Περιγραφική Ανατοµική
Περιγραφή / Περιεχόµενο Μαθήµατος / Μαθησιακοί Στόχοι

Περιγραφική Ανατοµική ΙI (Χειµερινού Εξαµήνου)
Μυοσκελετικό - Άσκηση στο Πτώµα
Μυοσκελετικό Σύστηµα – Περιφερικό Κυκλοφορικό Σύστηµα –
Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα – Λεµφικό σύστηµα

Νευροανατοµία

Διευθυντής & Υπεύθυνος:

Π. Σκανδαλάκης, Καθηγητής

Συντονιστής Μαθήµατος
Νευροανατοµίας:

Ε. Τζόνσον, Καθηγήτρια

Συντονιστής Μαθήµατος
Άσκησης στο Πτώµα :

Α. Μαζαράκης, Επ. Καθηγητής

Διδάσκοντες:
Ε. Τζόνσον, Καθηγήτρια
Δ. Βενιεράτος, Αναπλ. Καθηγητής
Κ. Βλάσης, Αναπλ. Καθηγητής
Ε. Κοτσιοµήτης, Αναπλ. Καθηγητής
Θ. Τρουπής, Αναπλ. Καθηγητής
Α. Μαζαράκης, Επ. Καθηγητής
Μ.Πιάγκου, Επ.Καθηγήτρια
Β. Πρωτογέρου, Επ. Καθηγητής
Θ. Δεµέστιχα, Επ. Καθηγήτρια
Μ. Σαλµάς, Επ. Καθηγητής
Και Συνεργάτες Εργαστηρίου Ανατοµίας
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Περιγραφική Ανατοµική ΙI (Χειµερινού Εξαµήνου)

Μυοσκελετικό - Άσκηση στο Πτώµα: Μυοσκελετικό
Σύστηµα (Μυολογία – Οστεολογία – Συνδεσµολογία – Αρθρολογία) – Περιφερικό
Κυκλοφορικό Σύστηµα – Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα – Λεµφικό σύστηµα

• Θωρακικό Τοίχωµα
• Άνω Ακρο
• Τράχηλος
• Κεφαλή – Κρανίο
• Κοιλιακό Τοίχωµα
• Κάτω Ακρο
• Ράχη

Νευροανατοµία
• Εγκεφαλικά Ηµισφαίρια
• Βασικά Γάγγλια
• Διάµεσος Εγκέφαλος & Μεταιχµιακό Σύστηµα
• Εγκεφαλικό Στέλεχος & Παρεγκεφαλίδα
• Νωτιαίος Μυελός
• Κατιόντα Δεµάτια – Κινητικά Συστήµατα
• Ανιόντα Δεµάτια – Αισθητικά Συστήµατα
• Εγκεφαλικά Νεύρα
• Αισθητήρια
• Αγγεία Εγκεφάλου, Κοιλίες & Μήνιγγες
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Περιγραφική Ανατοµική ΙΙ
Μέρος 1: Άσκηση στο Πτώµα
Βασικά Στοιχεία Μαθήµατος
Σχολή
Τµήµα
Τοµέας
Διδάσκοντες

Επιστηµών Υγείας
Ιατρική
Βασικών Ιατρικών Επιστηµών
Μέλη ΔΕΠ & συνεργάτες του Εργαστηρίου Ανατοµίας

Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό

Τίτλος Μαθήµατος
Περιγραφική Ανατοµική ΙΙ

Προπτυχιακό

Είδος Μαθήµατος

Εξάµηνο
Διδασκαλίας
1ο – 12ο

Υποχρεωτικό (Υ),
Υποχρεωτικής Επιλογής
(ΥΕ),
Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

3ο

Υ

Υποβάθρου (ΥΠ),
Επιστηµονικής Περιοχής (ΕΠ),
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ),
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Μάθηµα Κορµού (ΚΟ),
Ειδίκευσης (ΕΙΔ),
Κατεύθυνσης (ΚΑ)

ΚΟ

Διδασκαλία
Το µάθηµα διδάσκεται 5 ώρες / εβδοµάδα (αµφιθέατρο: 2 ώρες, εργαστήριο: 3 ώρες)
Σύνολο ωρών εξαµήνου: 5 ώρες x 13 εδοµάδες = 78 ώρες
Διδακτικές µονάδες: 6
Προβλεπόµενες Ώρες Διδασκαλίας ανά
εξάµηνο

Διαλέξεις Εργαστήρια
26

39

Μικρές
οµάδες
10

Χρήση
Σύνολο
Διδακτικές Πολλαπλής
εβδοµαδιαίων
Μονάδες Βιβλιογραφίας
Άλλη ωρών διδασκαλίας
(Ναι/Όχι)
13 εβδοµάδες
65 ώρες

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµα
Εξέταση προφορική στο τέλος του εξαµήνου +
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Όχι

Εργασία ή Πρόοδος
(Ναι / Όχι)
Υποχρεωτική /
Προαιρετική
Όχι

Περιγραφή / Περιεχόµενο Μαθήµατος και Μορφή Εκπαίδευσης
Το αντικείµενο της Περιγραφικής Ανατοµικής ΙΙ είναι η µελέτη των µακροσκοπικών δοµών
του Μυοσκελετικού συστήµατος (Μυολογία – Οστεολογία – Συνδεσµολογία – Αρθρολογία) –
του Περιφερικού Κυκλοφορικού συστήµατος – του Περιφερικού Νευρικού συστήµατος και του
Λεµφικού συστήµατος (Μέρος 1) και Κεντρικού Νευρικού συστήµατος (Μέρος 2) του
ανθρωπίνου σώµατος. Η σύγχρονη Ανατοµία είναι ο συνδυασµός της Περιγραφικής, της
Συστηµατικής και της Λειτουργικής Ανατοµίας µε την Κλινική Ανατοµία, η οποία συνδέει την
Ανατοµική γνώση µε την δυνατότητα εφαρµογής της ανατοµικής γνώσης στην κατανόηση του
ανθρωπίνου σώµατος σαν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα και εποµένως στην κατανόηση των
διαφόρων κλινικών ιατρικών προβληµάτων. Μεγάλη έµφαση στην διδασκαλία της Ανατοµίας
δίδεται στην επαφή του φοιτητή µε τις πραγµατικές δοµές (πτώµα και πτωµατικά
παρασκευάσµατα) και αυτό επιτυγχάνεται στο Εργαστήριο της Ανατοµίας.
Οι µέθοδοι που χρησιµοποιεί η Ανατοµία στο ΕΚΠΑ για την εκπαίδευση των φοιτητών είναι
συνδυασµός παραδοσιακής και µοντέρνας προσέγγισης:
1. Εκπαίδευση σε προπλάσµατα, όπου πραγµατοποιείται η µακροσκοπική παρατήρηση της
δοµής των οργάνων και των συστηµάτων του ανθρωπίνου σώµατος τόσο µεµονωµένα
όσο και σε σχέση µεταξύ τους
2. Εκπαίδευση σε πτώµατα ή πτωµατικό υλικό, κατά την οποία εκτός από την
µακροσκοπική παρατηρήση, µεγάλης σηµασίας είναι η ενεργή συµµετοχή των φοιτητών
στην ανατοµή.
3. Επιφανειακή Ανατοµία η οποία βοηθά τον φοιτητή να κατανοήσει την θέση και τις
σχέσεις των ανατοµικών δοµών στο ανθρώπινο σώµα, µε την βοήθεια ψηλαφητών
οδηγών ανατοµικών στοιχείων, που αποτελεί µία από τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους
στην διδασκαλία της Ανατοµίας.

