του. 
-Ορίζουν την χημική φύση και την σύνθεση των θυρεοειδικών ορμονών. 
-Έχουν κατανοήσει τον κρίσιμο ρόλο του ιωδίου στον θυρεοειδή αδένα και τον τρόπο με τον 
οποίο ελέγχεται η μεταφορά του. 
-Έχουν κατανοήσει τον ρόλο της σύνδεσης με πρωτεΐνες στην μεταφορά των ορμονών και στον 
περιφερικό μεταβολισμό. 



-Έχουν κατανοήσει τον ρόλο του υποθαλάμου και της υπόφυσης στην ρύθμιση της έκκρισης των 
θυρεοειδικών ορμονών. 
-Να γνωρίζουν τις δράσεις των θυρεοειδικών ορμονών στην ομοιόσταση και την ανάπτυξη. 
- Έχουν κατανοήσει την βάση των καταστάσεων όπου η λειτουργία του θυρεοειδή είναι μη 
φυσιολογική. 
- Γνωρίζουν τις ορμόνες που επηρεάζουν την συγκέντρωση της γλυκόζης στο πλάσμα και να 
περιγράφουν την δράση τους. 
-  Περιγράφουν την δομή των παγκρεατικών νησιδίων και να αναφέρουν τις ορμόνες που 
εκκρίνονται από κάθε κυτταρικό τύπο των νησιδίων. 
- Περιγράφουν την δομή της ινσουλίνης και τα βήματα που συμμετέχουν στην βιοσύνθεση και 
στην απελευθέρωσή της στην κυκλοφορία του αίματος.  
- Περιγράφουν τους υποδοχείς της ινσουλίνης , τον τρόπο διαμεσολάβησης τους στις δράσεις 
της ινσουλίνης και τον τρόπο ρύθμισής τους. 
- Γνωρίζουν τις δράσεις της ινσουλίνης στους ιστούς στόχους. 
- Περιγράφουν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την έκκριση της ινσουλίνης 
- Αναφέρουν τις συνέπειες της ανεπάρκειας της ινσουλίνης και είναι σε θέση να εξηγήσουν τον 
τρόπο δημιουργίας αυτών των διαταραχών. 
- Έχουν κατανοήσει τις κύριες διαφορές μεταξύ τύπου 1 και τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη. 
- Περιγράφουν την δομή της γλυκαγόνης και άλλων φυσιολογικά ενεργών πεπτιδίων που 
παράγονται από τις πρόδρομες ενώσεις 
- Γνωρίζουν τις φυσιολογικά σημαντικές δράσεις της γλυκαγόνης 
- Γνωρίζουν τους παράγοντες που ρυθμίζουν την έκκριση της γλυκαγόνης. 
- Περιγράφουν τις φυσιολογικές δράσεις της σωματοστατίνης στο πάγκρεας . 
- Περιγράφουν τους μηχανισμούς μέσω των οποίων επηρεάζουν οι θυρεοειδικές ορμόνες , τα 
γλυκοκορτικοειδή , οι κατεχολαμίνες και η αυξητική ορμόνη τον μεταβολισμό των 
υδατανθράκων 
- Γνωρίζουν τις κατεχολαμίνες που εκκρίνονται από τον επινεφριδιακό μυελό και συνοψίζουν 
την βιοσύνθεση, τον μεταβολισμό και τις λειτουργίες τους. 
- Γνωρίζουν τα ερεθίσματα που αυξάνουν την έκκριση από τη Μυελώδη Μοίρα των 
Επινεφριδίων . 
- Παραθέτουν τα βήματα που σχετίζονται με την βιοσύνθεση των στεροειδών 
στον επινεφριδιακό φλοιό. 
-  Περιγράφουν τους μηχανισμούς με τους οποίους τα γλυκοκορτικοειδή προκαλούν αλλαγές 
στην κυτταρική λειτουργία. 
- Δίνουν την ονομασία των πρωτεϊνών του πλάσματος που δεσμεύουν τα γλυκοκορτικοειδή. 
- Κατηγοριοποιούν και να περιγράφουν τις φυσιολογικές και φαρμακολογικές επιδράσεις των 
γλυκοκορτικοειδών. 
- Περιγράφουν τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την έκκριση των γλυκοκορτικοειδών. 
- Δίνουν την ονομασία της κύριας τοποθεσίας μεταβολισμού και τους κύριους μεταβολίτες που 
παράγονται από τα γλυκοκορτικοειδή. 
- Γνωρίζουν τις δράσεις της αλδοστερόνης 
- Περιγράφουν τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν την έκκριση της αλδοστερόνης. 
- Περιγράφουν τους μηχανισμούς με τους οποίους η αλδοστερόνη προκαλεί αλλαγές στην 
κυτταρική λειτουργία. 
-Αντιπαραθέτουν τις φυσιολογικές με τις παθολογικές επιδράσεις των επινεφριδιακών 
ανδρογόνων. 
- Περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των νόσων που οφείλονται σε υπερπαραγωγή, ή 
ανεπάρκεια καθεμίας από τις ορμόνες των επινεφριδίων. 



