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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Βιοϊατρικών Επιστημών  
Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6041-6042 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Ιολογία» 

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 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  3 6 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3  

   

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 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC131/ 

 

 

 

 

 



 

2 

 

(2) 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  

 
 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 

Σκοπός  
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες της 
ιολογίας και στη μελέτη των ιών, αναφορικά με την φύση και μορφολογία τους, τη γενετική, 
καθώς και τους βιοχημικούς μηχανισμούς που διέπουν την αλληλεπίδραση κυττάρου 
ξενιστή και ιού. Επιπλέον σκοπός είναι η κατανόηση της επίδρασης των ιικών λοιμώξεων 
και ο ενεργός πολλαπλασιασμός των ιών στα κύτταρα ξενιστές, η παθογόνος δράση, η 
θεραπεία, και η πρόληψη των ιικών λοιμώξεων. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης η 
απόκτηση δεξιοτήτων στην απομόνωση, ανίχνευση και ταυτοποίηση των ιών με την 
εφαρμογή ορολογικών και μοριακών μεθόδων. 
 
Στόχοι και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και 
να κατανοούν: 

 Τις γενικές μοριακές και βιοχημικές ιδιότητες των ιών, τη δομή των ιών, των 
ιωειδών, και των φάγων. 

 Την ταξινόμικη και την ονοματολογία των ιών, των ιωειδών, και των φάγων. 

 Τη γενετική των ιών και φάγων, την οργάνωση του γονιδιώματος τους και τους 
εξειδικευμένους τρόπους πολλαπλασιασμού τους 

 Τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εργαστηριακή καθώς και διαγνωστική 
Ιολογία, καθώς και να γνωρίζουν να εφαρμόζουν τις τεχνικές και μεθόδους που θα 
διδαχθούν στις εργαστηριακές ασκήσεις. 

 Την επιδημιολογία, τη μετάδοση, την παθογένεση και τον υποκείμενο κύκλο ζωής 
του ιού που σχετίζεται με επιλεγμένες ασθένειες των ιών. 

 Τους μηχανισμούς παθογένειας και λοιμοτοξικότητας των ιών που προσβάλλουν 
τον άνθρωπο καθώς και τους μηχανισμούς άμυνας και ανοσιακής απάντησης του 
ανθρώπινου οργανισμού. 

 Την πρόληψη των ιικών λοιμώξεων μέσω της ανοσοποίησης καθώς και τις οδούς και 
μηχανισμούς ιικής μόλυνσης. 

 Τα κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των ιών και τις νόσους που 
προκαλούν στον άνθρωπο. 

 Την διαγνωστική ιολογία με την εφαρμογή ποικίλων ορολογικών και μοριακών  
μεθόδων αναφορικά με τη διάδοση, αναγνώριση, ανίχνευση απομόνωση, 
ανίχνευση, ποσοτικοποίηση και ταυτοποίηση των ιών. 

 Τις σύγχρονες πρακτικές εφαρμογές της εργαστηριακής Ιολογίας στην κλινική 
πράξη. 

 Πώς να χρησιμοποιούν γενικά κείμενα, βιβλία αναφοράς και μια σειρά από άλλους 
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πόρους για περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης μέσω της συνεχούς ανεξάρτητης 
μάθησης. 

 Τη διεξαγωγή μιας σειράς εργαστηριακών ασκήσεων, που αποδεικνύουν την 
ανάπτυξη πρακτικών επιστημονικών δεξιοτήτων. 

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 ατομική εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρία 
 

1. Εισαγωγή στην Ιολογία: Γενικές Ιδιότητες των Ιών. Γενική ταξινόμηση και 

ονοματολογία, δοµή και βιοχημικές ιδιότητες των ιών και μελέτη αυτών. 

2. Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Ιολογία: Εισαγωγή σε εργαστηριακές και 

διαγνωστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην Ιολογία. Απομόνωση και 

καλλιέργεια ιών. Φυγοκέντρηση, Δομικές μελέτες ιών και ιοειδών (prions). 

