
 

 
 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ  ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ  

ΣΜΗΜΑ Βιοϊατρικών Επιςτημών  

Ακτινολογία και Ακτινοθεραπεία 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 6292 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Σ΄ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 

πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 

πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 

ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ  3 4 

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 

(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδικισ Τποδομισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε OXI 

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ 



ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
https://eclass.teiath.gr/courses/TIE240/ 

 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσκαι το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Αναμενόμενα μαθηςιακά αποτελζςματα: 

Με τθν ολοκλιρωςθ των μακθμάτων οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν και 

να κατανοοφν: 

 Σθν οργάνωςθ του γονιδιϊματοσ του ανκρϊπου και  τθν μοριακι αιτιολογία των 

διαφόρων γενετικϊν αςκενειϊn.  

 Σθν ζννοια τθσ αλλθλοφχιςθσ του γενετικοφ υλικοφ και τισ τεχνικζσ τθσ *Sanger 

sequencing, Next Generation sequencing+, τισ εφαρμογζσ του και τα θκικά κζματα 

που προκφπτουν. 

 Όρουσ, όπωσ θ μοριακι εξζλιξθ των γονιδίων, Πλθκυςμιακι δομι και Φυςικι 

Επιλογι. Να εφαρμόηει τθν πλθροφορία ςε υπολογιςτικά φυλογενετικά 

προγράμματα.  

 Σισ ςφγχρονεσ μεκοδολογίεσ ανάλυςθσ του γενετικοφ υλικοφ του ανκρϊπου, αλλά 

και κλινικά περιςτατικά γενετικϊν αςκενειϊν. 

 Σουσ νζουσ  δρόμουσ  που ανοίγονται για τθν διάγνωςθ, τθν πρόγνωςθ και τθν 

πικανι κεραπεία των γενετικϊν αςκενειϊν *Γονιδιακι κεραπεία+. 

 Σθν ικανότθτα αξιολόγθςθσ τθσ ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ από τισ τελευταίεσ εξελίξεισ 

ςτο χϊρο τθσ ςυναφοφσ ζρευνασ κα εξζλιξθσ. 

 Σον τρόπο ανάπτυξθσ μιασ ερευνθτικισ εργαςίασ είτε ατομικά είτε ομαδικά 

(αναηιτθςθ τθσ ςυναφοφσ βιβλιογραφίασ, αξιολόγθςθ των δεδομζνων και 

ςυγγραφι). 

 Πϊσ να χρθςιμοποιοφν γενικά κείμενα, βιβλία αναφοράσ και μια ςειρά από 

άλλουσ πόρουσ για περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ μζςω τθσ ςυνεχοφσ 

ανεξάρτθτθσ μάκθςθσ. 

κοπόσ  

Η φλθ του μακιματοσ ςτοχεφει να παρουςιάςει τισ αρχζσ τθσ Γενετικισ όπωσ εφαρμόηονται 



ςτον Άνκρωπο. Μεγάλο μζροσ του μακιματοσ αφορά το ρόλο τθσ Γενετικισ ςτθν 

ανκρϊπινθ υγεία και τθν αλλθλεπίδραςθ βαςικισ επιςτθμονικισ γνϊςθσ και κλινικισ 

εφαρμογισ. Παρουςιάηονται εκτενϊσ θ γενετικι, μοριακι και χρωμοςωμικι βάςθ 

κλθρονομικϊν αςκενειϊν, καρκίνου, άλλων αςκενειϊν με γενετικι ςυνιςτϊςα, κακϊσ και 

άλλων πακολογικϊν καταςτάςεων. τθ διδαςκαλία γίνεται παρουςίαςθ των βαςικϊν 

αρχϊν, αλλά και εκτενισ χριςθ παραδειγμάτων. Σο μάκθμα αγγίηει και καλφπτει τουσ 

κλάδουσ τθσ γενετικισ διαγνωςτικισ, γενετικισ ςυμβουλευτικισ και τον αναδυόμενο κλάδο 

τθσ «γενετικισ ιατρικισ».  

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 

Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 

πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 

τεχνολογιϊν  

Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  

Λιψθ αποφάςεων  

Αυτόνομθ εργαςία  

Ομαδικι εργαςία  

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  

Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  

Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  

Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 

και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  

Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

…… 

Άλλεσ… 

……. 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και 

των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Αυτόνομθ ατομικι εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον 

 Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Θεωρία  

1. Ειςαγωγή ςτη Γενετική Ανθρώπου – Ο ρόλοσ τησ Γενετικήσ ςτην υγεία: Σο 

ανκϊπινο γονιδίωμα και χρωμόςωμα. 



