
● Σχεδιασμός, Διενέργεια και Αξιολόγηση Μελετών Βιοϊσοδυναμίας - Υπολογιστική 

(hands-on) προσομοίωση τεχνολογικών βιοφαρμακευτικών ιδιοτήτων 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο δυσκολίας : Μεσαίο, Button pressing, προσαρμοσμένο για Φαρμακοποιούς 

Χρόνος εκπλήρωσης : 90 λεπτά 

Περιγραφή : Η τέλεση μελετών βιοϊσοδυναμίας αφορά  την αξιολόγηση του ρυθμού και της 

έκτασης της απορρόφησης ενός γενόσημου φαρμάκου, σε σύγκριση με το σκεύασμα 

αναφοράς.  

Ο ρυθμός και η έκταση της απορρόφησης καθορίζονται από δύο φαρμακοκινητικές 

παραμέτρους : i) τη μέγιστη συγκέντρωση δραστικής ουσίας (Cmax) στο πλάσμα του αίματος 

και ii) την επιφάνεια κάτω από την καμπύλη (AUC) του επιπέδου της δραστικής ουσίας στο 

πλάσμα του αίματος. 

Η συνήθης προσέγγιση αναφέρεται ως εκτίμηση της μέσης βιοϊσοδυναμίας,  σύμφωνα με 

την οποία ο λόγος του 90% του διαστήματος εμπιστοσύνης των γεωμετρικών μέσων τιμών 

των Cmax και AUC του γενόσημου φαρμάκου, προς των αντίστοιχων του φαρμάκου 

αναφοράς, πρέπει να κυμαίνεται εντός των ρυθμιστικών ορίων, δηλαδή από 80% ως και 

125%. 

Φάρμακα όμως με στενό θεραπευτικό εύρος παρουσιάζουν και στενό εύρος μεταξύ 

θεραπευτικών και τοξικών δόσεων. Για τα φάρμακα αυτά η προαναφερόμενη μεθοδολογία 

κρίνεται ακατάλληλη, καθώς ελάχιστες διαφορές στην έκθεση οδηγεί σε υπέρμετρη 

τοξικότητα και παρενέργειες.  Σε αυτές τις περιπτώσεις τίθενται νέα, στενότερα όρια ως προς 

σκεύασμα αναφοράς ανάλογα με την παρατηρούμενη ενδο-ατομική διακύμανση. 

Αναλύεται το πρόβλημα, παρουσιάζονται οι απαραίτητοι ορισμοί, γίνεται επίδειξη του 

σχεδιασμού όλων των βημάτων επίλυσης. Στη συνέχεια οι φοιτητές (ταυτόχρονα με τον 

εισηγητή), onscreen εκτελούν τη μεθοδολογία επίλυσης μέσα από το λογισμικό.  

Μαθησιακοί στόχοι : Κατανόηση των βασικών φαρμακοκινητικών παραμέτρων και 

στατιστικών αρχών, εξοικείωση με τη σχετική ορολογία, εφαρμογή κριτικής σκέψης για την 

επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, δόκιμη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, 

κατανόηση της διδαχθείσας θεωρίας Μ3. 

 

 

 

 



● Biowaiver Justification, IV-IVC (hands-on) - Υπολογιστική προσομοίωση (hands-on) 

τεχνολογικών βιοφαρμακευτικών ιδιοτήτων 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο δυσκολίας : Εύκολο, button pressing , προσαρμοσμένο για Φαρμακοποιούς 

Χρόνος εκπλήρωσης : 90 λεπτά 

Περιγραφή : Η τυπική, βασική μελέτη συσχέτισης IVIVC είναι ένα μαθηματικό εργαλείο το 

οποίο περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στις ιδιότητες μίας δόσης του φαρμάκου κατά τον 

έλεγχο διαλυτοποίησης, με το προφίλ της φαρμακοκινητικής απόκρισης της ιδίας δόσης σε 

κάποιον έμβιο οργανισμό. Η επιτυχής τέλεση μίας μελέτης IVIVC δύναται να οδηγήσει στην 

υποβολή στη Διεύθυνση Αξιολόγησης του αρμόδιου ρυθμιστικού φορέα του "biowaver 

justification", δηλαδή   δίνεται η δυνατότητα στο χορηγό να υποβάλει την εμπεριστατωμένη 

επιστημονική αιτιολόγηση, για τη μη κατάθεση της κλινικής τεκμηρίωσης (Βιοϊσοδυναμίας).  