Μέθοδοι ηλεκτροφόρησης. Μοριακές μέθοδοι. Μέθοδοι ανίχνευσης ιών και ιικών 

σωματιδίων/τμημάτων.  Μέθοδοι διαμόλυνσης. Γενετική ιών. 

3. Δομή και μετάδοση των ιών: Γενετικό υλικό. Ιικές πρωτεΐνες. Καψίδια και ιικές 

μεμβράνες. Άλλα ιικά σωματίδια.  Μετάδοση ιιών και κύτταρα ξενιστές. Πρόσδεση 

και είσοδος των ιών στα κύττταρα ξενιστές. 

4. Ιικός πολλαπλασιασμός: Είδη ιικών γονιδιωμάτων. Πολυμεράσες και 

πολλαπλασιασμός ιιών. dsDNA ιοί. dsRNA ιοί. ssRNA ιοί. Αντίστροφη μεταγραφή 

και αντίστροφη μεταγραφάση.  DNA πολλαπλασιασμός. dsRNA 

πολλαπλασιασμός.  

5. Παθογένεια των ιών και ογκογόνοι ιοί:  Πως οι ιοί προκαλούν ασθένειες. 

Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα μιας ιικής μόλυνσης. Productive και 

non-productive ιικές λοιμώξεις. Άμυνα και αντοχή του ανθρώπινου οργανισμού 

ενάντια στις ιογενείς λοιμώξεις. 

6. Ταξινόμηση των ιών και ομαδοποίηση των ιών. Σημαντικότερες (παλιές και 

νεοαναδυόμενες) ιογενείς λοιμώξεις. 

7. Ιοί με θετικής πολικότητας single-stranded RNA: (Picornaviruses: polio, hepatitis 

A, enterovirus), Astroviruses. Calciviruses. Ιός Ηπατίτιδας Ε. Togaviruses 

(mosquito-borne, Chikungunya και teratogenic rubella). Flaviviruses (yellow fever, 

dengue fever, ιός ηπατίτιδας c (HCV). Κορονοϊοί  (SARS CoV και MERS CoV) 

8. Ιοί με αρνητικής πολικότητας single-stranded RNA: Ορθομυξοϊοί (Ιnfluenza A, B, 

C). Αρεναϊοί (Lassa και αιμορραγικοί πυρετοί). Bunyaviruses (Hanta, phlebo, και 

nairo). Παραμυξοϊοί (measles, RSV, mumps, parainfluenza, metapneumovirus). 

Φιλοϊοί (zoonotic Marburg και ιός Ebola) και Rabies 

9. Ιοί με δίκλωνο RNA (dsRNA viruses): Ρεοϊοί. Νοροϊοί που προκαλούν διάροιες. 

10. Ιοί με δίκλωνο DNA (dsDNA viruses) και ιοί με μονόκλωνο DNA (ssDNA viruses): 

Ιοί των Θηλωμάτων. Πολυομαιϊοί. Ευλογοϊοί. Ερπητοϊοί (herpetic lesions, zoster, 

cancer και encephalitis). Αδενοϊοί (αναπνευστικόυ, ματιού και γαστρεντερικού 

σωλήνα). Smallpox. Παρβοϊοί (Parvovirus-ssDNA viruses) 

11. Ιοί με μονόκλων RNA θετικής πολικότητας ((+)ssRNA viruses) και ιοί με κυκλικό 

δίκλωνο DNA (c dsDNA viruses): Ρετροϊοί (HIV-1 και -2 και HTLV ιοί). 

Hepadnaviruses: hepatitis B and D. 

12. Άλλοι ιοί: Ιοί βακτηρίων-Φάγοι. Ιοειδή (prions). 

13. Πρακτικές εφαρμογές στην Κλινική Ιολογία: Εργαστήριο κλινικής Ιολογίας. 

Έλεγχος ιογενών λοιμώξεων. Αντι-ιικοί παράγοντες και θεραπείες. 

