
M2. Εισαγωγή στη Βιομηχανική Φαρμακευτική Ανάλυση   
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                  Περιγραφή διδακτικής ενότητας 

1η 1 Μαρκοπούλου Αικ.  

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης , 

ΑΠΘ 

 

Θεωρία Εισαγωγή σε αναλυτικές έννοιες: Έλεγχος ποιότητας αναλυτικών μεθόδων. Όροι που 

χρησιμοποιούνται στον έλεγχο αναλυτικών διαδικασιών. Βασικοί υπολογισμοί στη 

φαρμακευτική ανάλυση.   

1η  3 Ζαχαρής Κωνσταντίνος    

Επίκ. Καθηγητής Φαρμ. Ανάλυσης 

ΑΠΘ  

Εφαρμογές σε  Η/Υ 

*(Η εκμάθηση των 

μεταπτυχιακών θα γίνει 

σε Η/Υ, ανά δύο 

ασκούμενοι) 

 

- Αξιολογήσεις και στατιστική επεξεργασία αναλυτικών αποτελεσμάτων με εφαρμογή.  

-Φαρμακοποιίες και χρηστικότητά τους ως κατάλληλα εργαλεία εφαρμογής αναλυτικών 

μεθόδων. Εφαρμογές /Παραδείγματα 

- Δημιουργία καμπύλης αναφοράς εσωτερικού/ 

Θα ρωτήσουμε τα στατιστικά που κάνει ο Ζαχαριάδης 

2η 2 Μαρκοπούλου Αικ.   

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης 

ΑΠΘ 

Θεωρία Θεωρεία: Φασματοφωτομετρίας Υπεριώδους, σε φαρμακευτικές ουσίες 

 



2η 2 Καριώτη Αναστασία.   

Επίκ. Καθηγ. Φαρμακογνωσίας 

ΑΠΘ 

Θεωρία Φασματοφωτομετρίας Υπεριώδους σε φαρμακευτικά φυτά 

 

3η 2 Μαρκοπούλου Αικ.  

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης 

ΑΠΘ 

Εργαστήρια 

 

-Μελέτη σταθερότητας δραστικών σε διαφορετικούς διαλύτες (MeOH, H2O, HCl 0.1N, NaOH 

0.1N)και επιλογή του καταλληλότερου για ποιοτικούς ποσοτικούς προσδιορισμούς στο UV. 

4η  3 Ζαχαριάδης Γεώργιος  του Νέου 

Χημείου. 

Καθηγητής Αναλ. Χημείας, ΑΠΘ  

Θεωρία Περιγραφικά στατιστικά, Εκτιμητική, Αβεβαιότητα Μετρήσεων, όρια εμπιστοσύνης 

 

5η  3 Ζαχαριάδης Γεώργιος     του Νέου 

Χημείου. 

Καθηγητής Αναλ. Χημείας, ΑΠΘ  

Θεωρία 

 

Επίδειξη 

λειτουργίας 

οργάνου / 

εφαρμογή 

Έλεγχος πρώτων Υλών: Γενικές αρχές Φασματομετρίας ατομικής εκπομπής και 

απορρόφησης 

 

Έλεγχος  προσμίξεων βαρέων μετάλλων σε πρώτες ύλες με Φασματομετρία ατομικής 

εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος ICP-AES) 

 

6η 1 Παναγοπούλου Αθανασία.  

Λέκτορας Φαρμ. Τεχνολογίας  ΑΠΘ 

Θεωρία “In process” Μέθοδοι ελέγχου φαρμάκων 

    -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. 

6η  3 Παναγοπούλου Αθανασία.  

Λέκτορας Φαρμ. Τεχνολογίας  ΑΠΘ 

 

 

Εργαστήρια 

 

 

 

-Έλεγχος ομοιομορφίας βάρους. Ο έλεγχος αφορά στην ομοιομορφία βάρους δισκίων, 

καψακίων και κόνεων για παρεντερική χορήγηση. Εκτιμάται η απόκλιση (ανάλογα με την 

κατηγορία τους) από τις προδιαγραφές της Φαρμακοποιίας. 