Σκοπός του Μαθήµατος και Επιιδιωκόµενοι Στόχοι
Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση µε τη δοµή και την οργάνωση: του µυοσκελετικού,
του περιφερικού κυκλοφορικού, του περιφερικού νευρικού και του λεµφικού συστηµάτων. Οι
διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις εστιάζουν στην κατανόηση και την εµπέδωση των
τοπογραφικών και λειτουργικών σχέσεων των τµηµάτων των ανωτέρω συστηµάτων και να τα
συσχετίζουν µε στοιχεία της απεικονιστικής και κλινικής ανατοµίας. Με την ολοκλήρωση της
διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

Να κατέχουν την ανατοµική ορολογία

•

Να αναγνωρίζουν µακροσκοπικά ανατοµικές δοµές

•

Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά των ανατοµικών δοµών

•

Να αναγνωρίζουν τα ανατοµικά οδηγά ψηλαφητά σηµεία

•

Να αναγνωρίζουν τις κύριες δοµές σε εγκάρσιες τοµές του ανθρωπίνου σώµατος
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•

Να κατέχουν την συσχέτιση δοµής και λειτουργίας

•

Να µπορούν να συνεργάζονται στα πλαίσια της ιατρικής οµάδας
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Διδακτέα Ύλη
1. Θεµατική Ενότητα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να κατέχουν την ανατοµική ορολογία
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά των ανατοµικών δοµών
2. Θεµατική Ενότητα:
ΠΡΟΣΘΙΟΠΛΑΓΙΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΩΜΙΚΗ ΖΩΝΗ
Σκελετός και Αρθρώσεις του θώρακος και της ωµικής ζώνης. Νωτιαία νεύρα. Μύες,
Αγγεία και Νεύρα του προσθίου και του πλαγίου θωρακικού τοιχώµατος. Μύες
ωµικής ζώνης
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•
•
•

•

•

•

Να αναγνωρίζουν τα οστά και τους µύες του θωρακικού τοιχώµατος και τα
αγγεία και νεύρα του προσθίου και του πλαγίου θωρακικού τοιχώµατος.
Να αναγνωρίζουν τα ανατοµικά στοιχεία της ωµοπλάτης, της κλείδας και του
βραχιονίου οστού.
Να αναγνωρίζουν τις αρθρώσεις και τους συνδέσµους που σχηµατίζονται
µεταξύ της ωµοπλάτης, της κλείδας και του βραχιόνιου οστού, τη συµβολή
της κάθε άρθρωσης στις κινήσεις του ώµου καθώς επίσης και την προβολή
των διαφόρων οστικών στοιχείων στην επιφάνεια του ώµου.
Να αναγνωρίζουν τους µύες της ωµικής ζώνης, να διακρίνουν τις κύριες
ενέργειες και την νεύρωση τους. Να είναι σε θέση να προβλέπουν τις
λειτουργικές επιπτώσεις σε περίπτωση αδυναµίας ή απώλειας της λειτουργίας
του κάθε µυός.
Να γνωρίζουν την νεύρωση του δέρµατος και των µυών στην περιοχή του
ώµου. Σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο τµήµα του βραχιόνιου πλέγµατος, να
είναι σε θέση να προβλέπουν τις κινητικές και αισθητικές διαταραχές που θα
προκύψουν.
Να γνωρίζουν τη ροή του αίµατος από την αορτή προς τη ραχιαία επιφάνεια
της ωµοπλάτης και την άρθρωση του ώµου. Να αναγνωρίζουν τα διάφορα
αγγεία τα οποία συµβάλουν στον σχηµατισµό αυτού του αγγειακού δικτύου
και την παράπλευρη κυκλοφορία.

18

3. Θεµατική Ενότητα:
ΑΝΩ ΑΚΡΟ – ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
Διάρθρωση του ώµου. Μασχαλιαία κοιλότητα. Βραχιόνιο πλέγµα. Μασχαλιαία
αγγεία και νεύρα.
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

•
•

•

•

Να αναγνωρίζουν τους µύες της µασχάλης, να διακρίνουν τις κύριες ενέργειες
και την νεύρωσή τους. Να είναι σε θέση να προβλέπουν τις λειτουργικές
επιπτώσεις σε περίπτωση αδυναµίας ή απώλειας της λειτουργίας του κάθε
µυός.
Να γνωρίζουν την νεύρωση του δέρµατος και των µυών στην περιοχή της
µασχάλης και του βραχίονα.
Να διακρίνουν τα συστατικά στοιχεία του βραχιονίου πλέγµατος, την
προέλευση και το πέρας των διαφόρων τµηµάτων του. Σε περίπτωση βλάβης
σε κάποιο τµήµα του βραχιονίου πλέγµατος, να είναι σε θέση να προβλέπουν
τις κινητικές και αισθητικές διαταραχές που θα προκύψουν.
Να γνωρίζουν τη ροή του αίµατος από την αορτή προς τον βραχίονα και από
τον βραχίονα προς την υποκλείδιο φλέβα. Να αναγνωρίζουν τις κύριες πηγές
αρτηριακής και φλεβικής ροής και την παράπλευρη κυκλοφορία,
περιλαµβανοµένων των επιφανειακών και εν τω βάθει φλεβών.
Να γνωρίζουν τη ροή της λέµφου από και προς τους µασχαλιαίους
λεµφαδένες. Να γνωρίζουν την περιοχή από την οποία απάγει τη λέµφο η
κάθε οµάδα λεµφαδένων της µασχάλης, αλλά και πού τελικά την
αποχετεύουν.

4. Θεµατική Ενότητα:
ΑΝΩ ΑΚΡΟ – ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ, ΑΓΚΩΝΑΣ
Βραχιόνιο οστό. Διάρθρωση του αγκώνα. Μύες βραχίονα. Βραχιόνια αγγεία και
νεύρα.
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

Να αναγνωρίζουν τις κύριες αποφύσεις του άπω τµήµατος του βραχιόνιου
οστού, την ωλένη, την κερκίδα και τις αρθρώσεις στις οποίες το κάθε οστό
συµµετέχει. Να αναγνωρίζουν τους συνδέσµους, τον αρθρικό θύλακο, τους
τένοντες και τους µύες που σχετίζονται µε την κίνηση της άρθρωσης του
αγκώνα.
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•

•

•

•

•

Να αναγνωρίζουν τους επιπολής και τους εν τω βάθει µύες της εκτατικής
επιφάνειας του βραχίονα. Να είναι σε θέση να διακρίνουν την νεύρωση και
την κύρια δράση του κάθε µυός ξεχωριστά.
Να αναγνωρίζουν τους επιπολής και τους εν τω βάθει µύες της καµπτικής
επιφάνειας του βραχίονα. Να είναι σε θέση να διακρίνουν την νεύρωση και
την κύρια δράση του κάθε µυός ξεχωριστά.
Να γνωρίζουν την πορεία της κινητικής και της αισθητικής νεύρωσης στο
βραχίονα και να προβλέπουν το λειτουργικό έλλειµµα (κινητικό και
αισθητικό) που προκύπτει σε περίπτωση καταστροφής ή τραυµατισµού σε
κάποιο από τα κύρια νευρικά στελέχη.
Να γνωρίζουν την αιµατική ροή (αρτηριακή και φλεβική – επιπολής και εν τω
βάθει) κατά µήκος της πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας του βραχίονα και να
διακρίνουν τις διαφορετικές πηγές προέλευσης αυτού του αγγειακού δικτύου
καθώς επίσης και την γνωστή παράπλευρη κυκλοφορία.
Να µπορούν να διακρίνουν την πορεία των λεµφαγγείων από τον αγκώνα και
την θέση των διαφόρων λεµφαδένων της περιοχής.

