ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ιευθυντής: Ο Αναπλ. Καθηγητής Βασίλης Καραµπατάκης

Ε̟ιλεγόµενο ∆ιατοµεακό και ∆ιατµηµατικό Μάθηµα
Προ̟τυχιακής Εκ̟αίδευσης Η’ εξαµήνου.

«Βασικές Αρχές της Πειραµατικής Ιατρικής»
Συντονιστής: Β. Καραµ̟ατάκης
Οι Βασικές Αρχές της Πειραµατικής Ιατρικής διδάσκονται ήδη σαν
ε̟ιλεγόµενο µάθηµα κορµού στους µετα̟τυχιακούς φοιτητές του Προγράµµατος
Μετα̟τυχιακών Σ̟ουδών της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ µε συντονιστή τον
Ε̟ίκουρο Καθηγητή Πειραµατικής Οφθαλµολογίας κ. Β. Καραµ̟ατάκη.
Η αναγκαιότητα εκτέλεσης ̟ειραµατισµών για την ̟ροαγωγή της ιατρικής
ε̟ιστήµης είναι αναντίρρητα συνδεδεµένη µε την εξέλιξη της γνώσης και την
̟ροσφορά καλύτερων υ̟ηρεσιών υγείας. Όλοι οι γιατροί ̟ου θα ακολουθήσουν
̟ανε̟ιστηµιακή και νοσοκοµειακή καριέρα θα χρειαστεί κά̟οια στιγµή να
εµ̟λακούν στη διεκ̟εραίωση ερευνών ̟ου θα έχουν και ̟ειραµατικό χαρακτήρα.
Κατά συνέ̟εια, η γνώση των βασικών αρχών ̟ου διέ̟ουν τη διεξαγωγή
̟ειραµατικών ερευνών κρίνεται α̟αραίτητη και αυτό δηµιουργεί την ανάγκη της
διδασκαλίας ενός τέτοιου µαθήµατος ήδη α̟ό τη βασική εκ̟αίδευση των φοιτητών
της Ιατρικής σε ένα σύγχρονο Πανε̟ιστήµιο.
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Ε.Φ.Μ. (Ενηµερωτικό Φύλλο Μαθήµατος)
«Βασικές Αρχές της Πειραµατικής Ιατρικής»

Ε̟ιλεγόµενο, διατοµεακό, φροντιστηριακό µάθηµα.

Προσφέρεται α̟ό το Η’ εξάµηνο σε όλους τους φοιτητές.
Συντονιστής

του

µαθήµατος:

Β.

Καραµ̟ατάκης,

Ανα̟ληρωτής Καθηγητής

Πειραµατικής Οφθαλµολογίας
∆ιδάσκοντες: Μέλη ∆ΕΠ της Ιατρικής, της Νοµικής και της Κτηνιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ
Γραµµατεία: Εργαστήριο Πειραµατικής Οφθαλµολογίας, κτίριο Ανατοµείου
τηλ.: 2310-999115, 2310-999924, e-mail: karophth@auth.gr

Σκο̟ός – Στόχοι – Ε̟ιδιωκόµενα α̟οτελέσµατα

Σκο̟ός του µαθήµατος είναι η αρτιότερη εκ̟αίδευση των ̟ρο̟τυχιακών φοιτητών
της Ιατρικής Σχολής ώστε να αντα̟οκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες µιας
ερευνητικής καριέρας στον τοµέα ̟ου θα ε̟ιλέξουν.

