
 

Ερευνητική Μεθοδολογία στις Βιοϊατρικές Επιστήμες 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές βασική γνώση που 
αφορά τις αρχές της Μοριακής Ιατρικής, ως ένα πρώτο βήμα προς την απόκτηση 
πλέον εξειδικευμένης γνώσης στα πεδία της κληρονομικότητας, της βασικής 
γενετικής, της κυτταρογενετικής, της ιατρικής γενετικής και της διαθεματικής 
προσέγγισης της μοριακής, κυτταρικής και γενετικής βάσης των νοσημάτων του 
ανθρώπου. Κάποιες περισσότερο εστιασμένες ενότητες θα τους μυήσουν σε 
εξειδικευμένα θέματα βιοπληροφορικής, τεχνολογίας βλαστικών κυττάρων, in situ 
τεχνικών καθώς και απεικονιστικών μεθόδων, παρέχοντάς γνώση που είναι 
απαραίτητη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βιολογικών και κλινικών θεμάτων.  
Επιπροσθέτως, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές εργαστηριακές 
τεχνικές και μεθοδολογίες στο πεδίο της μοριακής βιολογίας και γενετικής, οι 
οποίες θα τους επιτρέψουν την απόκτηση τόσο κάποιων δεξιοτήτων, 
εργαζόμενοι μέσα σε ένα ερευνητικό εργαστήριο, όσο και τη δυνατότητα 
καλύτερης κατανόησης πρωτότυπων ερευνητικών άρθρων που θα απαιτηθεί να 
διαβάσουν στην πορεία. Μέσω της επαφής με το εργαστηριακό περιβάλλον, οι 
φοιτητές θα μπορέσουν ακόμα να εξοικειωθούν σε σημαντικό βαθμό με τον 
βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό. Τέλος, έμφαση θα δοθεί στο να συνδυαστούν 
όλα τα παραπάνω με τη δυνατότητα της παρουσίασης με άρτιο τρόπο κάποιου 
επιστημονικού άρθρου, καθώς και με την καλλιέργεια της ικανότητας συγγραφής 
και υποβολής (μελλοντικά) μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας. 
 
 
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γεώργιος Γουλιέλμος, Αναπλ. Καθηγητής Γενετικής 
(Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου με έμφαση στην Παθολογία), Τμήμα Ιατρικής, 
Παν/μιο Κρήτης 
 
Διδάσκοντες:  
Ηλίας Δράκος (Επίκ. Καθηγητής Μορφολογίας, Ιατρική Σχολή Κρήτης) 
Ιωάννης Ηλιόπουλος (Λέκτορας Μοριακής Βιολογίας-Βιοπληροφορικής, Ιατρική 
Σχολή Κρήτης) 
Εμμανουήλ Προκοπάκης (Επίκ. Καθηγητής ΩΡΛ, Ιατρική Σχολή Κρήτης) 
Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Επίκ. Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή 
Κρήτης) 
Μαρία Ζερβού (ΕΔΙΠ Τομέα Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Κρήτης) 
 
Ώρες διδασκαλίας: Διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις 41, Παρουσιάσεις 
εργασιών 5 ώρες, προετοιμασία των παρουσιάσεων 10 ώρες (προσεγγιστικά ανά 
φοιτητή) 
 
Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης: Γραπτές εξετάσεις και δημόσια 
παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου (ερευνητικού ή ανασκόπησης) 
 
 



Θεωρητικές ενότητες: 
 

1. Βασικές αρχές της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής   
 Χαρακτηριστικά γενετικού υλικού 

 Κεντρικό δόγμα της Βιολογίας 

 Κυτταρικός κύκλος 

 Γενετική της κληρονομικότητας 

 Γενεαλογικά δέντρα 

     
2. Αρχές Ιατρικής Γενετικής και Μοριακής Διαγνωστικής  με εφαρμογές σε 
νοσήματα της όρασης 

 Ο ρόλος της Γενετικής στην Ιατρική 

 Αρχές Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου 

 Τρέχοντα επιτεύγματα 

 Κατηγορίες γενετικών νοσημάτων 

 Πρόληψη γενετικών νοσημάτων 

 Προγεννητικός έλεγχος 

 Γενετική συμβουλευτική 

 Μονογονιδιακά, πολυγονιδιακά, πολυπαραγοντικά νοσήματα 

 Κατηγορίες μεταλλάξεων 

 Μορφές κληρονομικότητας 

 Ειδικές μορφές κληρονομικότητας 
 

3. Σύγχρονες τεχνικές χαρτογράφησης και ανάλυσης γονιδίων (highthrouput 
technologies) στην Ιατρική έρευνα 