5. Θεµατική Ενότητα:
ΑΝΩ ΑΚΡΟ – ΠΗΧΥΣ, ΧΕΡΙ
Οστά, Αρθρώσεις, Μύες, Περιτονίες, Αγγεία και Νεύρα πήχεως και άκρας χείρας.
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

•

•

•

•

Να αναγνωρίζουν τα επιµέρους οστά του καρπού όπως αυτά βρίσκονται
διαρθρωµένα στον ανθρώπινο σκελετό ή σε ακτινογραφία και να διακρίνουν
τις κινήσεις οι οποίες είναι δυνατό να επιτελεσθούν στο εγγύς και το
µεσοκαρπιαίο αρθρικό επίπεδο. Να αναγνωρίζουν καρποµετακάρπιες
αρθρώσεις, τους συνδέσµους, τους αρθρικούς θυλάκες και τους τύπους των
αρθρώσεων.
Να αναγνωρίζουν τα µετακάρπια, τις φάλαγγες, τις αρθρώσεις που
σχηµατίζονται µεταξύ τους, καθώς επίσης και τους συνδέσµους και αρθρικούς
θυλάκους που σχετίζονται µε τις αρθρώσεις αυτές.
Να αναγνωρίζουν τους µύες της καµπτικής επιφάνειας του αντιβραχίου, τις
δράσεις τους, την νεύρωσή τους και τις σχέσεις τους προς τις διάφορες
περιτονίες της περιοχής.
Να αναγνωρίζουν τους επιπολής και τους εν τω βάθει µύες της εκτατικής
επιφάνειας του αντιβραχίου. Να είναι σε θέση να διακρίνουν την νεύρωση και
την κύρια δράση του κάθε µυός ξεχωριστά, τις σχέσεις µεταξύ των
εκτεινόντων των δακτύλων, καθώς επίσης και την δράση των ελµινθοειδών
και των µεσόστεων µυών.
Να αναγνωρίζουν τους επιπολής και τους εν τω βάθει παλαµιαίους µύες. Να
µπορούν να διακρίνουν την νεύρωση και την κύρια δράση του καθενός,
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•

•

•

•

καθώς επίσης και την αλληλεπίδραση των µυών αυτών στις κινήσεις της
άκρας χείρας.
Να γνωρίζουν την πορεία της κινητικής και της αισθητικής νεύρωσης στο
αντιβράχιο και την άκρα χείρα και να προβλέπουν το λειτουργικό έλλειµµα
(κινητικό και αισθητικό) που προκύπτει σε περίπτωση καταστροφής ή
τραυµατισµού σε κάποιο από τα κύρια νευρικά στελέχη.
Να γνωρίζουν την αιµατική ροή (αρτηριακή και φλεβική – επιπολής και εν τω
βάθει) κατά µήκος της πρόσθιας επιφάνειας του αντιβραχίου και της άκρας
χειρός και να διακρίνουν τις διαφορετικές πηγές προέλευσης αυτού του
αγγειακού δικτύου καθώς επίσης και την γνωστή παράπλευρη κυκλοφορία.
Να γνωρίζουν την ροή του αρτηριακού αίµατος προς την άκρα χείρα, καθώς
επίσης και την φλεβική του αποχέτευση, διακρίνοντας τα κύρια αγγεία που
τροφοδοτούν αυτό το δίκτυο και την γνωστή παράπλευρη κυκλοφορία.
Να µπορούν να διακρίνουν την πορεία των λεµφαγγείων από την άκρα χείρα
και το αντιβράχιο προς τον αγκώνα και την θέση των διαφόρων λεµφαδένων
της περιοχής.

6. Θεµατική Ενότητα:
ΤΡΑΧΗΛΟΣ Ι
Αυχενική µοίρα σπονδυλικής στήλης. Ινιακό
κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Μύες τραχήλου.
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

οστούν.

Σπονδυλικές

και

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

•

•

Να αναγνωρίζουν τους αυχενικούς σπονδύλους, τις µεταξύ τους αρθρώσεις,
τους συνδέσµους που συνδέουν τους σπονδύλους µεταξύ τους και τον τύπο
της κίνησης που είναι δυνατό να επιτελεσθεί µεταξύ των διαφόρων
σπονδύλων.
Να αναγνωρίζουν τους µύες του τραχήλου και να γνωρίζουν την κύρια δράση
του καθενός και την νεύρωσή του. Να διακρίνουν την σχέση της κάθε µυϊκής
οµάδας µε τις στιβάδες της εν τω βάθει περιτονίας του τραχήλου.
Να γνωρίζουν την πορεία των νεύρων στον τράχηλο, δίδοντας ιδιαίτερη
έµφαση:
o στα τµήµατα του βραχιόνιου πλέγµατος που είναι παρόντα στην
περιοχή του τραχήλου και να είναι σε θέση να προβλέψουν τις
λειτουργικές ανωµαλίες που θα προκύψουν σε περίπτωση βλάβης σε
κάποιο από τα τµήµατα του βραχιονίου πλέγµατος που βρίσκονται
στον τράχηλο.
o στους αισθητικούς και κινητικούς κλάδους του αυχενικού πλέγµατος
την πορεία και κατανοµή τους στον τράχηλο και την σχέση τους προς
κύρια οστικά, µυϊκά ή αγγειακά οδηγά σηµεία της περιοχής.
o στην κατανοµή του ανώτερου τµήµατος του συµπαθητικού στελέχους
στην περιοχή του τραχήλου.
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7. Θεµατική Ενότητα:
ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΙΙ
Χώρες Τραχήλου. Μύες τραχήλου, Αγγεία και Νεύρα του Τραχήλου.
Αυχενική µοίρα του Συµπαθητικού Στελέχους.
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

•

•

•

•

•

Να γνωρίζουν την αρτηριακή αιµατική παροχή από την αορτή προς τον
τράχηλο, περιλαµβάνοντας τόσο τα αγγεία τα οποία διέρχονται τον τράχηλο
χωρίς να δίνουν παράπλευρους κλάδους, όσο και εκείνα τα αγγεία τα οποία
δίνουν κλάδους σε σπλάγχνα και µύες του τραχήλου.
Να γνωρίζουν τις οδούς φλεβικής αποχέτευσης από τον τράχηλο προς τις
βραχιόνιες φλέβες. Να σηµειώνουν τις περιοχές οι οποίες αποχετεύονται από
κλάδους της έσω και έξω σφαγίτιδας και των υποκλειδίων φλεβών. Να
διακρίνουν τις διαφορές στην µορφή της αρτηριακής αιµατικής παροχής και
της φλεβικής αποχέτευσης στην περιοχή του τραχήλου.
Να γνωρίζουν την λεµφική αποχέτευση του τραχήλου στους εν τω βάθει
τραχηλικούς λεµφαδένες και την αποχέτευση των λεµφαδένων αυτών σε
κύρια λεµφικά ή αγγειακά στελέχη του τραχήλου.
Να αναγνωρίζουν τους κύριους χόνδρους του λάρυγγα και τους µύες οι οποίοι
ευθύνονται για τις κινήσεις τους. Να γνωρίζουν τον ρόλο που έχει ο κάθε ένας
από αυτούς τους µύες στον έλεγχο του ύψους της φωνής και στον έλεγχο του
µεγέθους του χείλους της γλωττίδας.
Να αναγνωρίζουν τους τρεις σφιγκτήρες µύες του φάρυγγα και τις πρόσθιες
συνδέσεις τους µε οστέινες και χόνδρινες δοµές. Να αναγνωρίζουν τους τρεις
µικρούς επιµήκεις µύες του φάρυγγα.
Να γνωρίζουν την πορεία της αισθητικής και της κινητικής νεύρωσης του
λάρυγγα. Να είναι σε θέση να προβλέπουν τις λειτουργικές συνέπειες σε
περίπτωση βλάβης σε αυτά τα νεύρα.
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8. Θεµατική Ενότητα:
ΚΡΑΝΙΟ
Εγκεφαλικό κρανίο και Τρήµατα. Οστά του Σπλαγχνικού Κρανίου. Οφθαλµικός
κόγχος. Οστέϊνη ρινική κοιλότητα. Οστέϊνο τοίχωµα της στοµατικής κοιλότητας.
Κροταφογναθική διάρθρωση.
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•
•
•
•