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 

 

1) Εισαγωγή στην εργαστηριακή και διαγνωστική Ιολογία. Εξοπλισμός Εργαστηρίου 
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Ιολογίας, Αρχές Εργαστηριακής Ασφάλειας. 2) Ανοσοενζυμικές μέθοδοι διάγνωσης ιογενών 

λοιμώξεων (όπως για παράδειγμα Λοιμώδους μονοπυρήνωσης, αυστραλιανό αντιγόνο του 

ιού της ηπατίτιδας Β (HBsAg), 3) Ανοσοχρωματογραφικές μέθοδοι διάγνωσης αντισωμάτων 

(Ab) έναντι ιογενών λοιμώξεων (όπως για παράδειγμα οι ιοί Epstein- Barr Virus και ιός της 

ηπατίτιδας C (Hepatitis C virus) και μέθοδοι ανοσοσυγκόλλησης (πχ Αδενοϊοί). 4) Ανίχνευση 

ιικών παραγόντων και διάγνωση ιογενών λοιμώξεων με μεθόδους ανοσοαποτύπωσης 

πρωτεϊνών (Western Blot Assay) (όπως για παράδειγμα HIV-1 και HIV-2). 5) Απομόνωση 

ιικών νουκλεϊκών όξέων (DNA ή/και RNA) για τη μοριακή ανίχνευση ιογενών λοιμώξεων. 6) 

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction) (PCR) και αλυσιδώτη 

αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου για την ανίχνευση ή/και τυποποίηση 

ιογενών λοιμώξεων (όπως για παράδειγμα HBV, HCV και HIV-1). 7) Τυποποίηση ιογενούς 

λοίμωξης (πχ. HPV DNA) με πέψη περιοριστικών ενζύμων. 8) Κυτταροκαλλιέργειες και 

στρώσιμο συγκεκριμένων κυτταρικών πυκνοτήτων. 9) Λειτουργεία MSC II cabinet για 

εργαστηριακά πειράματα με ιούς. 10) Plaque assay / TCID50. 11) Μόλυνση κυττάρων in 

vitro. Μέθοδος αναστολής της αιμοσυγκόλλησης. 12) Απομόνωση ιού και συγκομιδή από 

μολυσμένα κύτταρα. 13) Κατάψυξη και απόψυξη του ιού. 14) Γονοτύπηση/υποτύπηση με 

τη χρήση μεθόδων βιοπληροφορικής ή online εφαρμογών σε εξειδικευμένες βάσεις 

δεδομένων. 15) Αλληλούχιση ιικού γονιδιώματος (όπως για παράδειγμα των ιών ΗΒV, HCV, 

HIV-1 ή/και HPV) με μεθόδους Sanger sequencing και Next Generation Deep sequencing. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο. 

Στην Αίθουσα/Αμφιθέατρο και στο Εργαστήριο 
πρόσωπο με πρόσωπο. 

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  

 Προβολικό σύστημα και δυνατότητα 
παρουσίασης με την εφαρμογή του 
Προγράμματος Power Point. 

 Δυνατότητα σύνδεσης με internet  

 Χρήση μηχανών αναζήτησης  βιβλιογραφίας  
HEAL-LINK, PUBMED, SCOPUS, Medline, GOOGLE 
SCHOLAR  

 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), 
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 39 

Εργαστηριακές/Φροντιστηριακές  
Ασκήσεις 

39 

Διαδραστική Διδασκαλία 6 

Μελέτη & Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

26 

Εκπόνηση Μελέτης 13 

Συγγραφή Εργασίας 13 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 0 

Αυτοτελής Μελέτη 41 

Σύνολο Μαθήματος 177 

 
 



 

7 

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: 
1.Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

 Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 Ερωτήσεις κρίσεως, κατανόησης της 

θεωρίας και αξιολόγησης τρόπου σκέψης 

 Επίλυση Προβλημάτων 

 
Οι φοιτητές, όταν τους δίδονται τα θέματα, 
ενημερώνονται για τον τρόπο αξιολόγησης κάθε ομάδας 
θεμάτων, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους και 
λαμβάνονται υπόψη η πληρότητα της απάντησης, η 
σαφήνεια, ο βαθμός κριτικής σκέψης του φοιτητή και η 
γλωσσική επάρκεια. 