Στόχοι του µαθήµατος είναι:
- να ενηµερωθεί ο φοιτητής για την ιστορία, την εξέλιξη και τις βασικές αρχές της
Πειραµατικής Ιατρικής
- να εκ̟αιδευτεί ώστε να µ̟ορεί να σχεδιάζει και να υλο̟οιεί µια ̟ειραµατική
έρευνα
- να α̟οκτήσει τις α̟αραίτητες γνώσεις ̟ου αφορούν στις υ̟οδοµές για τη χρήση
των ̟ειραµατοζώων στην ιατρική έρευνα
- να γνωρίσει τα βασικά στοιχεία της οργάνωσης ενός ̟ειραµατικού εργαστηρίου
- να ενηµερωθεί για το νοµικό καθεστώς ̟ου διέ̟ει τις ̟ειραµατικές έρευνες
- να α̟οκτήσει µια σφαιρική ά̟οψη για το χειρισµό και τη χρήση των
̟ειραµατοζώων, τη λήψη βιολογικών και ιστολογικών δειγµάτων και την εφαρµογή
ειδικών εργαστηριακών µεθόδων για τη διεκ̟εραίωση της έρευνας
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- να ενηµερωθεί για την αναλγησία, την αναισθησία, τη φροντίδα των
̟ειραµατοζώων και τη µικροβιολογική και γενετική τυ̟ο̟οίησή τους
- να α̟οκτήσει ε̟ίσης µια σφαιρική γνώση για τις αιχµές της ̟ειραµατικής έρευνας
σήµερα, σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

Ώρες και χώρος διδασκαλίας

Το µάθηµα θα διδάσκεται στην Α̟ογευµατινή Ζώνη Εκ̟αίδευσης, στο Αµφιθέατρο
∆’ ή ό̟οιο άλλο υ̟οδειχτεί ανάλογα µε τις ανάγκες της συγκεκριµένης ηµέρας.
Συνολικά, ̟εριλαµβάνει 13 δίωρα (26 ώρες). Τα µαθήµατα στο αµφιθέατρο
αρχίζουν τον Μάρτιο και τελειώνουν τον Ιούνιο κάθε ̟ανε̟ιστηµιακού έτους.

Μορφή διδασκαλίας

- Χορήγηση σηµειώσεων – εισηγήσεων και βιβλιογραφίας
- ∆ιαλέξεις α̟ό τους διδάσκοντες µε ̟αρουσίαση διαφανειών και βίντεο
- Συζήτηση µε κάθε διδάσκοντα σε κάθε διδακτική ενότητα
- Πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο

Μορφή αξιολόγησης

Σύνταξη ενός σύντοµου ̟ειραµατικού ̟ρωτοκόλλου

Βοηθήµατα

- Σηµειώσεις

Περιεχόµενο Μαθήµατος
1. Εξέλιξη της Πειραµατικής Ιατρικής. Εκ̟αίδευση των εργαζοµένων στις
Πειραµατικές Έρευνες.
2. Σχεδιασµός µίας
Εργαστηρίου.

Πειραµατικής

Έρευνας.

Οργάνωση

Πειραµατικού

3. Νοµικό καθεστώς στις ̟ειραµατικές έρευνες. Ασφάλεια των εργαζοµένων.
Ευθανασία ̟ειραµατοζώων.
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4. Ε̟ιλογή – χαρακτηριστικά ̟ειραµατόζωων – Ζωονόσοι.
Ερευνητική Μεθοδολογία µε Χρήση Λογισµικού και Μοντέλα Προσοµοίωσης
5. Λήψη βιολογικών υλικών-Ιστολογικά δείγµατα / Ο̟τικό Μικροσκό̟ιο.
6. Χορήγηση φαρµακευτικών ουσιών στα ̟ειραµατόζωα. Αναλγησία –
αναισθησία και φροντίδα των ̟ειραµατόζωων.
7. Μικροβιολογική τυ̟ο̟οίηση των ̟ειραµατόζωων. Κυτταροκαλλιέργειες.
Ανοσοϊστοχηµικές Μέθοδοι.
8. Western Blot, ELISA, PCR, RT-PCR, Κυτταροµετρία ροής.
9. Τεχνολογία Οργάνων. Βιολογικά και τεχνητά (̟ροσθετικά) υλικά στην
Πειραµατική Ιατρική.
10. Ροµ̟οτική Χειρουργική – Μεταµοσχεύσεις.
11. Συστήµατα µεταφοράς γονιδίων – Stem cells – Τεχνικές και θερα̟ευτικές
ενδείξεις.
12. Γενετική τυ̟ο̟οίηση ̟ειραµατόζωων.
13. Πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο.
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