•

Να αναγνωρίζουν τα οστά του κρανίου και του προσώπου.
Να γνωρίζουν τα τρήµατα που φέρει το κάθε οστό.
Να αναγνωρίζουν τα όρια του υποκροτάφιου βόθρου.
Να γνωρίζουν την πορεία της ροής του αέρα εντός των παραρρινίων κόλπων,
την επικοινωνία τους µε την ρινική κοιλότητα καθώς επίσης και τις σχέσεις
του κάθε κόλπου µε την στοµατική κοιλότητα, τους κρανιακούς βόθρους και
τον οφθαλµικό κόγχο.
Να γνωρίζουν την πορεία των κύριων νεύρων που νευρώνουν δοµές ή που
διέρχονται δια του υποκροτάφιου βόθρου, την ρινική και την στοµατική
κοιλότητα. Να γνωρίζουν την προέλευση του κάθε νεύρου, την περιοχή την
οποία νευρώνει και τα λειτουργικά τµήµατα από τα οποία αποτελείται. Να
γνωρίζουν την αισθητική και κινητική νεύρωση της γλώσσας.

9. Θεµατική Ενότητα:
ΚΕΦΑΛΗ
Μιµικοί και Μασητήριοι µύες. Παρωτίδα. Αγγεία και Νεύρα Κεφαλής.
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•
•

•

Να αναγνωρίζουν τους µύες του προσώπου οι οποίοι περιβάλλουν τον
οφθαλµό και το στόµα καθώς επίσης και τους µύες του τριχωτού της κεφαλής.
Να γνωρίζουν την πορεία των κύριων κινητικών και αισθητικών νεύρων και
τους κλάδους τους στο πρόσωπο και το τριχωτό της κεφαλής. Να διακρίνουν
την προέλευση (από το κρανίο) για το κάθε νεύρο και να είναι σε θέση να
προβλέψουν τη λειτουργική διαταραχή που αναµένεται µετά από τραυµατισµό
σε κάποιο από αυτά.
Να γνωρίζουν την αιµατική ροή, αρτηριακή και φλεβική, στο πρόσωπο και το
τριχωτό της κεφαλής. Να διακρίνουν την κύρια παροχή και αποχέτευση αυτού
του αγγειακού δικτύου, αναγνωρίζοντας γνωστές αγγειακές διασυνδέσεις.
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•

•

•

•

•

Να γνωρίζουν την αιµατική ροή προς και από την κρανιακή κοιλότητα, καθώς
επίσης και γνωστές αγγειακές διασυνδέσεις. Να γνωρίζουν την αιµατική ροή
διαµέσου του εγκεφαλικού αρτηριακού κύκλου, διακρίνοντας την περιοχή του
εγκεφάλου που αιµατώνει ο κάθε κύριος κλάδος καθώς επίσης και γνωστές
αγγειακές διασυνδέσεις.
Να αναγνωρίζουν τους µασητήρες µύες, την νεύρωση τους και την κύρια
δράση τους στην µάσηση. Να αναγνωρίζουν τους επιπολής και εν τω βάθει
µύες της γλώσσας, την νεύρωση και τις δράσεις τους. Να γνωρίζουν τους µύες
της µαλακής υπερώας, την νεύρωση και τις κύριες δράσεις τους.
Να γνωρίζουν την πορεία των κύριων νεύρων που νευρώνουν δοµές ή που
διέρχονται δια του υποκροτάφιου βόθρου, την ρινική και την στοµατική
κοιλότητα. Να γνωρίζουν την προέλευση του κάθε νεύρου, την περιοχή την
οποία νευρώνει και τα λειτουργικά τµήµατα από τα οποία αποτελείται. Να
γνωρίζουν την αισθητική και κινητική νεύρωση της γλώσσας.
Να γνωρίζουν την ροή του αίµατος δια µέσου της γναθιαίας αρτηρίας και των
κύριων κλάδων αυτής, καθώς επίσης και τις κύριες περιοχές που αιµατώνει
και τις αγγειακές συνδέσεις µεταξύ των κλάδων της. Να γνωρίζουν την
αιµατική ροή προς την ρινική και την στοµατική κοιλότητα, καθώς επίσης και
τις κύριες πηγές προέλευσης της αιµατικής παροχής προς αυτές τις περιοχές
και τις γνωστές διασυνδέσεις µεταξύ των αγγείων.
Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις παρωτίδες, τους υπογλώσσιους και
υπογνάθιους αδένες. Να γνωρίζουν την πορεία που ακολουθεί η νεύρωση
τους καθώς επίσης και την πορεία που ακολουθεί η σίελος, από το σηµείο
παραγωγής της στον αδένα, µέχρι να καταλήξει στην στοµατική κοιλότητα.

10. Θεµατική Ενότητα:
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ – ΚΟΙΛΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΙΟ
Οσφυϊκοί Σπόνδυλοι. Πύελος. Οσφυϊκό πλέγµα. Μύες. Αγγεία και Νεύρα προσθίου
και πλαγίου κοιλιακού τοιχώµατος. Πυελος, Έσω και Έξω Μύες της Πυέλου. Αγγεία
και Νεύρα Κορµού.
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•
•
•

Να αναγνωρίζουν τους µύες, αγγεία και νεύρα του προσθίου και πλαγίου
κοιλιακού τοιχώµατος
Να αναγνωρίζουν τα συστατικά των πυελικών οστών, καθώς επίσης και τα
οστικά τοιχώµατα και τα συνδεσµικά οδηγά σηµεία της πυέλου.
Να αναγνωρίζουν τους µύες της περιοχής του γλουτού και του µηρού και την
νεύρωσή τους. Να είναι σε θέση να περιγράψουν την κατανοµή των µυών
αυτών γύρω από το ισχίο και το γόνατο καθώς επίσης και να προβλέψουν τις
λειτουργικές συνέπειες σε περίπτωση αδυναµίας ή απώλειας της
λειτουργικότητας για τον κάθε µυ ξεχωριστά.
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•

•

Να γνωρίζουν την πορεία της αιµατικής ροής από την κοινή λαγόνιο αρτηρία,
στην περιοχή του γλουτού και της κατ’ ισχίον διάρθρωσης, αναγνωρίζοντας
τις διάφορες πηγές προέλευσης αυτού του αγγειακού δικτύου και την γνωστή
παράπλευρη κυκλοφορία. Να είναι σε θέση να ακολουθήσουν την φλεβική
αποχέτευση των περιοχών αυτών προς την κάτω κοίλη φλέβα.
Να είναι σε θέση να ακολουθήσουν την αιµατική ροή από την κοινή λαγόνιο
αρτηρία στην είσοδο και έξοδο από τον µηρό. Να προσέξουν ιδιαίτερα τις
διαφορετικές πηγές παροχής και αποχέτευσης σε αυτό το αγγειακό δίκτυο,
καθώς επίσης και την παράπλευρη κυκλοφορία εντός αυτού. Να µπορούν να
ακολουθήσουν την επιστροφή του φλεβικού αίµατος από τον µηρό προς την
κάτω κοίλη φλέβα, περιλαµβάνοντας τα επιπολής και τα εν τω βάθει φλεβικά
αγγεία.