Αναλύεται το πρόβλημα, παρουσιάζονται οι απαραίτητοι ορισμοί, γίνεται επίδειξη του 

σχεδιασμού όλων των βημάτων επίλυσης. Στη συνέχεια οι φοιτητές (ταυτόχρονα με τον 

εισηγητή), onscreen εκτελούν τη μεθοδολογία επίλυσης μέσα από το λογισμικό : 

Φόρτωση έτοιμων πινάκων όλων των δεδομένων της μελέτης IVIVC, ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου διαλυτοποίησης in vitro και η αντιπαράθεση των τελευταίων με 

αυτών in vivo (συγκέντρωση φαρμάκου στο πλάσμα). Ανάρτηση του εικονικού αντικειμένου 

στο περιβάλλον επίλυσης, ανάλυση των καμπύλων  Levy προκειμένου για την επιλογή του 

κατάλληλου προτύπου συσχέτισης, η ανάλυση της επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων και η 

τελική αξιολόγηση της μορφοποίησης του υπό ελέγχου σκευάσματος. 

Μαθησιακοί στόχοι : Κατανόηση της μεθόδου συσχέτισης των βασικών φαρμακοκινητικών 

παραμέτρων στη βασική της μορφή, εξοικείωση με τη σχετική ορολογία, εφαρμογή κριτικής 

σκέψης για την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, δόκιμη παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, κατανόηση της διδαχθείσας θεωρίας Μ3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

● Μορφοποίηση στερεών φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων προκειμένου για την επίτευξη 

αύξησης της διαλυτότητας - Υπολογιστική προσομοίωση (hands-on) της στερεάς 

κατάστασης 

 

 

 

 

 

Επίπεδο δυσκολίας : Εύκολο, button pressing , προσαρμοσμένο για Φαρμακοποιούς 

Χρόνος εκπλήρωσης : 180 λεπτά 

Περιγραφή : Σύντομη σύνδεση με τη θεωρία βελτίωσης της διαλυτότητας BCSII 

σκευασμάτων. Παρουσίαση της βασικής θεωρίας της ξήρανσης δια ψεκασμού, περιγραφή 

του λειτουργικού περιβάλλοντος χρήσης του λογισμικού, δημιουργία του σχεδιαγράμματος 

ροής, εισαγωγή του συστήματος υλικών, βασική προσομοίωση της διεργασίας.  

 

Μεταβολή των συστημάτων υλικών και των κρίσιμων παραμέτρων και συζήτηση των 

αποτελεσμάτων. Εισαγωγή έτοιμων πινάκων πειραματικών δεδομένων και επιβεβαίωση του 

μοντέλου.  

Αναλύεται το πρόβλημα, παρουσιάζονται οι απαραίτητοι ορισμοί, γίνεται επίδειξη του 

σχεδιασμού όλων των βημάτων επίλυσης. Στη συνέχεια οι φοιτητές (ταυτόχρονα με τον 

εισηγητή), onscreen εκτελούν τη μεθοδολογία επίλυσης μέσα από το λογισμικό. 

Μαθησιακοί στόχοι : Κατανόηση της μεθόδου ενδιάμεσης μορφοποίησης της ξήρανσης δια 

ψεκασμού, εξοικείωση με τη σχετική ορολογία, εφαρμογή κριτικής σκέψης για την επίλυση 

ενός πραγματικού προβλήματος, δόκιμη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, κατανόηση της 

διδαχθείσας θεωρίας Μ1. 



● Βασική μορφοποίηση στερεών φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων (δισκιοποίηση) - 

Υπολογιστική προσομοίωση της στερεάς κατάστασης 

Επίπεδο δυσκολίας : Εύκολο, button pressing , προσαρμοσμένο για Φαρμακοποιούς 

Χρόνος εκπλήρωσης : 180 λεπτά 

Περιγραφή : Σύντομη σύνδεση με τη θεωρία της δισκιοποίησης. Παρουσίαση της βασικής 

θεωρίας της δισκοποίησης, περιγραφή του λειτουργικού περιβάλλοντος χρήσης του 

λογισμικού, δημιουργία του σχεδιαγράμματος ροής, εισαγωγή του συστήματος υλικών, 

βασική προσομοίωση της διεργασίας.  

 

 

Μεταβολή των συστημάτων υλικών και των κρίσιμων παραμέτρων και συζήτηση των 

αποτελεσμάτων. Εισαγωγή έτοιμων πινάκων πειραματικών δεδομένων και επιβεβαίωση του 

μοντέλου.  

Αναλύεται το πρόβλημα, παρουσιάζονται οι απαραίτητοι ορισμοί, γίνεται επίδειξη του 

σχεδιασμού όλων των βημάτων επίλυσης. Στη συνέχεια οι φοιτητές (ταυτόχρονα με τον 

εισηγητή), onscreen εκτελούν τη μεθοδολογία επίλυσης μέσα από το λογισμικό. 

Μαθησιακοί στόχοι : Κατανόηση της μεθόδου δισκιοποίησης, εξοικείωση με τη σχετική 

ορολογία, εφαρμογή κριτικής σκέψης για την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, 

δόκιμη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, κατανόηση της διδαχθείσας θεωρίας Μ1. 

 