2. Βιοχημική και μοριακή βάςη του γενετικοφ νοςήματοσ: H δομι του DNA. Μακρο 

και μικρο-αλλοιϊςεισ. Μεταλλάξεισ. θμειακζσ μεταλλάξεισ και ο εντοπιςμόσ τουσ. 

3. Μεντελική κληρονομικότητα χαρακτήρων ςτον άνθρωπο: Μελζτθ τθσ 

κλθρονομικότθτασ, νόμοι του Mendel. Bαςικά Μεντελιανά πρότυπα 

κλθρονομικότθτασ- Μθ Μεντελιανά πρότυπα. Μονογονιδιακζσ διαταραχζσ. 

Διαταραχζσ με πολυπαραγοντικι κλθρονομικότθτα. 

4. Αιμοςφαρινοπάθειεσ: Θαλαςςαιμίεσ, Rhesous (anti-D, IgG). 

5. Κυτταρογενετική: Χρωμοςϊματα- Καρυότυποσ- Διαταραχζσ των αυτοςωμικϊν 

χρωμοςωμάτων. Διαταραχζσ των φυλετικϊν χρωμοςωμάτων. φνδρομα από 

αρικμθτικζσ ανωμαλίεσ (Down, Edwards, Patau). φνδρομα από δομικζσ ανωμαλίεσ 

των χρωμοςωμάτων (Cri-du-Chat syndrome).  

6. Μζθοδοι ανίχνευςησ γενετικών ςυνδρόμων/Φροντιςτηριακή άςκηςη: FISH, PCR, 

sequencing, καρυότυποσ.  

7. Γενετική του καρκίνου ςτον άνθρωπο: Μορφζσ οικογενοφσ καρκίνου, καρκινικά 

ςφνδρομα (ρετινοβλάςτωμα, οικογενισ καρκίνοσ του μαςτοφ & ωοκθκϊν, 

οικογενισ πολυποδίαςθ του παχζοσ εντζρου, ςφνδρομο Li-Fraumeni, ςφνδρομο 

Von Hippel-Lindau, κτλ) – Κυτταρογενετικι του καρκίνου. 

8. Πληθυςμιακή Γενετική: Η μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ εξζλιξθσ (ταξινόμθςθ, 

φυλογζνεςθ με βάςθ μορφολογικά και μοριακά δεδομζνα, μοριακό ρολόι).Εξζλιξθ 

ςτο μοριακό επίπεδο (ρυκμόσ εξζλιξθσ αλλθλουχιϊν, μετακετά ςτοιχεία, εξζλιξθ 

γονιδίων και πρωτεϊνϊν, οριηόντια γονιδιακι μεταφορά). Ποικιλότθτα. 

Πλθκυςμιακι δομι. Φυςικι Επιλογι. Προςαρμογι.  

9. Πληθυςμιακή Γενετική/Φροντιςτηριακή άςκηςη: Σο γονιδίωμα και βάςεισ 

δεδομζνων. Ειςαγωγι ςτθ χριςθ λογιςμικοφ για τθν ανάλυςθ πολυμορφιςμϊν 

ενόσ νουκλεοτιδίου και τον υπολογιςμό τθσ ανιςορροπίασ ςφνδεςθσ. 

10. Κλινική γενετική και γενετική ςυμβουλή/Φροντιςτηριακή άςκηςη: Εφαρμογζσ τθσ 

Γενετικισ ςτθ κλινικι πράξθ. Γενετικι υμβουλευτικι - κλινικά περιςτατικά 

γενετικϊν αςκενειϊν και θ διαχείριςι τουσ. Προγεννθτικόσ ζλεγχοσ. 

11. Αλληλοφχιςη γονιδιώματοσ: Πρόγραμμα ανάλυςθσ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ 

(Human Genome Project)/ Εφαρμογζσ του. Ηκικά διλιμματα ςτθ Γενετικι 

Ανκρϊπου. Sanger sequencing, Next Generation sequencing. Κλωνοποίθςθ βάςει 

κζςθσ. Χαρτογράφθςθ γονιδίων που εμπλζκονται ςε γενετικζσ νόςουσ. 

12. Γονιδιακή θεραπεία: Η κεραπεία του μζλλοντοσ. Πωσ λειτουργεί και οι Εφαρμογζσ 

τθσ ςτθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου, τθσ κυςτικισ ίνωςθσ κ. α. 