11. Θεµατική Ενότητα:
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ – ΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟ
Οστά, Αρθρώσεις, Μύες, Αγγεία και Νεύρα Μηρού, (πρόσθιας και οπίσθιας
επιφάνειας). Ιερό πλέγµα και κλάδοι του
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

•

•

•

Να αναγνωρίζουν τα συστατικά του εγγύς τµήµατος του µηριαίου οστού, τους
σχετικούς συνδέσµους τον αρθρικό θύλακο και την συνεισφορά του κάθε ενός
από αυτά τα στοιχεία στην δηµιουργία της κατ’ ισχίον διάρθρωσης. Να είναι
θέση να αναδείξουν τις προσεκβολές των διαφόρων οστικών στοιχείων της
περιοχής στο δέρµα.
Να αναγνωρίζουν τα οστικά στοιχεία του άπω τµήµατος του µηριαίου οστού,
του εγγύς τµήµατος της κνήµης και της περόνης και την συνεισφορά του
καθενός από αυτά στην δηµιουργία της κατά γόνυ διάρθρωσης. Να γνωρίζουν
το λειτουργικό ρόλο του κάθε συνδέσµου, τένοντα και ενδοαρθρικής δοµής
της εν λόγω διάρθρωσης. Να γνωρίζουν τις λειτουργικές ανωµαλίες που
προκύπτουν σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής των συνδέσµων ή των
ενδοαρθρικών δοµών της κατά γόνυ διάρθρωσης.
Να γνωρίζουν την πορεία της αιµατικής ροής από την κοινή λαγόνιο αρτηρία,
στην περιοχή του γλουτού και της κατ’ ισχίον διάρθρωσης, αναγνωρίζοντας
τις διάφορες πηγές προέλευσης αυτού του αγγειακού δικτύου και την γνωστή
παράπλευρη κυκλοφορία. Να είναι σε θέση να ακολουθήσουν την φλεβική
αποχέτευση των περιοχών αυτών προς την κάτω κοίλη φλέβα.
Να είναι σε θέση να ακολουθήσουν την αιµατική ροή από την κοινή λαγόνιο
αρτηρία στην είσοδο και έξοδο από τον µηρό. Να προσέξουν ιδιαίτερα τις
διαφορετικές πηγές παροχής και αποχέτευσης σε αυτό το αγγειακό δίκτυο,
καθώς επίσης και την παράπλευρη κυκλοφορία εντός αυτού. Να µπορούν να
ακολουθήσουν την επιστροφή του φλεβικού αίµατος από τον µηρό προς την
κάτω κοίλη φλέβα, περιλαµβάνοντας τα επιπολής και τα εν τω βάθει φλεβικά
αγγεία.
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•

Να αναγνωρίζουν την πλατιά περιτονία, την προέλευσή της, τα συστατικά της
και την λεµφική της αποχέτευση. Να είναι σε θέση να διακρίνουν την σχέση
µεταξύ της µηριαίας περιτονίας και των κηλών του µηριαίου δακτυλίου

12. Θεµατική Ενότητα:
ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ – ΚΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΔΙ
Οστά, Αρθρώσεις, Mύες, Αγγεία και Νεύρα Κνήµης και Ποδιού (πρόσθιας και
οπίσθιας επιφάνειας)
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

•

•
•

•

•

•

Να αναγνωρίζουν τα οστικά συστατικά των άπω τµηµάτων της κνήµης και
περόνης του ταρσού, τα µετατάρσια και τις φάλαγγες του κάτω άκρου, µαζί
µε τους αντίστοιχους συνδέσµους και αρθρικούς θυλάκους. Να είναι σε θέση
να αναδείξουν τις κύριες αρθρώσεις που σχετίζονται µε την ραχιαία και την
πελµατιαία κάµψη του άκρου ποδός στο ύψος του αστραγάλου, καθώς επίσης
και µε την έσω και έξω στροφή αυτού. Να αναγνωρίζουν τα επιµήκη και
εγκάρσια τόξα (καµάρες) του ποδιού και τα κύρια µέσα στήριξης αυτών
(οστά, σύνδεσµοι και τένοντες – µύες).
Να εξηγούν χρησιµοποιώντας ανατοµικές γνώσεις, την υποδιαίρεση του
ποδιού σε τρία διαµερίσµατα, καθώς επίσης και την λογική προέκταση των
διαµερισµάτων αυτών στην περιοχή του άκρου ποδός.
Να αναγνωρίζουν τους µύες, τα νεύρα και την αιµατική παροχή στο κάθε ένα
από τα διαµερίσµατα, καθώς επίσης και την επέκταση τους προς το άκρο πόδι.
Να είναι σε θέση να προβλέψουν τα κινητικά και αισθητικά ελλείµµατα τα
οποία θα προκύψουν σε περίπτωση βλάβης του ισχιακού νεύρου ή κάποιου
από τους κλάδους του. Επίσης να µπορούν να προβλέψουν τα κινητικά και
αισθητικά ελλείµµατα τα οποία θα προκύψουν σε περίπτωση βλάβης του
µηριαίου νεύρου.
Να αναγνωρίζουν την πορεία της αιµατικής παροχής στο κάτω άκρο και το
άκρο πόδι και τη γνωστή παράπλευρη κυκλοφορία. Να διακρίνουν πιθανές
εναλλακτικές οδούς για την αρτηριακή αιµατική παροχή στο πόδι. Να
γνωρίζουν τις πιθανές εναλλακτικές οδούς για την αρτηριακή αιµατική
παροχή στο πόδι, σε περίπτωση αποκλεισµού ενός κύριου αγγείου.
Να αναγνωρίζουν τις κύριες επιπολής και εν τω βάθει φλέβες οι οποίες
αποχετεύουν το αίµα από το κάτω άκρο και τις µεταξύ τους συνδέσεις. Να
γνωρίζουν τον κύριο µηχανισµό ο οποίος ευθύνεται για την µετακίνηση του
φλεβικού αίµατος από το κάτω άκρο προς την καρδία.
Να γνωρίζουν την πορεία της φλεβικής αποχέτευσης του κάτω άκρου, τις
περιοχές εκείνες στις οποίες παρατηρούνται οι κύριες συναθροίσεις
λεµφαδένων αλλά και τις µεταξύ τους διασυνδέσεις.
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13. Θεµατική Ενότητα:
ΡΑΧΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
Μύες ραχιαίας επιφάνειας κορµού. Αγγεία και Νεύρα.
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

•
•

•
•

Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία ενός τυπικού σπονδύλου και µιας τυπικής
µεσοσπονδύλιας διάρθρωσης, καθώς επίσης και τις ειδικές διαφορές µεταξύ
των αυχενικών, θωρακικών και οσφυϊκών σπονδύλων.
Να αναγνωρίζουν την πορεία και τη θέση των κύριων συνδέσµων που
συνδέουν τη σπονδυλική στήλη.
Να αναγνωρίζουν τα ανατοµικά στοιχεία του νωτιαίου µυϊκού συστήµατος
και να ξεχωρίζουν την έκταση του ανά τµήµα, τη νεύρωσή του και τη
µηχανική του δράση.
Να αναγνωρίζουν τα συστατικά ενός τυπικού νωτιαίου νεύρου.
Να αναγνωρίζουν τους µύες της ράχης, να γνωρίζουν τις κύριες ενέργειες και
την νεύρωσή τους. Να είναι σε θέση να προβλέπουν τις λειτουργικές
επιπτώσεις σε περίπτωση αδυναµίας ή απώλειας της λειτουργίας της κάθε
µυϊκής οµάδας.
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Ανατοµία ΙΙ
Μέρος 2: Νευροανατοµία
Βασικά Στοιχεία Μαθήµατος
Σχολή
Τµήµα
Τοµέας
Διδάσκοντες

