
 1 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ 

Μ.Γ.Δ.  «Δθαξκνγέο ηεο Βηνινγίαο ζηελ Ηαηξηθή» 
 

 

Α’ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 

 

ΜΑΘΖΜΑ: «ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΔ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ» 
 

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ: ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 3, ΑΚΗΔΩΝ 2. 
 

πληνληζηήο: Οκ. Καζεγεηήο, Λνπθάο Υ. Μαξγαξίηεο 

 

Δμωηεξηθνί ζπλεξγάηεο: 

 Λμοηάξ αθειιίνπ, Ακαπθ. Καεδβδηήξ, Σιήια Φοζζηήξ 

 Πακαβζώηδξ άλδεινο, Καεδβδηήξ Ιαηνζηήξ πμθήξ, ΔΚΠΑ 

 Αθελάκδνα Καηζαξνύ, Ακαπθ. Καεδβήηνζα, Ιαηνζηή πμθή, ΔΚΠΑ 

 Πακαβζώηδξ ηαπξόπνπινο, Δπίη. Καεδβδηήξ, Ιαηνζηήξ πμθήξ, 

ΔΚΠΑ 

 Γαανζήθ Παληειηάο, Δνεοκδηή Α΄,  ΔΚΔΦΔ «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» 

 Γεςνβία Σεξδνύδε, Δνεοκήηνζα Β΄, ΔΚΔΦΔ «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» 

 Μανία Παξαβαηνύ, Δνεοκήηνζα Β΄, ΔΚΔΦΔ «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» 

 Μδκάξ  Παπαδόπνπινο, Δνεοκδηήξ Α΄, ΔΚΔΦΔ «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» 

 Αζηαηενίκδ θνπξνιηάθνπ, Καεδβήηνζα Δθανιμβώκ, ΣΔΙ  Αεήκαξ 

 Κώζηαξ Ληνιηνύζεο, Δπίη. Καεδβδηήξ Φοζζηήξ, ΔΚΠΑ 

 Κώζηαξ Κεθαιάο, Δνεοκδηήξ Α΄, Δ.Ι.Δ 

 Δοαββεθία αξαληνπνύινπ, Δνεοκήηνζα Γ΄, Δ.Ι.Δ 

 

Δπηθνπξηθό πξνζωπηθό: 

 Αδαιακηία Φξαγθνπνύινπ, Τπμρήθζα Γζδάηηςν Ηθεηηνμιαβκδηζηήξ 

Βζμθμβίαξ, Σιήια Βζμθμβίαξ, ΔΚΠΑ. 

 Μανία Νηδνύλε, Τπμρήθζα Γζδάηηςν Ηθεηηνμιαβκδηζηήξ Βζμθμβίαξ, 

Σιήια Βζμθμβίαξ, ΔΚΠΑ. 

 

Πεξηερόκελν Γηαιέμεωλ: 

 Ιδζόηδηεξ ηςκ αηηζκμαμθζώκ, ελζζώζεζξ Maxwell 

 Φάζιαηα εηπμιπήξ 

 Ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο 

o Ιδζόηδηεξ, εθεύεενεξ νίγεξ, δμζζιεηνία, απμννόθδζδ 

o εθανιμβέξ ζηδκ οβεία, δζάβκςζδ ηαζ εεναπεία 

o αηηζκμεεναπεία, αλμκζηόξ ημιμβνάθμξ, ζπζκεδνμβνάθμξ, 

ιαβκδηζηή ημιμβναθία, PET ζάνςζδ, άθθεξ ζύβπνμκεξ 

εθανιμβέξ, Ραδζμθάνιαηα 
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 Τπεξηώδεηο θαη ππέξπζξεο αθηίλεο (UV, IR) 

o θάζια, ηαηδβμνίεξ 

o ζδζόηδηεξ 

o επζπηώζεζξ ζηδκ οβεία, ιεθάκςια 

o εθανιμβέξ ζηδκ οβεία 

 

 Αθηίλεο Laser 

o θάζια, ζδζόηδηεξ 

o εθανιμβέξ ζηδκ ζαηνζηή 

o εθανιμβέξ ζηδ αζμθμβία 

 

