
M3. Προκλινική και κλινική αξιολόγηση φαρμάκων 
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                  Περιγραφή διδακτικής ενότητας 

1η 4 Καχριμάνης Κυριάκος 

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ 

 

Θεωρία 
Βιοφαρμακευτική, Βιοφαρμακευτικό Σύστημα Ταξινόμησης 

Προσδιορισμός βιοφαρμακευτικών ιδιοτήτων 

2η 

 

3-4 Βιζιριανάκης   Ιωάννης    

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ 

Μυστρίδης Γεώργιος: 

licensed για τη χρήση της 

πλατφόρμας Simcyp   

Εφαρμογή σε Η/Υ Εφαρμογή μοντέλων πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής μέσω της πλατφόρμας Simcyp στη 

φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων (part I) 

3η 4 Βιζιριανάκης   Ιωάννης    

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ 

Μυστρίδης Γεώργιος: 

licensed για τη χρήση της 

πλατφόρμας Simcyp    

Εφαρμογή σε Η/Υ Εφαρμογή μοντέλων πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής μέσω της πλατφόρμας Simcyp στη 

φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων (part II) 



4η 4 Βιζιριανάκης   Ιωάννης    

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ 

Μυστρίδης Γεώργιος: 

licensed για τη χρήση της 

πλατφόρμας Simcyp    

Εφαρμογή σε Η/Υ Εφαρμογή μοντέλων πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής μέσω της πλατφόρμας Simcyp στη 

φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων (part IΙI) 

5η 

 

4 Βιζιριανάκης Ιωάννης   

Αναπλ. καθ. Φαρμακολογίας  

θεωρία Ανάπτυξη νέων φαρμάκων Α:Φαρμακολογική αξιολόγηση και εφαρμογές 

Ανάπτυξη νέων φαρμάκων Β: Χορήγηση φαρμάκων και Φαρμακογονιδιωματική 

προσέγγιση   

6η 4 Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης  

Επικ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ  

Θεωρία / 

εργαστήρια / 

επίδειξη οργάνων / 

εφαρμογές σε  Η/Υ 

Βιοδιαθεσιμότητα και βασική φαρμακοκινητική 

7η 3 Νιώπας  Ιωάννης  

Ομότιμος Καθηγητής 

Φαρμακολογίας ΑΠΘ 

θεωρία Σχεδιασμός, Διενέργεια και Αξιολόγηση Μελετών Βιοϊσοδυναμίας – Biowaiver Justification 

8η  2 Μαρκοπούλου Αικ.  

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης 

ΑΠΘ  

Ζαχαρής Κωνσταντίνος      
Επίκ. Καθηγητής Φαρμ. Ανάλυσης 

ΑΠΘ   

Εργαστήρια -Έλεγχος ρυθμού διάλυσης. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη χρήση πτερυγίου ή καλαθίσκου.  

Δείγματα λαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και προσδιορίζονται στη συνέχεια.  

Προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε δραστική ουσία στα  δείγματα που προέκυψαν από 

τον «έλεγχο ρυθμού διάλυσης» με χρήση   UV. Εκτιμάται ο ρυθμός αποδέσμευσης 

σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 



9η 3 Νιώπας  Ιωάννης   

Ομότιμος Καθηγητής 

Φαρμακολογίας ΑΠΘ 

θεωρία Αρχές Ορθής Κλινικής Πρακτικής – Good Clinical Practice (GCP) 

10η 

 

 Παπαλόης Απόστολος, PhD, KGSJ, 

AMACS, Διευθ. Ερευνητικού κέντρου 

ΕΛΠΕΝ, Visiting Professor Harvard 

Medical School   

Διάλεξη Ευρωπαϊκοί  και  εθνικοί  κανονισμοί  και  νομικό  πλαίσιο  προκλινικής 

έρευνας.  

Ηθική  αξιολόγηση,  προετοιμασία,  οργάνωση,  υλοποίηση  και  παρακολούθηση 

πειραματικών  πρωτοκόλλων. 

Η  σημασία  της  σύγχρονης  προκλινικής  - μεταφραστικής  έρευνας  στην 

ανάπτυξη νέων  προϊόντων  με  θεραπευτική  και  κλινική  αξία. 

11η  4 Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης  

Επικ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ 

Θεωρία / 

εργαστήρια / 

επίδειξη οργάνων / 

εφαρμογές σε  Η/Υ 

Μελέτες βιοϊσοδυναμίας και IVIVC 

12η 3 Στέλλα Καφκάλα 

Analytical Development Director, 

Genepharm  

Θεωρία προφίλ αποδέσμευσης δραστικής από δισκία/κάψουλες 

- πώς αναπτύσσεται μια μέθοδος διαλυτοποίησης, ποια είναι τα καθοριστικά 

χαρακτηριστικά 

- σημαντικές παράμετροι στη μέθοδο διαλυτοποίησης 

- περιγραφή των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τη μέθοδο 

- σημασία της αποδέσμευσης σε 3 pH και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την 

κατάθεση 



 

- ομοιότητα dissolution profile μεταξύ του φαρμάκου υπό ανάπτυξη και του πρωτότυπου, 

με ποιες μεθόδους μπορεί να αποδειχθεί (f2/ multivariate confidence region/ bootstrap 

f2) 

- πρακτική σημασία της αποδέσμευσης σε σχέση με την βιοϊσοδυναμία (παραδείγματα 

αποτελεσμάτων in vitro σε σχέση με τα αντίστοιχα in vivo) 

- biorelevant dissolution media 

- in vitro in vivo correlation: μια περιγραφή του τι είναι και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

13η   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 


