
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7214 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

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 

ΜΑΘΗΜΑ (καθ’έδρας) 3  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2  

ΣΥΝΟΛΟ 5 6 

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 

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, 
ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

1. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (313) 
2. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ (415) 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM118/ 

  



(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 

 
Στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία και εμπέδωση βασικών αρχών της Κλινικής Χημείας οι 
οποίες κρίνονται σημαντικές για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των προπτυχιακών φοιτητών. 
Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η περιγραφή των χημικών, μοριακών και 
κυτταρικών εννοιών και τεχνικών στην κατανόηση και εκτίμηση της υγείας του ανθρώπου. Επιπλέον 
είναι ιδιαίτερα σημαντική η εισαγωγή στη Μοριακή Διαγνωστική και στις τεχνολογίες αλληλούχισης 
του DNA.  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: 

1) να έχουν επαρκείς γνώσεις και να έχουν κατανοήσει πλήρως την κλινική αξία των 
κυριότερων βιοχημικών δεικτών, καθώς και τα πεδία εφαρμογής τους 

2) να ερμηνεύουν και να αξιολογούν σωστά τα αποτελέσματα των βιοχημικών και 
ορμονολογικών εργαστηριακών εξετάσεων 

3) να έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές των τεχνικών Μοριακής Διαγνωστικής  
 
Δεξιότητες: 

Δεξιότητες στην εκτίμηση και το συνδυασμό γνώσεων Αναλυτικής Χημείας, Βιοχημείας και 
Φυσιολογίας, για τον προσδιορισμό βιοδεικτών σε παθολογικές καταστάσεις.  
Ικανότητες: 

Ικανότητα εφαρμογής των παρεχόμενων γνώσεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν 

τη Μοριακή Διαγνωστική. 
Ικανότητα να εκτιμά σωστά-επιλέγει τα παρεχόμενα δεδομένα για την επίλυση σύνθετων 

προβλημάτων. 

Ικανότητα τόσο στον αυτοτελή τρόπο εργασίας όσο και στην αλληλεπίδρασή του με άλλους 

φοιτητές σε θέματα του μαθήματος. 

 

 

 

 
 

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… 

……. 



 

Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια και στις οποίες 

αποσκοπεί το μάθημα είναι: 
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.  
Λήψη αποφάσεων. 
Αυτόνομη εργασία. 
Ομαδική εργασία. 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  
Βασικές αρχές εργαστηριακής μελέτης. Δειγματοληψία βιολογικών δειγμάτων. Οι μονάδες στην 
Κλινική Χημεία, εύρος τιμών αναφοράς, στατιστική στην Κλινική Χημεία, διασφάλιση ποιότητας. 
Αυτοματοποίηση στην Κλινική Χημεία. Βιοχημικοί αναλυτές. Ενδοκρινολογία, θυρεοειδής αδένας, τα 
επινεφρίδια, οι γονάδες. Ο σακχαρώδης διαβήτης. Ο νεφρός. Τα ένζυμα στην Κλινική Χημεία. 
Πορφυρίνες, χολερυθρίνη, ίκτερος. Διαταραχές ηπατοχολικού συστήματος, γαστρεντερικός 
σωλήνας, πάγκρεας. Καρδιακή λειτουργία, καρδιακοί δείκτες. Ηλεκτροφορητικές τεχνικές. Πρωτεΐ-
νες του ορού. Λιπίδια, λιποπρωτεΐνες. Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρολυτών, οξεοβασική ισορροπία, 
αέρια αίματος. Ανοσολογία. Ανοσολογικοί προσδιορισμοί. Δείκτες καρκίνου. Θεραπευτική μέτρηση 

φαρμάκων. Εισαγωγή στη Μοριακή Διαγνωστική. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), προσ-

διορισμός αλληλουχίας DNA (DNA Sequencing), τεχνικές ανάλυσης μεταλλάξεων. 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 

1. Απομόνωση ορού και πλάσματος από ολικό αίμα. Αποπρωτείνωση ορού. 
2. Προσδιορισμός γλυκόζης σε βιολογικά υγρά 

3. Ενζυμικός προσδιορισμός ουρίας στον ορό (μέθοδος ουρεάσης - αντίδραση Berthelot) 
4. Ανοσοπροσδιορισμοί. Ανοσοενζυμικη μεθοδος ELISA για τον προσδιορισμο της  
5. θυρεοτροπίνης 

6. Ηλεκτροφορητικές τεχνικές. Ηλεκτροφόρηση πρωτεινών ορού σε οξική κυτταρίνη και πηκτή 
αγαρόζης. 

7. Απομόνωση DNA από βιολογικά δείγματα  
8. Αλυσιδωτή αντιδραση πολυμερασης (PCR). Ηλεκτροφόρηση DNA σε πηκτή αγαρόζης  
9. Βιοχημικοί αναλυτές (Επίσκεψη σε Κλινικό Εργαστήριο Νοσοκομείου) 

 

 

 

 

 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

PowerPoint, Excel, e-mail, https://eclass.uoa.gr 

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 42 

Εργαστηριακές ασκήσεις 18 

Επεξεργασία 
αποτελεσμάτων 
εργαστηριακών 
ασκήσεων 

30 

Συγγραφή 
βιβλιογραφικής 
εργασίας 

40 

Ατομική μελέτη, 
προετοιμασία 

70 

  

Σύνολο Μαθήματος  200 
 

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. 

 

Μία γραπτή εξέταση από τις παραδόσεις και τις 
εργαστηριακές ασκήσεις. Ο βαθμός της επιδόσεως στο 
εργαστήριο συμμετέχει στον ενιαίο βαθμό κατά 25%.  
 

Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής, σύντομης απάντησης, κρίσης, ανάπτυξης καθώς 
και επίλυσης προβλημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

1) «Κλινική Χημεία» W. Marshall, S. Bangert. 6η έκδοση, Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδης, Κωδ Ευδόξου: 

13256565 

2) «Κλινική Βιοχημεία. Εικονογραφημένο Έγχρωμο Εγχειρίδιο» A.Gow, R. Cowan, D. O’Reilly, M. 

Stewart, J.Shepherd. 4η έκδοση, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Κωδ Ευδόξου: 42049 

3) Οι σημειώσεις “Εργαστηριακές Ασκήσεις Κλινικής Χημείας” Ε. Λιανίδου 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

Clinical Chemistry 

Clinical Biochemistry 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

Clinica Chimica Acta 

Analytical Biochemistry 

 

 

 