*(Η εκμάθηση των 

μεταπτυχιακών θα 

γίνει / δύο 

ασκούμενους) 

-Έλεγχος χρόνου καταθρυμματισμού. Ελέγχεται ο χρόνος καταθρυμματισμού και 

αξιολογείται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, σε απλά δισκία, επικεκαλυμμένα, εντερικώς 

επικεκαλυμμένα δισκία και σκληρά καψάκια 

-Ελεγχος ευθρυπτότητας. Ελέγχονται δισκία διαφόρων σχημάτων και μεγεθών και εκτιμάται 

το ποσοστό της ευθρυπτότητάς των. Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές συσκευές 

ευθρυπτότητας. 

 

7η 2 Παναγοπούλου Αθανασία.  

Λέκτορας Φαρμ. Τεχνολογίας  ΑΠΘ 

Εργαστήρια 

 

 

*(Η εκμάθηση των 

μεταπτυχιακών θα 

γίνει / δύο 

ασκούμενους) 

-Έλεγχος  ύψους (πάχους) δισκίων. Ο έλεγχος αυτός έχει σχέση αφ’ ενός με την 

εφαρμοζόμενη πίεση κατά την παρασκευή των δισκίων, αφ’ ετέρου με την μηχανική τους 

αντοχή. Επίσης με τη θέσπιση ορίων διακύμανσης του πάχους αποφεύγονται προβλήματα 

κατά τη συσκευασία , ιδιαίτερα δε όταν χρησιμοποιούνται αυτόματες μηχανές. 

-Έλεγχος μηχανικής αντοχής δισκίων. Ελέγχονται αρκετές παρτίδες δισκίων διαφορετικών 

μεγεθών και εκτιμάται η ποσοστιαία απόκλιση από το μέση πίεση θραύσης. 

 

8η 4 Ζαχαρής Κωνσταντίνος 

Επίκ. Καθηγητής Φαρμ. Ανάλυσης 

ΑΠΘ 

Πείραμα Ποσοτικός προσδιορισμός μιας δραστικής σε δισκία, με ανιχνευτή UV. 

 Ο προσδιορισμός θα γίνει με εξωτερικό πρότυπο 1ος σημείου 

 

 

9η  4 Ζαχαρής Κωνσταντίνος 

Επίκ. Καθηγητής Φαρμ. Ανάλυσης 

ΑΠΘ 

Πείραμα Έλεγχος ομοιομορφίας  περιεχομένου (Content Uniformity Test). 

Ο έλεγχος αφορά στην ομοιομορφία περιεχομένου σκευασμάτων μιας δόσης και βασίζεται 

στον ξεχωριστό προσδιορισμό του δραστικού συστατικού σε έναν αριθμό επί μέρους 

μονάδων. Η δραστική ουσία προσδιορίζεται με κατάλληλη αναλυτική μέθοδο  (UV).  

10η  1 Μαρκοπούλου Αικ.  

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης  

ΑΠΘ 

Θεωρία Φασματοφωτομετρία παραγώγων  

 

10η  3 Μαρκοπούλου Αικ.  Πείραμα Ποσοτικός προσδιορισμός δύο ουσιών με ανιχνευτή UV και εφαρμογή της μεθόδου 

«παραγώγιση φασματικών λόγων». 



Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης 

ΑΠΘ 

Εφαρμογή σε Η/Υ 

11η 2 Καχριμάνης Κυριάκος 

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ. ΑΠΘ 

Θεωρία Έλεγχος πρώτων Υλών: Γενικές αρχές ακτίνων Χ (X Ray),Περίθλαση ακτίνων Χ 

Φασματοφωτομετρία υπερύθρου 

  

12η 1 Ελευθέριος Γ. Ανδριώτης, MSc, PhD Εργαστήρια Λήψη φασμάτων FTIR για την ταυτοποίηση φαρμακευτικών ουσιών. 

12η 

 

3 Χρήστος Γιουμουξούζης, MSc, PhD Εργαστήρια Προσδιορισμός θερμικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών ουσιών με την χρήση Διαφορικής 

Θερμιδομετρίας Σάρωσης (DSC) και Θερμοσταθμικής Ανάλυσης (TGA) 

13η  3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 