 Το πρόγραμμα χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώματος 

 Χρωμοσωμικός χάρτης 

 Γενετικός χάρτης, γενετικοί δείκτες 

 Σύγχρονες τεχνικές χαρτογράφησης γονιδίων 

 Αποκάλυψη γονιδίων σε μονογονιδιακά νοσήματα 

 Αποκάλυψη γονιδίων σε πολυπαραγοντικά νοσήματα 

 Ανάλυση γενετικής σύνδεσης και γενετικής συσχέτισης 

 Μελέτες γενετικής συσχέτισης που καλύπτουν πλήρως το γονιδίωμα 
(GWAS) 

 Ισχυρά σημεία και αδυναμίες των GWAS 

 Μικροσυστοιχίες cDNAs και microRNAs 

 
4. Εξατομικευμένη Ιατρική 

 Μαθήματα από τις σύγχρονες γενετικές αναλύσεις 

 Εξατομικευμένη Ιατρική 

 Φαρμακογενετική και Φαρμακογονιδιωματική 

 Παραδείγματα εξατομικευμένης από διάφορες κατηγορίες νοσημάτων 
(αιματολογικά, νευρολογικά, καρκίνο κλπ) 

 Εξατομικευμένη Ιατρική στην Οφθαλμολογία 

 Συμπεράσματα και προοπτικές 
 

5. Συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου 

 Προεργασία πριν την έναρξη της συγγραφής 



 Προυποθέσεις για την έναρξη της συγγραφής 

 Η εξέλιξη της συγγραφής 

 Η ολοκλήρωση του άρθρου και η υποβολή αυτού 

 Η διαδικασία αναθεώρησης (αν ζητηθεί από τους κριτές) 

 
6. Προετοιμασία (δημόσιας) παρουσίασης ενός επιστημονικού άρθρου 

 Προσεκτική επιλογή του άρθρου 

 Εστιασμός σε περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης 

 Απαιτείται καινοτομία και νέα μεθοδολογία 

 Προετοιμασία διαφανειών 

 Ο ρόλος του ακροατηρίου 

  
7. Εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων στην Οφθαλμολογία 

 Βλαστικά Κύτταρα, Νευρικά Βλαστικά Κύτταρα του αναπτυσσόμενου και 
του ενήλικου εγκεφάλου 

 Σύγχρονες μελέτες για την τροποποίηση και χρήση των Νευρικών 
Βλαστικών Κυττάρων στην Οφθαλμολογία και συγκεκριμένα στην 
θεραπευτική/φαρμακολογική προσέγγιση νευροεκφυλιστικών νόσων του 
οφθαλμού 

 Μελέτη του οπτικού συστήματος ως μοντέλου για την διερεύνηση των 
κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών της νευροπροστασίας και 
νευροαναγέννησης. 

 
8. Εφαρμογή in situ τεχνικών για διερεύνηση βιολογικών προβλημάτων 

 Μεθοδολογίας και εφαρμογές χρήσης οπτικού και ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου 

 Συνδυασμός των παραπάνω με τεχνικές ιστοχημείας, ανοσοϊστοχημείας, 
ανοσοφθορισμού, RNA in situ υβριδισμού, PCR, και FISH στη βιολογική 
έρευνα 

 
9. Μεθοδολογία αναζήτησης σε βιολογικές και ιατρικές βάσεις δεδομένων  

 Μεθοδολογία αναζήτησης σε βιολογικές και ιατρικές βάσεις δεδομένων 
(Pubmed, OMIM) 

 Ανάλυση πρωτεϊνικών αλληλουχιών με τη χρήση του προγράμματος 
BLAST 

 
10. Πολυφασματική Απεικόνιση 

 

 

Εργαστηριακές ενότητες: 
 
1. Απομόνωση γενωμικού DNA (genomic DNA) από περιφερικό αίμα 
2. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμερισμού (PCR): Αρχές της τεχνικής, διαγνωστικές 
εφαρμογές και εργαστηριακή άσκηση 
3. Πέψη DNA και προϊόντων  της PCR – Τεχνικές ηλεκτροφόρησης 
4. Κλασσικές και σύγχρονες μέθοδοι γονοτύπισης ασθενών για γενετικά 
νοσήματα 

 



 

 


