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A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
Εξεταστέα ύλη:

1. Βασικές έννοιες - ∆οµή της ύλης
1.
Γνωρίσµατα της ύλης
2.
∆οµικά σωµατίδια της ύλης - ∆οµή ατόµου-Ατοµικός και Μαζικός αριθµός Ισότοπα
Καταστάσεις της ύλης - Φυσικές και χηµικές µεταβολές
3.
4.
Ταξινόµηση της ύλης- ∆ιαλύµατα– Εκφράσεις περιεκτικότητας- ∆ιαλυτότητα
2. Περιοδικός Πίνακας - ∆εσµοί
1.
Ηλεκτρονιακή δοµή ατόµου - Σταθερές ηλεκτρονιακές δοµές
Περιοδικός Πίνακας και κατάταξη στοιχείων
2.
3.
Ενέργεια ιονισµού – Ηλεκτροσυγγένεια - Ηλεκτραρνητικότητα
4.
Είδη δεσµών - Ετεροπολικός δεσµός - Ιοντικές ενώσεις
5.
Οµοιοπολικός δεσµός – Απεικόνιση µορίων κατά Lewis
6.
Πολωµένοι οµοιοπολικοί δεσµοί – ∆ιπολική ροπή – Γεωµετρία και πολικότητα
µορίων - Υβριδισµός sp3, sp2, sp – Μεσοµέρεια
7.
Η έννοια του σθένους στις ιοντικές και οµοιοπολικές ενώσεις
8.
3. ∆ιαµοριακές δυνάµεις
1.
∆υνάµεις διπόλου-διπόλου
2.
∆εσµοί υδρογόνου - Ιδιότητες του νερού
3.
∆υνάµεις διασποράς
4.
4. Βάσεις στοιχειοµετρίας
1.
Γραµµοµόριο (mole) - Γραµµοµοριακός όγκος - Αριθµός Avogadro
2.
Γραφή χηµικών αντιδράσεων - Στοιχειοµετρία

1.
2.
3.
4.

5. Χηµική ισορροπία
Ταχύτητα χηµικής αντίδρασης
Αντιδράσεις χηµικής ισορροπίας
Αρχή Le Chatelier
6. Ηλεκτρολύτες (Οξέα – Βάσεις – Άλατα)

1.
Πρωτολυτικές αντιδράσεις – Οξέα, βάσεις – Συζυγή οξέα / συζυγείς βάσεις – Ισχύς
οξέων / βάσεων
2.
∆ιάσταση του νερού – Έννοια του pH – Aµφολύτες
3.
pH ισχυρών και ασθενών οξέων και βάσεων
4.
Εξουδετέρωση – Άλατα –Υδρόλυση αλάτων
5.
Ρυθµιστικά διαλύµατα – pH ρυθµιστικών διαλυµάτων
6.
7. Οξειδαναγωγή
1.
Αντιδράσεις οξειδαναγωγής
2.
Οξειδωτικά και αναγωγικά µέσα
3.
Πρότυπα δυναµικά αναγωγής
4.
8. Προσθετικές ιδιότητες
1.
Ανύψωση σηµείου βρασµού
2.
Ταπείνωση σηµείου τήξης
3.
Ώσµωση

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1.
R. Caret, K. Denniston , J. Topping «Αρχές και εφαρµογές της Ανοργάνου
και Οργανικής Χηµείας (Ι)» Εκδ. Π. Χ. Πασχαλίδη, 2000
2.
Μ. Λάλια-Καντούρη, Σ. Παπαστεφάνου, « Γενική και Ανόργανη Χηµεία»,
Εκδ. Ζήτη, 1995

B. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Εξεταστέα ύλη:
1.
Κύτταρο:
Λειτουργίες κυττάρου, οµοιόσταση, διακίνηση διαµέσου της κυτταρικής µεµβράνης,
δυναµικά µεµβράνης-δυναµικά ενέργειας, διέγερση-σύσπαση σκελετικών και λείων µυών.
2.
Καρδιά – Κυκλοφορία:
Ανατοµικά στοιχεία, ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, ηλεκτροκαρδιογράφηµα,
καρδιακές αρρυθµίες, καρδιακή παροχή, καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριακή πίεση, τοπική
ρύθµιση αιµατικής ροής, µικροκυκλοφορία, φλεβικό-λεµφικό σύστηµα.
3.
Αίµα:
Ερυθροκύτταρα, λευκοκύτταρα, αιµοπετάλια. Οµάδες αίµατος, µετάγγιση, µεταµόσχευση
ιστών και οργάνων. Ανοσολογικές απαντήσεις. Αιµόσταση-πήξη αίµατος. Αναιµίες,
πολυκυτταραιµία, φλεγµονή, λευχαιµίες.
4.
Αναπνοή:
Αερισµός πνευµόνων, πνευµονική κυκλοφορία, διακίνηση αερίων διαµέσου της
αναπνευστικής µεµβράνης, µεταφορά αερίων στους ιστούς, ρύθµιση της αναπνοής,
αναπνευστική ανεπάρκεια. Φυσιολογία αεροπορίας-µεγάλου υψόµετρου-διαστήµατοςκαταδύσεων σε µεγάλα βάθη-υπερβαρικό οξυγόνο.

5.
Υγρά σώµατος – νεφροί:
Εξωκυττάριο-ενδοκυττάριο υγρό, διάµεσο υγρό, οίδηµα. Παραγωγή ούρων από τους
νεφρούς (σπειραµατική διήθηση, νεφρική αιµάτωση, επαναρρόφηση-έκκριση στα
σωληνάρια-ρύθµιση, νεφρική κάθαρση). Ρύθµιση ωσµωτικότητας υγρών, αντιδιουρητική
ορµόνη-δίψα. Νεφρική ρύθµιση όγκου αίµατος και όγκου εξωκυττάριου υγρού, νεφρική
ρύθµιση συγκέντρωσης καλίου-ασβεστίου-φωσφόρου-µαγνησίου. Ούρηση, διουρητικά,
νεφρική ανεπάρκεια. Οξεοβασική ισορροπία (αναπνευστική οξέωση-αλκάλωση, µεταβολική
οξέωση-αλκάλωση, αντιρρόπηση).
6.
Γαστρεντερικό σύστηµα:
Κινητικότητα, νευρικός έλεγχος, αιµάτωση. Προώθηση και ανάµιξη τροφής, εκκριτικές
λειτουργίες, πέψη-απορρόφηση τροφών, γαστρεντερικές διαταραχές.
7.
Μεταβολισµός – Ρύθµιση θερµοκρασίας σώµατος:
Μεταβολισµός υδατανθράκων, λιπιδίων, πρωτεϊνών. Μεταβολική δραστηριότητα ήπατος.
∆ιαιτητικά ισοζύγια, ρύθµιση πρόσληψης τροφής, παχυσαρκία-ασιτία, βιταµίνες, µέταλλα,
ιχνοστοιχεία. Ενεργειακός και µεταβολικός ρυθµός. Θερµοκρασία σώµατος (ρύθµισηδιαταραχές).
8.
Ενδοκρινολογία – Αναπαραγωγή: Ορµόνες υπόφυσης-ρύθµιση από τον υποθάλαµο,
ορµόνες θυρεοειδούς αδένα, λειτουργία φλοιού και µυελού επινεφριδίων, ενδοκρινικές
λειτουργίες παγκρέατος. Παραθορµόνη, καλσιτονίνη, µεταβολισµός ασβεστίου, φωσφόρου,
βιταµίνη D. ∆ιαταραχές έκκρισης ορµονών. Αναπαραγωγή του άνδρα, ανδρικές
ορµόνες, αναπαραγωγικό σύστηµα γυναίκας-ορµόνες, κύηση, θηλασµός, φυσιολογία
εµβρύου-νεογνού.
Νευρικό σύστηµα – ειδικές αισθήσεις:
9.
Νευρώνας, κύτταρα γλοίας, δοµή και λειτουργία σύναψης-νευροδιαβιβαστές, αισθητικοί
υποδοχείς, σωµατικές αισθήσεις-πόνος. Κινητικές λειτουργίες νωτιαίου µυελού-νωτιαία
αντανακλαστικά, κινητικός φλοιός, εγκεφαλικό στέλεχος, αιθουσαίο σύστηµααντανακλαστικά, λειτουργίες παρεγκεφαλίδας, ρόλος βασικών γαγγλίων, καταστάσεις
εγκεφαλικής δραστηριότητας-ύπνος, αυτόνοµο νευρικό σύστηµα (οργάνωση, λειτουργία
συµπαθητικού, παρασυµπαθητικού συστήµατος). Αιµάτωση, µεταβολισµός εγκεφάλου,
εγκεφαλονωτιαίο
υγρό.
Φωτοχηµεία όρασης, προσαρµογή στο φως και στο σκοτάδι, όραση των χρωµάτων, δοµή του
αυτιού, λειτουργία κοχλία, όργανο του Corti, αγωγή ήχου, γεύση, όσφρηση.
10.
Φυσιολογία της άθλησης:
Μυϊκό σύστηµα-καρδιαγγειακό σύστηµα-αναπνοή στην άθληση.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1.
Εγχειρίδιο Ιατρικής Φυσιολογίας, GUYTON & HALL. Επιστηµονικές εκδόσεις
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ
2.
Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, J.G. MCGEOWN. Ιατρικές εκδόσεις Π.Χ.
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ

Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ
Εξεταστέα ύλη:
1.
Η ανάπτυξη της Βιολογίας ως επιστήµης
Ιστορικοί σταθµοί
Πείραµα Miller
Εισαγωγή στα κύτταρά
2.
Τα κύτταρα κάτω από το µικροσκόπιο
Το προκαρυωτικό κύτταρο
Το ευκαρυωτικό κύτταρο
Οργανισµοί µοντέλα στη Βιολογία
3.
Χηµική σύσταση των ζωντανών οργανισµών
Χηµικοί δεσµοί
Τα µόρια των κύτταρων
Τα µακροµόρια στα κύτταρα
4.
∆οµή και λειτουργία Πρωτεϊνών
Το σχήµα και η δοµή των πρωτεϊνών
Ο τρόπος λειτουργίας των πρωτεϊνών
5.
DNA και Χρωµοσώµατα
Η δοµή και η λειτουργία του DNA
Η δοµή των ευκαρυωτικών χρωµοσωµάτων-Σωµάτια Barr
Μεταλλάξεις (Επιπτώσεις και Χρησιµότητα)
6.
Το Κεντρικό ∆όγµα της Βιολογίας
Από το DNA στο RNA
Από το RNA στις πρωτεΐνες
7.
Υποκυτταρική οργάνωση
Κυτταρική µεµβράνη
Μιτοχόνδρια –Χλωροπλάστες
Κυτταροπλασµατικό κενοτοπικό σύστηµα (Ε.∆., Golgi, Πυρηνικός φάκελος)
Λυοσώµατα-Υπεροξειδιοσώµατα
Πυρήνας
8.
Κυτταρική αναπαραγωγή- Κληρονοµικότητα
Κυτταρικός κύκλος
Μίτωση
Μείωση
Ο Mendel και οι νόµοι της κληρονοµικότητας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Καστρίτσης Κων/νος (Εκδόσεις Κυριακίδη)
2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μαρµαρας Β. & Λαµπροπούλου –
Μαρµάρα Μ. (εκδ: TYPORAMA, ΠΑΤΡΑ, 2000)
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Alberts (Εκδόσεις Πασχαλίδη)