 Ραδηνζπρλόηεηεο (RF) 

o ηζκδηή ηδθεθςκία 

 ζοπκόηδηεξ 

 ζδζόηδηεξ, απμννόθδζδ από ημοξ ζζημύξ 

 ηεναίεξ αάζδξ 

 ηζκδηά ηδθέθςκα 

 ιεθέηεξ επζπηώζεςκ 

 επζδδιζμθμβζηέξ 

 ηθζκζηέξ 

 ζε πεζναιαηόγςα 

 ζε ηύηηανα ηαζ ζε ιόνζα 

 πνμθοθάλεζξ 

 επζπηώζεζξ ζημκ άκενςπμ, δθεηηνμϋπενεοαζζεδζία, 

αοηζζιόξ 

 ιδπακζζιμί δνάζδξ ζηα ηύηηανα, εναύζδ DNA, 

δδιζμονβία δναζηζηώκ νζγώκ μλοβόκμο 

 εθανιμβέξ ναδζμζοπκμηήηςκ ζηδκ οβεία 

 

o Αζύξκαηα ηειέθωλα, αζύξκαηα δίθηπα, νηθηαθέο αζύξκαηεο 

ζπζθεπέο 

 ζδζόηδηεξ 

 επζηζκδοκόηδηα 

 ιεθέηεξ 

 πνμθοθάλεζξ 

 

 Πνιύ ρακειέο ζπρλόηεηεο (ELF) 

o βναιιέξ ιεηαθμνάξ ορδθήξ ηάζδξ, μζηζαηέξ ζοζηεοέξ 

o ζδζόηδηεξ, δθεηηνζηό ηαζ ιαβκδηζηό πεδίμ 

o επζηζκδοκόηδηα 

o ιεθέηεξ, ιδπακζζιόξ δνάζδξ ζηα ηύηηανα, επζπηώζεζξ 

o πνμθοθάλεζξ 

o εθανιμβέξ ζηδκ οβεία 
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Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο 

 

1. Μεηνήζεζξ ναδζεκένβεζαξ ιε απανζειδηή Geiger-Mueller.  

2. Μεηνήζεζξ ποηκόηδηαξ ζζπύμξ ηζκδηώκ ηδθεθώκςκ ηαζ εηηίιδζδ 

επζηζκδοκόηδηαξ.  

3. Τπμθμβζζιόξ «νοειμύ εζδζηήξ απμννόθδζδξ» ιεηά από πεζναιαηζηέξ 

ιεηνήζεζξ.  

4. Υνήζδ πεδζμιέηνςκ ιέηνδζδξ αηηζκμαμθίαξ.  

5. Μεηνήζεζξ μζηζαηώκ ζοζηεοώκ αζύνιαηδξ ηεπκμθμβίαξ.  

6. Μεηνήζεζξ πεδίμο ζε ηεναίεξ αάζδξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ.  

7. Γζαηάλεζξ πνμζηαζίαξ από ηδκ αηηζκμαμθία. ναδζμζοπκμηήηςκ 

8. Μεηνήζεζξ θοπκίαξ εηπμιπήξ οπενζώδμοξ αηηζκμαμθίαξ. 

9. Δπίδεζλδ θεζημονβίαξ Ιαηνζηώκ δζαβκςζηζηώκ μνβάκςκ. 

10. Μεηνήζεζξ ιε  απανζειδηέξ ζμκίγμοζαξ αηηζκμαμθίαξ 

11. Δπίδεζλδ ζοζηδιάηςκ ακάθοζδξ εζηόκαξ. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

1
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 3/11/11 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ: Λ.Υ. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ. Γεκζηή εζζαβςβή ζηζξ αηηζκμαμθίεξ. (11 πκ  -1 κκ) 

ΑΗΚ. ΚΟΤΡΟΛΗΑΚΟΤ. Κεναίεξ αάζδξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ– 

επζηζκδοκόηδηα, εββύξ–ιαηνζκό πεδίμ (1 κκ  -2 κκ) 

 

 

 

2
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 10/11/11 

 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ:       Κ. ΚΔΦΑΛΑ. Τπενζώδεζξ ηαζ οπένοενεξ αηηίκεξ 

(11 π.κ. - 2 κ.κ.) Η ηαακηζηή θύζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηδξ ύθδξ-παναηηδνζζηζηά ιεβέεδ. 

      Ηθεηηνμκζηά δμκδηζηά ηαζ πενζζηνμθζηά θάζιαηα αηόιςκ ηαζ ιμνίςκ. 

      Μεηαθμνά εκένβεζαξ από ηδκ αηηζκμαμθία ζηδκ ύθδ. 

      οκημκζζιόξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ύθδξ 

Άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ επζπηώζεζξ ηδξ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ ηαζ ημο 

ζοκημκζζιμύ ζηδκ οβεία.  