 
2. Παρουσίαση Εργασίας (40%) 
 
Ο βαθμός της θεωρίας συμμετέχει κατά 70% στον τελικό 
βαθμό του μαθήματος. Η θεωρία εξετάζεται στην τελική 
εξέταση, ενώ σε περίπτωση πραγματοποίησης ατομικής 
ή ομαδικής εργασίας, ο βαθμός της τελευταίας 
συμμετέχει σε ποσοστό έως 40% στη διαμόρφωση του 
βαθμού της θεωρίας. 
 

Εργαστήριο:  

 Τελική εξέταση εργαστηριακής ικανότητας 

 προφορική εξέταση 

 ενδιάμεσα τέστ  ή ασκήσεις αξιολόγησης 

 εργαστηριακές εργασίες 

 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 30% στον 

τελικό βαθμό του μαθήματος. Το εργαστήριο εξετάζεται 

ταυτόχρονα με το μάθημα στην τελική εξέταση, καθώς 

και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργαστηριακών 

ασκήσεων, ενώ σε ορισμένες ασκήσεις απαιτείται και 

γραπτή έκθεση ανάλυσης και επεξεργασίας 

εργαστηριακών αποτελεσμάτων, τα οποία 

συνεκτιμώνται στο τελικό βαθμό του εργαστηρίου. 

 

  



 

8 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Ελληνική 
 

 Murray P, Rosenthal K, Pfealler M. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ελληνική Έκδοση). 

Εκδόσεις Παρισιάνου. Αθήνα, 2012.

 Greenwood D, Slack R, Peutherer J, Barer M. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. (Ελληνική 

Έκδοση). Εκδόσεις Πασχαλίδης Π.Χ. Αθήνα, 2012.

 Πόγγας   Νικόλαος,   Χαρβάλου   Αικατερίνη. ΙΑΤΡΙΚΗ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εκδόσεις 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ. Αθήνα, 2011.

 Καλκάνη Μπασιάκου Ελένη. Ιολογία. Εκδόσεις ΈΛΛΗΝ. Αθήνα 2008.

 Haaheim L. R, Pattison J.R, Whitley R.J. Πρακτικός οδηγός Ιατρικής Ιολογίας 

(Ελληνική έκδοση). Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. Αθήνα 2004

 Παπαναγιώτου Γιάννης Κ.,Κυριαζοπούλου - Δαλαΐνα Βασιλική. Ιατρική 

μικροβιολογία και ιολογία. University Studio Press 

 Παπαπαναγιώτου Ι.,Κυριαζοπούλου - Δαλαΐνα Βασιλική. Εισαγωγή στην ιατρική 

μικροβιολογία, ιολογία και ανοσολογία. University Studio Press 

 Tortora G.J., Funke B.R. Εισαγωγή στη Μικροβιολογία, 2η έκδοση. BROKEN HILL 

PUBLISHERS LTD 

 Mims Cedric A.,Playfair J.,Roitt I.,Wakelin D.,WIlliams R. Μικροβιολογία BROKEN 

HILL PUBLISHERS LTD 



Β. Ξενόγλωσση 
 

 John Oxford, Paul Kellam, and Leslie CollierMurray P, Rosenthal K, Pfealler 

M. Human Virology. Fifth Edition. Oxford University Press. 2016 

 Mark Gladwin, William Trattler, C.Scott Mahan. Clinical Microbiology 

Made Ridiculously Simple. 6 edition. Medmaster 2014.

 Warren Levinson . Review of Medical Microbiology and Immunology. 13 edition. 

Lange Medical Books. 2014

 Dimmock N;J, Easton A.J, Lappard K.N. Introduction to modern virology. 6 

edition, Blackwell 2007

 