- Γνωρίζουν πώς γίνεται η αποθήκευση και η απελευθέρωση της ενέργειας στον οργανισμό 
- γνωρίζουν τις διατροφικές ανάγκες του οργανισμού 
-  γνωρίζουν από ποια κέντρα ρυθμίζεται η λήψη τροφής και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την 
λειτουργία τους.  
- γνωρίζουν πώς επηρεάζεται ο μεταβολισμός κατά τη διάρκεια της ασιτίας και της άσκησης. 
- Ποιές είναι οι ανατομικές και λειτουργικές σχέσεις του αναπαραγωγικού συστήματος στον 
άνδρα (πέος, επιδιδυμίδα, σπερματικός πόρος, σπερματοδόχος κύστη, ουρήθρα, όρχεις); 
- Ποιος ο ρόλος και η λειτουργία των κυττάρων Sertoli και Leydig; 
- Τί είναι τα σπερματικά σωληνάρια και τί τα ορχικά λοβία; 
- Πώς ρυθμίζεται η λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος στον άνδρα μέσω του άξονα 
υποθαλάμου-υποφύσεως; 
- Πώς παράγονται και ποια η δράση των υποφυσιακών και στεροειδών ορμονών του 
αναπαραγωγικού συστήματος στον άνδρα; 
- Ποιες οι δράσεις της τεστοστερόνης (Τ) και της διυδροτεστοστερόνης (DHT); 
- Ποιες οι φάσεις και ποια η διάρκεια της σπερματογένεσης; 
- Τί περιλαμβάνει το σπερμοδιάγραμμα ; 
- Ποιά η δομή και οι λειτουργίες των οργάνων του αναπαραγωγικού συστήματος στην γυναίκα 
(ωοθήκες, σάλπιγγες, μήτρα, τράχηλος); 
- Τί περιλαμβάνει η κυκλική και τί η μη κυκλική ωοθηκική ανάπτυξη; 
- Πώς ρυθμίζεται η λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος στην γυναίκα μέσω του άξονα 
υποθαλάμου-υποφύσεως; 
-  Ποιές οι φάσεις του εμμηνορυσιακού κύκλου και οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά 
αυτόν στο ενδομήτριο, στις ωοθήκες, στη θερμοκρασία σώματος, στη τραχηλική βλέννη, και στα 
επίπεδα υποφυσιακών και στεροειδών ορμονών; 
- Τί χαρακτηρίζει η παραγωγική και τί η εκκριτική φάση του κύκλου; 
- Ποιά η λειτουργία των υποφυσιακών και στεροειδών ορμονών κατά την παραγωγική και 
εκκριτική φάση του εμμηνορυσιακού κύκλου; 
- Ποιές οι δράσεις των οιστρογόνων στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας; 
Ποιά από τις δυο φάσεις του εμμηνορρυσιακού κύκλου χαρακτηρίζεται ως 
περισσότερο σταθερή σε διάρκεια, και πώς υπολογίζουμε ποια ημέρα έχει 
λάβει χώρα η ωορρηξία; 
- Ποιά τα στάδια ωρίμανσης των ωοθυλακίων (πρωτογενές, δευτερογενές, τριτογενές, γραφιανό 
ωοθυλάκιο) και τι οδηγεί στο φαινόμενο της ωορρηξίας; 
- Πώς προκύπτει το ωχρό σωμάτιο, το κυοφόρο ωχρό σωμάτιο, το λευκό σωμάτιο και ποιες οι 
λειτουργίες τους; 
- Τι είναι το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών; 
- Πώς λειτουργεί το αντισυλληπτικό χάπι; 
- Τι συμβαίνει κατά την εμμηνόπαυση; 
- Τι σημαίνει πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια; 
- Τί συμβαίνει κατά τη συνάντηση του σπερματοζωαρίου και του ωαρίου. 
- Ποιος ο μηχανισμός της γονιμοποίησης και της εμφύτευσης στην φυσιολογική σύλληψη; 
- Ποιές οι φάσεις ανάπτυξης του εμβρύου προ της εμφύτευσης; 
-  Τί συμβαίνει κατά την εμφύτευση; 
- Τί περιλαμβάνουν τα αρχικά στάδια της κύησης; 
- Ανατομική συγκρότηση του σκελετικού μυός και του ενδομυϊκού συνδετικού ιστού 
- Είδη μυϊκών ινών 
- Ενδοκυττάρια οργάνωση της σκελετικής μυϊκής ίνας 
- Ποια είναι τα είδη μυϊκής συστολής/δράσης 



