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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Βιοϊατρικών Επιστημών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2051-
2052 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος 
π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν 

οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 
σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 

εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 4 8 

Εργαστηριακές ασκήσεις               2  

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, 

ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Γενικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

- 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.teiath.gr/courses/TIE133/ 

(1) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι 
φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
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 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 

σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων 

Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 Γνωρίζει και να περιγράφει τις φυσιολογικές λειτουργίες και τους μηχανισμούς 

του νευρικού, μυϊκού  και ενδοκρινικού  συστήματος  του  ανθρώπινου 
οργανισμού  σε  επίπεδο  κυττάρου, ιστού, οργάνου και λειτουργικού 
συστήματος και να οριοθετούν τις ενδεχόμενες αποκλίσεις. 

 Γνωρίζει τεχνικές και μεθόδους αξιολόγησης της νευρομυϊκής, εγκεφαλικής, 
νευροενδοκρινικής-ενδοκρινικής και  αναπαραγωγικής λειτουργίας. 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις 
φυσιολογικές 
λειτουργίες και τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού 
κατά συστήματα, τους γενικούς κανόνες που διέπουν την πολύπλευρη και 
πολύπλοκη λειτουργική αλληλεξάρτησή τους, τις φυσιολογικές παραμέτρους 
λειτουργίας τους και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές αποκλίσεις σε επίπεδο κυττάρου, 
ιστού, οργάνου και λειτουργικού συστήματος. 
Στην ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ εξετάζονται οι φυσιολογικές λειτουργίες του νευρομυικού, 
νευροενδοκρινικού ,ενδοκρινικού και αναπαραγωγικού συστήματος.  

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο 
πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και 
παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό 
περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής 
και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
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(2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Nευρικό Σύστημα. Το νευρικό κύτταρο, είδη νευρικών κυττάρων. Συναπτική 
διαβίβαση,   νευρωνικά κυκλώματα. 
2. Αισθητικοί υποδοχείς. Δυναμικά τις μεμβράνης.Μορφολογική και λειτουργική 
οργάνωση του νευρικού συστήματος. 
3. Κεντρικό – Περιφερικό νευρικό σύστημα. Αυτόνομο νευρικό σύστημα. Ύπνος 
– 
Εγρήγορση. Εγκεφαλικός φλοιός – Μνήμη. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. 
Αντανακλαστικά. Ισορροπία. Σωματική στάση και κίνηση. 

 4. Πυραμιδικό – Εξωπυραμιδικό. Βασικά γάγγλια – παρεγκεφαλίδα.  Αισθήσεις   
και αισθητήρια όργανα.  Σωματικές αισθήσεις. Πόνος. Ειδικές αισθήσεις (Οραση, 
ακοή, γεύση, ‘Οσφρηση). 
  5. Μυϊκό Σύστημα.  Είδη μυϊκών ινών. Νευρομυϊκή σύναψη. Μυϊκή συστολή. 
Τετανική συστολή. Μυικός κάματος. Μυικός τόνος. Μυικό έργο. 

       6.   Τύποι μυικών διαταραχών, κεντρική και περιφερική παράλυση. 
       7.   Ενδοκρινικό Σύστημα – Ορμόνες. Ορμόνες. Χημική φύσις των ορμονών.  
Τρόπος 

   δράσης των ορμονών.  Μηχανισμός παλίνδρομης αλληλορρύθμισης. Ενδοκρινείς   
αδένες. Υποθάλαμος, υπόφυση. 

       8.   Νευροενδοκρινολογία. Eπεξήγηση των σύγχρονων απόψεων συνεργασίας 
ενδοκρινικού και νευρικού Επίφυση. 

       9.   Θυρεοειδής, παραθυρεοειδείς. Επινεφρίδια. 
      10. Ενδοκρινικές λειτουργίες παγκρέατος. Σακχαρώδης διαβήτης. Ενδοκρινικοί 
όγκοι 

του παγκρέατος.  Ενδοκρινική λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα και 
άξονας 
εντέρου-εγκεφάλου.  Ενδοκρινικοί όγκοι του γαστρεντερικού συστήματος. 

      11. Γεννητικό σύστημα άρρενος και θήλεος, αναπαραγωγική λειτουργία. 
Γεννητικές 

ορμόνες. Σπερματογένεση. 
      12. Γεννητικός κύκλος στη γυναίκα. Συνουσία. Γονιμοποίηση. Κύηση. Αναφορά 
και 

στην ορμονική λειτουργία της κύησης. 
     13. Αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην αναπαραγωγική λειτουργία και στις 

    τεχνικές υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής. 
Εργαστήριο 
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει  ασκήσεις επί  όλων 
τωνσυστημάτων (Α και Β εξαμήνου) και συγκεκριμένα τα κάτωθι: 

1. Αιματοκρίτης-ΤΚΕ-Κυτταρομετρία ροής 
2. Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης 
3. Ηλεκτρικά και μηχανικά φαινόμενα στην καρδιά 
4. Μικροκυκλοφορία 
5. Ηλεκτροκαρδιογράφημα 
6. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης 
7. Έργο της αναπνοής 

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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8. Τενόντια αντανακλαστικά-Ηλεκτρομυογράφημα 
9. Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
10. Όραση 
11. Μέτρηση του βασικού μεταβολισμού 
12. Προσδιορισμός της οστικής πυκνότητας με υπερήχους 
13. Μεταβολικό σύνδρομο-μέτρηση γλυκόζης-λιπιδίων 

 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην αίθουσα διδασκαλίας η θεωρία και στην 
αίθουσα Φυσιολογίας το εργαστήριο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην 
εργαστηριακή εκπαίδευση και χρήση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας 
του Τμήματος  για την επικοινωνία και την 
ενημέρωση των φοιτητών αντίστοιχα. 
Χρήση του e-class για την ανάρτηση και διακίνηση 
επιστημονικών άρθρων, οδηγιών, διαλέξεων, 
χρήσιμων συνδέσμων (links), ανατομικών εικόνων, 
ερωτηματολογίων, πληροφοριών για την 
παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων 
σχετικών με το μάθημα, κλπ.  
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), 
Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε 
μαθησιακή δραστηριότητα 
καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  

Εργαστηριακές 
ασκήσεις  

 

Σύνολο Μαθήματος  210 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, 
Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή 
Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, 
Προφορική Εξέταση, Δημόσια 
Παρουσίαση, Εργαστηριακή 
Εργασία, Κλινική Εξέταση 
Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους 
φοιτητές. 

Θεωρία: 
Γραπτές εξετάσεις ανάπτυξης 
Εργαστήριο: 
Γραπτές εξετάσεις με το σύστημα πολλαπλής 
επιλογής 
Προαιρετική εργασία 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Σταύρος Πλέσσας Φυσιολογία του ανθρώπου, Φάρμακον Τύπος, 2010 
2. Φ Χανιώτης Φυσιολογία του ανθρώπου, Εκδόσεις Λίτσας, 2009. 
3. Guyton and Hall Φυσιολογία Εκδόσεις Παρισιάνου, 2013 
4. Guyton and Hall Φυσιολογία Εκδόσεις Παρισιάνου, (Περιληπτικός τόμος),  

2008 
5. Schmidt. Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010 
6. Mulroney Myers. Βασικές Αρχές Φυσιολογίας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010      
7. Δεσπόπουλος  and Silbernagi  Εγχειρίδιο Φυσιολογίας  (άτλας),  Εκδόσεις 

Σιώκης, 2010 
8. Netter  Άτλας Φυσιολογίας του Ανθρώπου Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2004 
9. McGeown Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2003 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

 