Δ. ΑΡΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ. Δθανιμβέξ ζηδκ ζαηνζηή (απεζηόκζζδ, 

δενιαημθμβία, απμζηείνςζδ ηθπ).  

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 1.   Μεηνήζεζξ πεδίμο ζε ηεναίεξ αάζδξ ηζκδηήξ ηδθεθςκίαξ. 
 

 

 

3
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 24/11/11 

 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ:         Κ. ΚΔΦΑΛΑ. Αηηίκεξ Laser   

(11 π.κ.  - 1:30 κ.κ.)  Ιδζόηδηεξ αηηζκμαμθίαξ θέζγεν. 

                   Υαναηηδνζζηζηά ιεβέεδ-πεζναιαηζηή επίδεζλδ. 

      Δθανιμβέξ ζηδκ ζαηνζηή (π.π  ιζηνμπεζνμονβζηή, μθεαθιμθμβία). 

        Δθανιμβέξ ζηδ αζμθμβία (ηαηαζηεοή DNA chips, κακμεθανιμβέξ). 
 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 2.   Λ.Υ. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ Πενίεθαζδ laser.  

(2 κ.κ.  - 5 κ.κ.)  

 

 

4
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 1/12/11 

 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ:            Λ. ΑΚΔΛΛΗΟΤ. Ιμκηίγμοζεξ αηηζκμαμθίεξ. Μένμξ Α. 

(1 κ.κ.  - 2 κ.κ.)  Λ. ΑΚΔΛΛΗΟΤ. Ιμκηίγμοζεξ αηηζκμαμθίεξ. Μένμξ Β. 
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5
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 8/12/11 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 3:   Λ. ΑΚΔΛΛΗΟΤ. Μεηνήζεζξ ιε  απανζειδηέξ ιέηνδζδξ ζμκίγμοζαξ  

(11π.κ. - 2 κ.κ.)                  αηηζκμαμθίαξ ζημ Σιήια Φοζζηήξ. 

 

Μεηνήζδ ζςιαηζδίςκ α από ναδζεκενβό ζηνόκηζμ ζημκ απανζειδηή Geiger-

Muller. 

Μέηνδζδ ναδζεκενβμύ ηαζζίμο ζε ζπζκεδνζζηή αηηίκςκ β ηαζ ιεθέηδ εςνάηζζδξ 

θύθθςκ αθμοιζκίμο 10mm ηαζ 20mm, ημιιαηζμύ ιπνμύκηγμο ηαζ θύθθςκ 

ιμθύαδμο. 

Δπίδεζλδ θμνδηώκ ζπζκεδνζζηώκ ηαζ εαθάιςκ ζμκζζιμύ αενίμο βζα ηδ ιέηνδζδ 

ηδξ ναδζεκένβεζαξ ζημ πενζαάθθμκ. Υνήζδ εθθδκζημύ πεηνώιαημξ πμο έπεζ 

ναδζεκενβό μονάκζμ ηαζ απεζηόκζζδ δζαβνάιιαημξ 3 ημνοθώκ ηςκ αηηίκςκ 

β ημο ναδζεκενβμύ ιμθύαδμο 214 ηαηά ηδ ιεηαζημζπείςζδ ημο μονακίμο 

238 ζε άθθα ναδζεκενβά ζημζπεία, όπςξ αζζιμύεζμ 214 ηαζ ιόθοαδμ 214. 

Δπίζδξ, επίδεζλδ ζημκ ζπζκεδνζζηή, δζαβνάιιαημξ ελαΰθςζδξ πμγζηνμκίςκ 

ιε δθεηηνόκζα ηαζ παναβςβήξ αηηίκςκ β ηαηά ηδ ιέηνδζδ ναδζεκενβμύ 

καηνίμο. 

 

 

6
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 15/12/11 

 

ΓΗΑΛΔΞΖ:       Κ.  ΛΗΟΛΗΟΤΖ. Βαζζηέξ ελζζώζεζξ Μaxwell. Μαβκδηζηό πεδίμ παιδθήξ  

(11 π.κ.  -1 κ.κ.)   ζοπκόηδηαξ. Γναιιέξ ιεηαθμνάξ. 

 

ΓΗΑΛΔΞΖ-ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 4:   Λ. Υ. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ. Μεηνήζεζξ ιαβκδηζημύ  

(1κ.κ.  - 3 κ.κ.)    πεδίμο από μζηζαηέξ ζοζηεοέξ. 