- H δομική και λειτουργική μονάδα του μυϊκού κυττάρου: Το σαρκομέριο 
- Δομικά στοιχεία του σαρκομερίου που αποτελούν τη βάση του μηχανισμού συστολής του 
σκελετικού (γραμμωτού) μυός 
- Δομή και ανατομική διάταξη των μυοϊνιδίων και των μυονηματίων 
- Τί ορίζει η υπόθεση ‘‘Διολίσθησης των μυονηματίων’’ 
- Τι ορίζει η μηκο-δυναμική σχέση του μυός 
- Ποια είναι τα στάδια της μυϊκής συστολής 
- Διαδοχή των γεγονότων ενός κύκλου εγκάρσιας γέφυρας 
- Ο ρόλος της μερικής και πλήρους υδρόλυσης της ΑΤΡ σε έναν κύκλο εγκάρσιας γέφυρας 
- Ο ρόλος του ασβεστίου στη μυϊκή συστολή 
- Η λειτουργία της αντλίας ασβεστίου στις διεργασίες της συστολής και χάλασης του μυϊκού 
κυττάρου 
- Ο ρόλος του κινητικού νευρώνα στην διέγερση του μυϊκού κυττάρου 
- Δυναμικό ηρεμίας και δυναμικό ενέργειας της μεμβράνης του μυϊκού κυττάρου 
- Δομή της νευρομυϊκής σύναψης 
- Πώς επιτυγχάνεται η εκπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης - Τελική κινητική πλάκα 
- Ο ρόλος της ακετυλοχολίνης στην εκπόλωση της τελικής κινητικής πλάκας 
- Δίαυλοι ιόντων Νa+, Κ+ 
- Ο ρόλος των εγκάρσιων (Τ) σωληνίσκων στη διάδοση του δυναμικού ενέργειας της τελικής 
κινητικής πλάκας 
- Συνολική κατανόηση της διαδοχής των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στη νευρομυϊκή 
σύναψη μετά από ένα (κινητικό νευρικό) ερέθισμα 
- Επίδραση της άσκησης στη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού 
- Ο ρόλος της άσκησης στην πρόληψη και θεραπεία νόσων 
- Μέσω ποιων μηχανισμών παράγεται στο σώμα η θερμότητα 
- Μέσω ποιων μηχανισμών αποβάλλεται από το σώμα η θερμότητα 
- Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της θερμοκρασίας του ορθού, της στοματικής κοιλότητας και 
του δέρματος 
- Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος και πως αυτοί 
απαρτιώνονται υπό τον έλεγχο του υποθαλάμου για τη διατήρηση φυσιολογικής σωματικής 
θερμοκρασίας 
- Ποιος είναι ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός του πυρετού 

 

Απόκτηση εργαστηριακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων: 

Εργαστηριακές ασκήσεις με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

-Φυσιολογία φλεγμονής και ορμόνες  

-Νευρομυϊκή σύναψη. Mυϊκή συστολή  

-Φυσιολογία του αίματος  – Ανάλυση περιστατικών" 

-Φυσιολογία Αναπαραγωγής – Υπογονιμότητα: Διερεύνηση – Αντιμετώπιση- Επιλογές 
Παρουσίαση και συζήτηση περιστατικών 

-Κλινική Φυσιολογία της  Άσκησης - Εκτέλεση πρωτοκόλλων άσκησης με τη συμμετοχή φοιτητών 

 

Γενικές Ικανότητες 



- Αναζήτηση, καταγραφή, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών 

- Λήψη αποφάσεων  

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία  

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(5) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με τη μορφή 
διαλέξεων πρόσωπο με πρόσωπο, από αμφιθεάτρου. Προβλέπονται, 
επίσης, 5 εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών, σχετικές με 
λειτουργικές, κλινικές και εργαστηριακές αποκρίσεις και προσαρμογές 
των αντίστοιχων συστημάτων σε διάφορα φυσιολογικά ερεθίσματα 
και αλλαγές της ομοιόστασης του οργανισμού και σύγκρισή τους με 
παθοφυσιολογικές αποκρίσεις. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

- Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και οπτικοακουστικών μέσων 
στην εκπαίδευση 

- Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και επιλεγμένων video. 

-Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας με τους 
φοιτητές μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «e-
class». 

- Επιπρόσθετες σημειώσεις που αναρτώνται στο «e-class». 