Επιστηµών Υγείας
Ιατρική
Βασικών Ιατρικών Επιστηµών
Μέλη ΔΕΠ & συνεργάτες του Εργαστηρίου Ανατοµίας

Προπτυχιακό /
Μεταπτυχιακό
Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήµατος

Ανατοµία ΙΙ

Είδος Μαθήµατος
Εξάµηνο
Διδασκαλίας
1ο – 12ο

Υποχρεωτικό (Υ),
Υποχρεωτικής Επιλογής
(ΥΕ),
Ελεύθερης Επιλογής
(ΕΕ)

3ο

Υποβάθρου (ΥΠ),
Επιστηµονικής Περιοχής
(ΕΠ),
Γενικών Γνώσεων (ΓΓ),
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
(ΑΔ)

Μάθηµα Κορµού
(ΚΟ),
Ειδίκευσης (ΕΙΔ),
Κατεύθυνσης (ΚΑ)

Υ

ΚΟ

Διδασκαλία
Το µάθηµα διδάσκεται 6 ώρες / εβδοµάδα (αµφιθέατρο: 4 ώρες, εργαστήριο: 2 ώρες)
Σύνολο ωρών εξαµήνου: 6 ώρες χ 13 εδοµάδες = 78 ώρες
Διδακτικές µονάδες: 6
Προβλεπόµενες Ώρες Διδασκαλίας
ανά εξάµηνο

Σύνολο
Χρήση
Διδακτικ
εβδοµαδιαίων
Πολλαπλής
ές
ωρών
Βιβλιογραφί
Μικρές
Μονάδες
Διαλέξεις Εργαστήρια
Άλλη
διδασκαλίας
ας (Ναι/Όχι)
οµάδες
52
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10

13 εβδοµάδες
78 ώρες

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο µάθηµα
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαµήνου
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+

Εργασία ή
Πρόοδος (Ναι /
Όχι)
Υποχρεωτική /
Προαιρετική
Ναι- Νευροανατ

Πρόοδος (ενδιάµεση εξέταση):
Προφορική παρουσίαση εργασίας:
Εργαστήριο ή πρακτικές ασκήσεις:

+
+
+

Περιγραφή / Περιεχόµενο Μαθήµατος και Μορφή Εκπαίδευσης

Το αντικείµενο της Νευροανατοµίας περιλαµβάνει τη γνώση της λειτουργικής ανατοµικής του
κεντρικού νευρικού συστήµατος (ΚΝΣ) {εγκέφαλος και νωτιαίος µυελος}, του περιφερικού
νευρικού συστήµατος (ΠΝΣ) {κρανιακά νεύρα}, και του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος
(ΑΝΣ) {συµπαθητικό και παρασυµπαθητικό}.
Εκτός από διαλέξεις στο αµφιθεάτρο, οι µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιεί η ανατοµία για
την εκπαίδευση των φοιτητών στο εργαστήριο περιλαµβάνουν:
1. Εκπαίδευση σε προπλάσµατα, όπου πραγµατοποιείται η µακροσκοπική παρατήρηση της
δοµής των οργάνων και των συστηµάτων του ανθρωπίνου σώµατος τόσο µεµονωµένα
όσο και σε σχέση µεταξύ τους
2. Εκπαίδευση σε πτωµατικό υλικό, (µεµονωµένα εγκεφάλους ανθρώπου)
3. Εγκάρσιες τοµές εγκεφάλου και ειδικά παρασκευάσµατα
4. Εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που διαθέτουν λογισµικό µε εγκάρσιες
τοµές του ανθρωπίνου σώµατος και αξονικές τοµογραφίες εγκεφάλου
5. Παρουσίαση κλινικών προβληµάτων, κατά την οποία οι φοιτητές, µε την µορφή µικρών
οµάδων, πρέπει να επιλύσουν κλινικά προβλήµατα χρησιµοποιώντας τις ανατοµικές
γνώσεις που έχουν αποκτήσει και κατανοώντας την σπουδαιότητα και την κλινική
σηµασία αυτών.

Σκοπός του Μαθήµατος και Επιδιωκόµενοι Στόχοι
Η γνώση της λειτουργικής ανατοµίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (ΚΝΣ) το οποίο
περιλαµβάνει τον εγκέφαλο, το νωτιαίο µυελό, τα εγκεφαλικά νεύρα και τα αισθητήρια οργάνα.
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
•

Να κατέχουν την ανατοµική ορολογία του ΚΝΣ

•

Να αναγνωρίζουν µακροσκοπικά ανατοµικές δοµές του ΚΝΣ

•

Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά των ανατοµικών δοµών

•

Να γνωρίζουν τις ανατοµικές σχέσεις των δοµών
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•

Να αναγνωρίζουν τα αγγεία, νεύρα και ανατοµικά µροφώµατα του ΚΝΣ και των
αισθητήριων οργάνων

•

Να αναγνωρίζουν τις κύριες δοµές σε εγκάρσιες τοµές του ΚΝΣ

•

Να κατέχουν την συσχέτιση δοµής και λειτουργίας

•

Να µπορούν να συνεργάζονται στα πλαίσια της ιατρικής οµάδας

30

Διδακτέα Ύλη
1. Θεµατική Ενότητα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν την ανατοµική διαίρεση του ΚΝΣ
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική διαίρεση του ΚΝΣ
• Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της ανατοµικής νευροανάπτυξης
• Να κατέχουν ορισµούς, όπως φαιά και λευκή ουσία νευρικού συστήµατος
• Να περιγράφουν την δοµή και λειτουργία των νευρώνων και των γλοιακών
κυττάρων

2. Θεµατική Ενότητα:
ΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά των λοβών του εγκεφάλου
• Να αναγνωρίζουν τις κύριες αύλακες & σχισµές
• Να αναγνωρίζουν την µορφολογία (αύλακες & έλικες) της εξωτερικής,
εσωτερικής και κάτω επιφάνειας του εγκεφάλου

3. Θεµατική Ενότητα:
ΚΥΤΤΑΡΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να περιγράφουν τα είδη των νευρικών κυττάρων και των ινών του φλοιού του
εγκεφάλου
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•
•
•

Να περιγράφουν τις κυτταρικές στιβάδες του φλοιού των ηµισφαιρίων
(κυυταροαρχιτεκτονική)
Να αναγνωρίζουν τις ετερότυπες και οµοιότυπες περιοχές του φλοιού των
ηµισφαιρίων
Να περιγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά του αισθητικού και κινητικού
φλοιού των ηµισφαιρίων

4. Θεµατική Ενότητα:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρες

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά φλοιώδη κέντρα του µετωπιαίου λοβού
(κινητικό, προ-κινητικό, κινητικό κέντρο του λόγου (Broca), συνειρµικό)
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά φλοιώδη κέντρα του βρεγµατικού λοβού
(σωµατοαισθτηκό, ακουστικό κέντρο του λόγου, οπτικό κέντρο του λόγου,
συνειρµικό)
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά φλοιώδη κέντρα του κροταφικού λοβού
(ακουστικό, συνειρµικό)
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά φλοιώδη κέντρα του ινιακού λοβού (οπτικό,
συνειρµικό)