   

 

 

7
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 22/12/11 

 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ:    Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ, Μ. ΠΑΡΑΒΑΣΟΤ (ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ). 

(10π.κ.-12κ.κ.)      Ραδζμθάνιαηα – ημπεοιέκδ εεναπεία. Δθανιμβέξ ζμκηζγμοζώκ 

αηηζκμαμθζώκ  ζηδκ πονδκζηή ζαηνζηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************** ΝΔΟ ΔΣΟ *************************** 

 

ΚΑΛΖ ΥΡΟΝΗΑ!
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8
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 12/1/12 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ:      Γ. ΠΑΝΣΔΛΗΑ, Γ. ΣΔΡΕΟΤΓΖ (ΔΚΔΦΔ ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ). 

 (10 π.κ. -12 κ.κ.)     Βζμθμβζηέξ  επζπηώζεζξ ζμκηζγμοζώκ αηηζκμαμθζώκ.  

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 5.  Βζμθμβζηή δμζζιεηνία. Δπίδεζλδ ζοζηδιάηςκ ακάθοζδξ εζηόκαξ  

 (12 κ.κ. -2 κ.κ.)  ηανομηύπμο. 

   

9
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 19/01/12 

 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ:       ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟ 

(11π.κ.-12κ.κ.) Α. ΚΑTΑΡΟΤ. Δπζπηώζεζξ οπενζώδμοξ αηηζκμαμθίαξ ζημκ άκενςπμ. 

ΜΔΡΟ A. 

(12κ.κ.-1κ.κ.) Π. ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ. Δπζπηώζεζξ οπενζώδμοξ αηηζκμαμθίαξ ζημκ 

άκενςπμ. ΜΔΡΟ B. 

 

10
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 26/01/12 

 

ΓΗΑΛΔΞΖ:             ΑΡΔΣΑΗΔΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ  
(10 π.κ.-1 κ.κ.)  Π. ΑΝΓΖΛΟ. Γναιιζηόξ επζηαποκηήξ. Δθανιμβέξ αηηζκμαμθζώκ 

ζηδκ Ιαηνζηή δζάβκςζδ ηαζ εεναπεία» 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 6.       Δπίδεζλδ θεζημονβίαξ Ιαηνζηώκ δζαβκςζηζηώκ μνβάκςκ. 

 

 

11
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 02/02/12 

 

ΓΗΑΛΔΞΖ:            Λ.Υ. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ, Α.Φ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ, Μ.Π.ΝΣΕΟΤΝΖ. 

(11 π.κ.-1 κ.κ.) Μδπακζζιμί δνάζδξ δθεηηνμιαβκδηζηώκ πεδίςκ ζηα ηύηηανα. 

Βζμθμβζηέξ επζπηώζεζξ ηζκδηώκ ηδθεθώκςκ ηαζ άθθςκ ζοζηεοώκ 

αζύνιαηδξ επζημζκςκίαξ. Σνέπμοζεξ ένεοκεξ. Μέηνα πνμζηαζίαξ. 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 7. Μεηνήζεζξ ποηκόηδηαξ ζζπύμξ ηζκδηώκ ηδθεθώκςκ ηαζ εηηίιδζδ  

 (1 κ.κ.-3 κ.κ.)     επζηζκδοκόηδηαξ. Τπμθμβζζιόξ «νοειμύ εζδζηήξ απμννόθδζδξ».  

Γζαηάλεζξ πνμζηαζίαξ από ηδκ αηηζκμαμθία.  

 

 

12
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 09/02/12 

 

ΓΗΑΛΔΞΖ:            Λ.Υ. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ, ΑΗΚ. ΚΟΤΡΟΛΗΑΚΟΤ. Όνζα αζθαθείαξ  

(12 κ.κ.-2 κ.κ.)         ζύιθςκα ιε ηδ «Γζεεκή επζηνμπή πνμζηαζία από ηζξ ιδ ζμκίγμοζεξ 

αηηζκμαμθίαξ. Όνζα Δθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ. Πνμηεζκόιεκα όνζα 

ενεοκδηζηώκ μιάδςκ. Σνόπμζ πνμζηαζίαξ. Φμνείξ βζα ηδκ 

δθεηηνμιαβκδηζηή πνμζηαζία ηαζ αζθάθεζα. 

 

 

13
Ζ

 ΔΒΓΟΜΑΓΑ – 16/02/12 

 

ΓΗΑΛΔΞΖ:            Λ.Υ. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ. ύκμρδ. Γεκζηή ζογήηδζδ.  

(12 κ.κ.-2 κ.κ) 