Κάθε διδάσκων αναρτά εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τις διαλέξεις 
του στο αμφιθέατρο. Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον 
υπεύθυνο του μαθήματος, ενώ ενημερώνονται ηλεκτρονικά από την 
γραμματεία του μαθήματος για όλα τα φοιτητικά θέματα 
(ανακοινώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, γενική ενημέρωση, κ.λπ), 
μέσω της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου Φυσιολογίας 
(http://physiology.med.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/iatriki.html) και 
της πλατφόρμας «e-class» (https://eclass.uoa.gr/courses/MED1520/). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

- Διαλέξεις  
- Εργαστηριακές Ασκήσεις 
- Διαδραστική διδασκαλία  
- Ατομική μελέτη - Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
 

 

Γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική. 

Οι φοιτητές αξιολογούνται σε τελική γραπτή εξέταση με σύστημα 
ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις αφορούν την 
διδαχθείσα ύλη. 

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι η κατανόηση σε βάθος της 
εξεταστέας ύλης και η ικανότητα κριτικής σκέψης και επίλυσης 
προβλημάτων. Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται  προφορικά 



σε όλους τους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

Το μάθημα και οι διδάσκοντες σε αυτό αξιολογούνται από τους 
φοιτητές με αντίστοιχα ερωτηματολόγια [Συνημμένα #1, #2 και 
(https://eclass.uoa.gr/courses/MED1520/)]. 
 

 

(6) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. Linda S. Costanzo. Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός, Αθήνα  
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ. A.Guyton and J. Hall. Επιστημονικές εκδόσεις 

Παρισιάνου, Αθήνα 
 Ιατρική Φυσιολογία Boron: Κυτταρική και Μοριακή Προσέγγιση. Ιατρικές 

εκδόσεις Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 

 Εκπαιδευτικό υλικό μελών ΔΕΠ αναρτημένο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «e-class 
(https://eclass.uoa.gr/courses/MED1520/)  

 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Συνημμένο # 1 
 
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 
«Φυσιολογία 3ου Εξαμήνου» 

 
 

ΟΝΟΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ:  
 
Ι. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  
 
ΜΕΤΡΙΑ            ΚΑΛΗ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ                    
 
 
 
ΙΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΗΣ 
 
ΜΕΤΡΙΑ            ΚΑΛΗ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  
                   
 
 
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
ΜΕΤΡΙΟ            ΚΑΛΟ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
 
                    
 
 
IV. ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 
ΜΕΤΡΙΑ            ΚΑΛΗ              ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ               ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ  
 
                
 
 
 
*ΜΕΤΡΙΑ : <50%, ΚΑΛΗ : 50-70%,  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ: 70-85%,  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ: > 85% 



Συνημμένο #2 
 

 

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ “ΦΥΣΙΟΛΟΓΕΙΟΝ” 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

«Φυσιολογία 3ου Εξαμήνου» 
 

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Εργαστηρίου για τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εκπαίδευσης, 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε ανώνυμα και -όπως είμαστε βέβαιοι- υπεύθυνα το ερωτηματολόγιο αυτό, 
βοηθώντας στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων/αδυναμιών. Στις απαντήσεις χρησιμοποιείστε 
τη βαθμολογική κλίμακα 1-5. Σημειώστε Χ στην επιλογή σας. 

 
 
Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ  
‘‘Φυσιολογία 3ου Εξαμήνου 
 
Αξιολογείστε το μάθημα ως προς: 
 
α) Το ενδιαφέρον του με βάση το περιεχόμενό του.                                             
  
β) Την οργάνωση και συνοχή των διαλέξεων                                                       
                                                                                                                 
 γ) Τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας που 

διατέθηκαν  
για την κάλυψη της ύλης      
 
δ) Σε ποιο βαθμό είχατε τις απαιτούμενες γνώσεις  
     για την κατανόηση της ύλης του συγκεκριμένου μαθήματος                          
 
ε) Σε τι ποσοστό παρακολουθήσατε το  
     συγκεκριμένο μάθημα;  

 
Αν το παρακολουθήσατε σε ποσοστό <50%,  αναφέρατε τους λόγους 
 
 

ΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
α) Αξιολογείστε τα χορηγούμενα συγγράμματα για  
     την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος.                                                       
β) Αξιολογείστε τα διδακτικά βοηθήματα  
(σημειώσεις, CD, σύστημα σύγχρονης  
τηλεκπαίδευσης, η-ΤΑΞΗ ΕΚΠΑ, κλπ)  
για την κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος.                                                

 
 

ανεπαρκής ικανοποιητικός υπερβολικός 

0-25 % 25-50 % 50-75 % 75-100 % 


