
  M3. Προκλινική και κλινική αξιολόγηση φαρμάκων 
 

 

Καχριμάνης Κυριάκος. 
Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ. ΑΠΘ 
Ουρανίδης Ανδρέας: χειριστής του 
προγράμματος 

 
 
 

Εφαρμογή σε Η/Υ 

 

Σχεδιασμός, Διενέργεια και Αξιολόγηση Μελετών Βιοϊσοδυναμίας - 
Υπολογιστική (hands-on) προσομοίωση τεχνολογικών βιοφαρμακευτικών 
ιδιοτήτων 

 

 
Παπαδοπούλου Λευκοθέα 
Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ 

 
 

 
Θεωρία 

"Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία: Εφαρμογή της τεχνολογίας πρωτεϊνικής 

μεταγωγής (PTD Technology) για την παραγωγή ανασυνδυασμένων 

πρωτεϊνών, στα πλαίσια θεραπευτικής προσέγγισης μονογονιδιακών - 

μεταβολικών ασθενειών Part I 

 
 

Παπαδοπούλου Λευκοθέα 
Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ 

 
 
 

Θεωρία 

"Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία: Εφαρμογή της τεχνολογίας πρωτεϊνικής 
μεταγωγής (PTD Technology) για την παραγωγή ανασυνδυασμένων 
πρωτεϊνών, στα πλαίσια θεραπευτικής προσέγγισης μονογονιδιακών - 
μεταβολικών ασθενειών Part II 

 

Παπαδοπούλου Λευκοθέα 
Αναπλ. Καθηγ. Φαρμακολογίας ΑΠΘ 

 
 

Εργαστήρια 

Αντιμικροβιακά Χημειοθεραπευτικά φάρμακα: Μέθοδος προσδιορισμού 
ευαισθησίας και αντίστασης μικροοργανισμών σε αντιβιοτικά 
(Αντιβιόγραμμα) 

Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης 
Επικ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ. ΑΠΘ 

 
Θεωρία 

 
Μελέτες βιοϊσοδυναμίας και IVIVC 

Καχριμάνης Κυριάκος. 
Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ. ΑΠΘ 
Ουρανίδης Ανδρέας: χειριστής του 
προγράμματος 

 
 
 

Εφαρμογή σε Η/Υ 

 
 

Biowaiver Justification, IV-IVC (hands-on) - Υπολογιστική προσομοίωση (hands- 
on) τεχνολογικών βιοφαρμακευτικών ιδιοτήτων 

 

Διδάσκοντες 

Μορφή 

διδασκαλίας 

 

Περιγραφή διδακτικής ενότητας 

Καχριμάνης Κυριάκος. 
Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ. ΑΠΘ 

 
Θεωρία 

Βιοφαρμακευτική, Βιοφαρμακευτικό Σύστημα Ταξινόμησης 

Προσδιορισμός βιοφαρμακευτικών ιδιοτήτων 

Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης 
Επικ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ. ΑΠΘ 

 
Θεωρία 

 
Βιοδιαθεσιμότητα και βασική φαρμακοκινητική 

Βιζιριανάκης Ιωάννης 
Αναπλ. καθ. Φαρμακολογίας 

 
Θεωρία 

 
Ανάπτυξη νέων φαρμάκων Α:Φαρμακολογική αξιολόγηση και εφαρμογές 

Βιζιριανάκης Ιωάννης 
Αναπλ. καθ. Φαρμακολογίας 

 
Θεωρία 

Ανάπτυξη νέων φαρμάκων Β: Χορήγηση φαρμάκων και 
Φαρμακογονιδιωματική προσέγγιση 

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) 

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) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στέλλα Καυκάλα 
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 

Καχριμάνης Κυριάκος. 
Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ. ΑΠΘ 
Ουρανίδης Ανδρέας: χειριστής του 
προγράμματος 

 
 
 

Εφαρμογή σε Η/Υ 

 
Μορφοποίηση στερεών φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων προκειμένου για την 
επίτευξη αύξησης της διαλυτότητας - Υπολογιστική προσομοίωση (hands-on) 
της στερεάς κατάστασης 



 