5. Θεµατική Ενότητα:
ΛΕΥΚΗ ΟΥΣΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να διακρίνουν τα είδη νευρικών ινών (συνδεσµικές, συνδετικές και
προβλητικές ίνες)
• Να περιγράφουν τις βραχείες συνδετικές ίνες
• Να περιγράφουν τις µακρές συνδετικές ίνες – δεσµίδες (αγκιστροειδής,
τοξοειδής, άνω επιµήκης, κλπ)
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•
•

Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά των κυρίων συνδέσµων
(µεσολόβιο, πρόσθιος σύνδεσµος, οπίσθιος σύνδεσµος, κλπ)
Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά των προβλητικών ίνων (έσω
κάψα, έξω κάψα, εξώτατη κάψα, κλπ)

6. Θεµατική Ενότητα:
ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΓΓΛΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρα

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική ανατοµική του ραβδωτού σώµατος
(ραβδωτό, ωχρά σφαίρα, ανώνυµη ουσία, κλπ.)
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά των βασικών γαγγλίων
(κερκοφόρος, κέλυφος, ωχρά σφαίαρα, προτείχισµα)
• Να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες (λειτουργική ανατοµική) των
πυρηνών του τελικού εγκεφάλου
• Να περιγράφουν τις συνδέσεις του ραβδωτού και της ωχράς σφαίρας
• Να αναγνωρίζουν τις θέσης και σχέσεις των βασικών γαγγλίων στην λευκή
ουσία των ηµισφαιρίων
• Να αναγνωρίζουν τους πύρηνες του τελικού εγκεφάλου σε εγκάρσιες τοµές
και αξονικές τοµογραφίες του εγκεφάλου

7. Θεµατική Ενότητα:
ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική ανατοµική του θαλάµου
• Να αναγνωρίζουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του θαλάµου
• Να περιγράφουν την εσωτερική οργάνωση του θαλάµου
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική οργάνωση των θαλαµικών πυρήνων
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•
•

Να περιγράφουν την έξω πυρηνική οµάδα, την πρόσθια πυρηνική οµάδα, την
έσω πυρηνική οµάδα, τους ενδοπετάλιους πυρήνες και το δικτυωτό πυρήνα.
Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική ανατοµική και λειτουργική του έσω και
έξω γονατώδους σώµατος.

8. Θεµατική Ενότητα:
ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική ανατοµική του υποθαλάµου
• Να περιγράφουν τους πυρήνες του υποθαλάµου
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική ανατοµική του µεταιχιµιακού συστήµατος
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργική
ανατοµική του αµυγδαλοειδούς σώµατος
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργική
ανατοµική του διαφράγµατος
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργική
ανατοµική του ιπποκάµπειου σχηµατισµού
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργική
ανατοµική της έλικας του προσαγωγίου

9. Θεµατική Ενότητα:
ΜΕΣΟΣ ΕΓΚΕΦΛΑΟΣ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να κατέχουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του εγκεφαλικού στελέχους
• Να αναγνωρίζουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της ραχιαίας επιφάνειας του
µέσου εγκεφάλου
• Να αναγνωρίζουν τα κοιλιακά χαρακτηριστικά της κοιλιακής επιφάνειας του
µέσου εγκεφάλου
• Να περιγράφουν το τετράδυµο πέταλο και τον ερυθρό πυρήνα
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της καλύπτρας και της βάσης
του µέσου εγκεφάλου σε εγκάρσιες διατοµές
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•
•
•

Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική της µέλαινας ουσίας
Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική ανατοµική των πυρήνων των
εγκεφαλικών νεύρων που βρίσκονται στο µέσο εγκέφαλο
Να περιγράφουν την θέση των ινών στην βάση του µέσου εγκεφάλου
(κατιούσες φλοιώδεις απαγωγές ίνες)

10. Θεµατική Ενότητα:
ΓΕΦΥΡΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της ραχιαίας επιφάνειας της
γέφυρας
• Να αναγνωρίζουν τα κοιλιακά χαρακτηριστικά της κοιλιακής επιφάνειας της
γέφυρας
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της καλύπτρας και τη βάση
γέφυρας σε εγκάρσιες διατοµές
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική ανατοµική των πυρήνων των
εγκεφαλικών νεύρων που βρίσκονται στη γέφυρα
• Να περιγράφουν την θέση των ινών στην γέφυρα (κατιούσες φλοιώδεις
απαγωγές ίνες)

11. Θεµατική Ενότητα:
ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΟΣ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρες

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της ραχιαίας επιφάνειας του
προµήκους µυελού
• Να αναγνωρίζουν τα κοιλιακά χαρακτηριστικά της κοιλιακής επιφάνειας του
προµήκους µυελού
• Να περιγράφουν τους κάτω πυρήνες της ελαίας, τον ισχνό πυρήνα, το
σφηνοειδή πυρήνα και τον πυρήνα της νωτιαίας δεσµίδας του τρίδυµου
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά του προµήκους µυελού σε
εγκάρσιες διατοµές
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•
•
•

Να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των ανιόντων συστηµάτων
(σφηνοειδές και ισχνό δέµατιο, έσω τοξοειδείς ίνες, έσω ληµνίσκο, κλπ.)
Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική ανατοµική των πυρήνων των
εγκεφαλικών νεύρων που βρίσκονται στο προµήκη µυελό
Να αναγνωρίζουν τηνς τοπογραφική ανατοµική των κύριων ινών
(κεντρόµολες και φυγόκεντρες)

12. Θεµατική Ενότητα:
ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΙΛΙΑ

Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική ανατοµική του ροµβοειδούς βόθρου
• Να περιγράφουν την περιµήκη εξοχή και ακουστικό άλω
• Να αναγνωρίζουν τις ακουστικές χορδές και το προσωπικό λοφίδιο
• Να περιγράφουν την έσω λευκή πτέρυγα, τη φαιά πτέρυγα και την έξω λευκή
πτέρυγα της κάτω εγκάρσιας ζώνης

13. Θεµατική Ενότητα:
ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ

Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά εξωτερικά χαρακτηριστικά της
παρεγκεφαλίδας
• Να περιγράφουν την εσωτερική δοµή του παρεγκεφαλιδικού φλοιού
• Να αναγνωρίζουν τους παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική της αρχαιοπαρεγκεφαλίδας
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική της παλαιοπαρεγκεφαλίδας
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική της νεοπαρεγκεφαλίδας
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14. Θεµατική Ενότητα:
ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τις κύριες δικτυονωτιαίες οδούς
• Να περιγράφουν τους πυρήνες της ραφής
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική του κατιόντος δικτυωτού
συστήµατος
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική του ανιόντος δικτυωτού
συστήµατος
• Να περιγράφουν τον έσω (λευκός) και έξω (φαιός) δικτυωτό σχηµατισµό

15. Θεµατική Ενότητα:
ΝΩΤΙΑΙΟΣ ΜΥΕΛΟΣ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά εξωτερικά χαρακτηριστικά του νωτιαίου
µυελού
• Να περιγράφουν την τοπογραφική ανατοµική του νωτιαίου µυελού
• Να αναγνωρίζουν την εσωτερική δοµή του νωτιαίου µυελού
• Να περιγράφουν την φαιά ουσία του νωτιαίου µυελού
• Να αναγνωρίζουν τους πύρηνες του νωτιαίου µυελού
• Να περιγράφουν την λευκή ουσία του νωτιαίου µυελού και την δέσµη των
κύριων δεµατίων
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Να αναγνωρίζουν τα ανιόντα αισθητικά δεµάτια
Να αναγνωρίζουν τα κατιόντα κινητικά δεµάτια
Να περιγράφουν τα νωτιαία αντανακλαστικά