Βλαςτοκφτταρα/Ηκικά διλλιματα. 

13. Γενετική τροποποίηςη:  Σι είναι και πωσ λειτουργεί θ μζκοδοσ θ μζκοδοσ 

CRISPR-Cas9. Δομικι και λειτουργικι ανάλυςθ τθσ Cas9 του ςυςτιματοσ CRISPR. 

Οι μζχρι ςιμερα πειραματικζσ και μθ εφαρμογζσ. Ζθτιματα θκικισ και 

αςφάλειασ για τθν τροποποίθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 



ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο. 

το αμφικζατρο/αίκουςα πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 

ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

 Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία  

 Προβολικό ςφςτθμα και δυνατότθτα παρουςίαςθσ με 

τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ Power Point. 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με internet  

 Χριςθ μθχανϊν αναηιτθςθσ  βιβλιογραφίασ  HEAL-

LINK, PUBMED, SCOPUS, Medline, GOOGLE SCHOLAR  

 Χριςθ του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και τθσ 

ιςτοςελίδασ του Σμιματοσ για τθν επικοινωνία και τθν 

ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν αντίςτοιχα. 

 Χριςθ του e-class για τθν ανάρτθςθ και διακίνθςθ 

επιςτθμονικϊν άρκρων, οδθγιϊν, διαλζξεων, 

χριςιμων ςυνδζςμων (links), ερωτθματολογίων, 

πλθροφοριϊν για τθν παρακολοφκθςθ  ςυνεδρίων και 

ςεμιναρίων ςχετικϊν με το μάκθμα, κλπ. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο 

τρόποσ και μζκοδοι διδαςκαλίασ. 

Διαλζξεισ, Σεμινάρια, 

Εργαςτθριακι Άςκθςθ, Άςκθςθ 

Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 

βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, 

Πρακτικι (Τοποκζτθςθ), Κλινικι 

Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό Εργαςτιριο, 

Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, 

Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), 

Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 

Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ 

του φοιτθτι για κάκε μακθςιακι 

δραςτθριότθτα κακϊσ και οι ϊρεσ 

μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 

Φόρτος 

Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Εργαςτθριακζσ/Φροντιςτθριακζσ  

Αςκιςεισ 

0 

Διαδραςτικι Διδαςκαλία 12 

Εκπόνθςθ Μελζτθσ 13 

Συγγραφι Εργαςίασ 13 

Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 0 

Αυτοτελισ Μελζτθ & Ανάλυςθ 

Βιβλιογραφίασ 

13 

φνολο Μαθήματοσ 90 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 

αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 

Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 

Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ 

Σφντομθσ Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ 

Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, Επίλυςθ 

Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 

Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι 

Εξζταςθ, Δθμόςια Παρουςίαςθ, 

Εργαςτθριακι Εργαςία, Κλινικι 

Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 

Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται ρθτά 

προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 

προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

1.Γραπτι τελικι εξζταςθ (60%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

 Ερωτιςεισ Σφντομθσ Απάντθςθσ 

 Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ 

 Ερωτιςεισ κρίςεωσ, κατανόθςθσ τθσ 

κεωρίασ και αξιολόγθςθσ τρόπου ςκζψθσ 

 Επίλυςθ Προβλθμάτων 

 

Οι φοιτθτζσ, όταν τουσ δίδονται τα κζματα, 

ενθμερϊνονται για τον τρόπο αξιολόγθςθσ κάκε 

ομάδασ κεμάτων, ανάλογα με το βακμό δυςκολίασ 

τουσ και λαμβάνονται υπόψθ θ πλθρότθτα τθσ 

απάντθςθσ, θ ςαφινεια, ο βακμόσ κριτικισ ςκζψθσ του 

φοιτθτι και θ γλωςςικι επάρκεια. 

 

2. Παρουςίαςθ Εργαςίασ (40%) 

 

Η κεωρία εξετάηεται ςτθν τελικι εξζταςθ, ενϊ ςε 

περίπτωςθ πραγματοποίθςθσ ατομικισ ι ομαδικισ 

εργαςίασ, ο βακμόσ τθσ τελευταίασ ςυμμετζχει ςε 

ποςοςτό ζωσ 40% ςτθ διαμόρφωςθ του βακμοφ του 

μακιματοσ 

 

 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

Α. Ελληνική 

1. Thomson and Thomson, Iατρικι Γενετικι, Εκδόςεισ Παςχαλίδθσ 2011  

2. Krebs J. Lewin’s, Γονίδια Χ, εκδόςεισ Broken Hill 2012  
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