16. Θεµατική Ενότητα:
ΝΩΤΙΑΙΑ ΝΕΥΡΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά και ταξινόµηση των
νωτιαίων νεύρων
• Να περιγράφουν τις ραχιαίες και κοιλιακές νευρικές ρίζες και τον σχηµατισµό
των νωτιαίων νεύρων
• Να περιγράφουν τα νωτιαία γάγγλια
• Να αναγνωρίζουν την τµηµατική αισθητική κατανοµή (τα δερµοτόµια)
• Να αναγνωρίζουν την κινητική κατανοµή

17. Θεµατική Ενότητα:
ΑΝΙΟΝΤΑ ΔΕΜΑΤΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα κύρια ανιόντα νωτιαία δεµάτια (συνειδητή
αισθητικότητα και µη συνειδητή αισθητικότητα)
• Να περιγράφουν τα δύο κύρια συστήµατα οδών στο νωτιαίο µυελό, την
οπίσθια δέσµη και τα νωτιαιοθαλαµικά δεµάτια
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική της οπίσθια δέσµης
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική του νωτιαιοθαλαµικού δεµατίου
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική των νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικων
δεµάτιων
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18. Θεµατική Ενότητα:
ΚΑΤΙΟΝΤΑ ΔΕΜΑΤΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα κύρια κατιόντα δεµάτια (πυραµιδικό σύστηµα και
εξωπυραµιδικό σύστηµα)
• Να αναγνωρίζουν την φλοιονωτιαία οδό
• Να αναγνωρίζουν το ερυθρονωτιαίο δεµάτιο
• Να περιγράφουν το τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο
• Να περιγράφουν τα αιθουσονωτιαία δεµάτια και τα δκτυονωτιαία δεµάτια

19. Θεµατική Ενότητα:
ΕΙΣΑΓΩΗ ΣΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να κατέχουν την λειτουργική οργάνωση των εγκεφαλικών νεύρων
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφία των πυρήνων των προσαγωγών
εγκεφαλικών νεύρων
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφία των πυρήνων των κινητικών εγκεφαλικών
νεύρων
• Να περιγράφουν τη στήλη των πυρήνων των κινητικών εγκεφαλικών νεύρων
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20. Θεµατική Ενότητα:
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τις θέσεις των πυρηνών των 5 κινητικών εγκεφαλικών
νεύρων
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του κοινού
κινητικού νεύρου
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του
τροχιλιακού νεύρου
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του απαγωγού
νεύρου
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του
παραπληρωµατικού νεύρου
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του
υπογλώσσιου νεύρου
• Να αναγνωρίζουν την λειτουργική ανατοµική των οφθαλµοκινητικών νεύρων
• Να περιγράφουν το αντανακλαστικό της κόρης του οφθαλµού στο φως

21. Θεµατική Ενότητα:
ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του
οσφρητικού νεύρου
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του οπτικού
νεύρου
• Να περιγράφουν την δοµή του οφθαλµικού βολβού
• Να αναγνωρίζουν τους µύες του οφθαλµού
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του
στατικοακουστικό νεύρο (αιθουσαίο και κοχλιακό νεύρο)
• Να περιγραφούν το έξω, µέσο και έσω ους
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22. Θεµατική Ενότητα:
ΜΕΙΚΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΥΡΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρες

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του τριδύµου
νεύρου
• Να περιγράφουν τον ληµνίσκο του τριδύµου
• Να αναγνωρίζουν τους πυρήνες του τριδύµου νεύρου
• Να περιγράφουν το οφθαλµικό, άνω γναθικό, και κάτω γναθικό νεύρο
• Να αναγνωρίζουν τα γάγγλια του τριδύµου νεύρου
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του
προσωπικού νεύρου
• Να αναγνωρίζουν τους πυρήνες και τους κλάδους του προσωπικού νεύρου
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του
γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
• Να αναγνωρίζουν τους πυρήνες και κλάδους του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου
• Να αναγνωρίζουν την τοπογραφική και λειτουργική ανατοµική του
πνευµονογαστρικού νεύρου
• Να αναγνωρίζουν τους πυρήνες και κλάδους του πνευµονογαστρικού νεύρου

23. Θεµατική Ενότητα:
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

3 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν την οργάνωση του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος
• Να αναγνωρίζουν τις διαφορές µεταξύ αυτόνοµου και εγκεφαλονωτιαίου
νευρικού συστήµατος
• Να αναγνωρίζουν τα ανώτερα κέντρα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος
• Να αναγνωρίζουν τις διαφορές µεταξύ συµπαθητικού και παρασυµπαθητικού
νευρικού συστήµατος
• Να περιγράφουν την συµπαθητική φυγόκεντρο οδό
41

•
•
•
•
•
•
•
•

Να αναγνωρίζουν την κεντρική µοίρα και τις προγαγγλιακές και
µεταγαγγλιακές ίνες της συµπαθητικής φυγόκεντρου οδού
Να αναγνωρίζουν την συµπαθητική κεντροµόλο οδό
Να περιγράφουν το συµπαθητικό στέλεχος
Να περιγράφουν τα πλέγµατα και τους κλάδους των συµπαθητικών νεύρων
Να αναγνωρίζουν την παρασυµπαθητική φυγόκεντρο οδό
Να αναγνωρίζουν την κεντρική µοίρα και ιερή µοίρα της παρασυµπαθητικής
φυγόκεντρου οδού
Να περιγράφουν τις προγαγγλιακές ίνες, τα παρασυµπαθητικά γάγγλια και τις
µεταγαγγλιακές ίνες της παρασυµπαθητικής φυγόκεντρου οδού
Να αναγνωρίζουν την παρασυµπαθητική κεντροµόλο οδό

24. Θεµατική Ενότητα:
ΑΓΓΕΙΑ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τις αρτηρίες του εγκεφάλου
• Να περιγράφουν την αυτορύθµιση και τα αναστοµωτικά δίκτυα της
εγκεφαλικής κυκλοφορίας
• Να αναγνωρίζουν τον αρτηριακό κύκλο του Willis
• Να αναγνωρίζουν τις ζώνες αιµάτωσης του εγκεφάλου και την αιµάτωση
διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου
• Να αναγνωρίζουν τις κύριες επιπολής και εν τω βάθει φλέβες του εγκεφάλου

25. Θεµατική Ενότητα:
ΚΟΙΛΙΕΣ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να κατέχουν την ανατοµική ορολογία
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά των ανατοµικών δοµών
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26. Θεµατική Ενότητα:
ΜΗΝΙΓΓΕΣ & ΕΝΥ
Διαλέξεις

Εργαστήρια

1 ώρα

2 ώρες

Εκπαιδευτικοί Στόχοι:
Με την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί:
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της σκληρής µήνιγγας
• Να περιγράφουν τον δρέπανο του εγκεφάλου, το σκηνίδιο της
παρεγκεφαλίδας, το δρέπανο της παρεγκεφαλίδας, και το διάφραγµα της
υπόφυσης
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της αραχνοειδούς µήνιγγας
• Να περιγράφουν τα αραχνοειδή σωµάτια
• Να αναγνωρίζουν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά της χοριοειδούς µήνιγγας
• Να περιγράφουν την παραγωγή, κυκλοφορία και απαγωγή του ΕΝΥ
• Να περιγράφουν τις δεξαµενές
• Να αναγνωρίζουν τους φλεβώδεις κόλπους της σκληράς µήνιγγας (του θόλου
και της βάσης του κρανίου)
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