
Δελτίο μαθήματος (Syllabus):  

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (επιλογή) 

 

Κωδικός μαθήματος:  

NΠ46 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: 
προπτυχιακό 

Εξάμηνο σπουδών:  

8ο 

Τύπος μαθήματος 

 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστημονικής περιοχής (φαρμακευτικής) 

 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):  
4 

Θεωρία (ώρες):  
2 

Φροντιστήριο (ώρες):  
- 

Εργαστήριο (ώρες):  
2 

Συντονιστής μαθήματος: 

Βασίλης Δημόπουλος, Καθηγητής 

Διδάσκοντες:  

1) Βασίλης Δημόπουλος, Καθηγητής 

Γραφείο 408Α & 409Β, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρμακευτικής 

Συνεργασία με φοιτητές: Καθημερινά 11-12 μ.μ. 

Επικοινωνία: με e-mail (vdem@pharm.auth.gr) 

 

3) Ελένη E. Ρέκκα, Καθηγήτρια 

Γραφείο 409, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρμακευτικής. 

Συνεργασία με φοιτητές: Καθημερινά. 

Επικοινωνία: με email (rekka@pharm.auth.gr) 

 

3) Ιωάννης Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής 

 Γραφείο 404, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας/Φαρμακευτικής. 



Συνεργασία με φοιτητές: Καθημερινά 12-1 μ.μ. 

Επικοινωνία: με email (inikolao@pharm.auth.gr) 

 
 

Βοηθητικό προσωπικό: 
Δρ. Αντώνης Γαβαλάς, ΕΔΙΠ 
 
Γνωστικοί στόχοι: 
Το μάθημα αποτελεί επέκταση του υποχρεωτικού μαθήματος αυτού του 
εξαμήνου, εμβάθυνση και εφαρμογή νέων τάσεων στη φαρμακοχημική άποψη 
του σχεδιασμού φαρμακομορίων και στην επιτυχή αντιμετώπιση παθολογικών 
καταστάσεων χρησιμοποιώντας σύγχρονες φαρμακοχημικές μεθόδους. 
Αναλύονται:  
- Δομικά υπόβαθρα φαρμακομορίων. Φυσικοχημικές ιδιότητες 
φαρμακομορίων. Βασικές αρχές σε μεθοδολογίες ανακάλυψης, 
βελτιστοποίησης και παραγωγής νέων χημικών οντοτήτων 
- Οξειδωτικό στρες, αντιοξειδωτική φαρμακοθεραπεία. Φαρμακοχημικές 
απόψεις του βιολογικού στρες, σχέση οξειδωτικού και βιολογικού στρες. 
Δείκτες οξειδωτικού και βιολογικού στρες και σχέσεις μεταξύ τους. Συνέπειες 
οξειδωτικού και βιολογικού στρες στην υγεία.  
 

Δεξιότητες:  
Από τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού, οι φοιτητές θα γνωρίζουν και θα 
κατανοούν: 
-Τη τρισδιάστατη γραφική δημιουργία ενώσεων με χρήση υπολογιστικής 
μοριακής προσομοίωσης 
-Τη δομική βελτιστοποίηση ενώσεων με χρήση υπολογιστικής μοριακής 
μηχανικής και κβαντομηχανικής 
-Το δισδιάστατο σχεδιασμό ενώσεων και υπολογιστικός προσδιορισμός 
συντελεστή κατανομής και συντελεστή μερισμού 
-Τη συμμετοχή του οξειδωτικού και βιολογικού στρες σε ασθένειες, 
παθολογικές καταστάσεις και στην απόκριση του οργανισμού σε ξενοβιοτικά 
-Το ρόλο του φυσιολογικού αμυντικού μηχανισμού ως απόκριση σε στρες 
 

Διδακτικές μέθοδοι:  
- Διαλέξεις καθ’ έδρας, θεωρητικές & πρακτικές εργαστηριακές ασκήσεις. 
-Διατίθενται διδακτικά συγγράμματα [βιβλίο(α) & σημειώσεις] και 
εργαστηριακές σημειώσεις. 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  
1) Βασίλης Δημόπουλος 
Χημική βιολογία στη φαρμακοχημεία με επικέντρωση σε: 
α) στερεοχημικούς παράγοντες και βιολογική δράση (εναντιομέρεια, 
διαστερεομέρεια, γεωμετρική ισομέρεια, τοποϊσομέρεια, ατροπισομέρεια, 
διαμορφωμερή) 
β) φυσικοχημικές ιδιότητες και βιολογική δράση (λιποφιλία, υδροφοβία, 
ιονισμός, διαλυτότητα, εμβαδόν πολικής μοριακής επιφάνειας) 



γ) βιοϊσοστέρεια 
δ) θερμοδυναμική ανάλυση φαινόμενων σύνδεσης προσδεμάτων με 
υποδοχείς 
δ) διαπερατότητα μέσω βιολογικών μεμβρανών 
 

2) Ελένη Ρέκκα 
Αναλύονται φαρμακοχημικές απόψεις του οξειδωτικού, καθώς και του 
βιολογικού στρες, ανάλυση των δεικτών και των σχέσεων μεταξύ τους. 
Σημασία του οξειδωτικού και του βιολογικού στρες σε ασθένειες της 
σύγχρονης κοινωνίας, π.χ. νόσοι Alzheimer, Parkinson, εμφάνιση και 
εκδήλωση βιολογικού στρες, και άλλες παθολογικές καταστάσεις. Τοξικότητα 
ξενοβιοτικών λόγω σχηματισμού ελευθέρων ριζών, τοξικοί μεταβολίτες, 
αντιοξειδωτική παρέμβαση. 
 

3) Ιωάννης Νικολάου 
Φαρμακοχημική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος 
της έλλειψης εκλεκτικότητας των υπαρχόντων αντικαρκινικών 
χημειοθεραπευτικών παραγόντων διαμέσου δύο κύριων στρατηγικών:  
α) με σχεδιασμό αντικαρκινικών προφαρμάκων των οποίων η ενεργοποίηση 
τους θα λαμβάνει χώρα σε μεγάλο βαθμό σε καρκινικά κύτταρα, και  
β) με χημική σύζευξη (π.χ. μέσω αμιδοποίησης ή εστεροποίησης) σε ήδη 
υπάρχοντα κλινικά αντικαρκινικά φάρμακα,  με ποικίλες ειδικές ομάδες (π.χ. 
μονοκλωνικά αντισώματα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, φυλλικό οξύ, 
υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια) οι οποίες “αναγνωρίζουν” τα καρκινικά κύτταρα   
 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
1) Βασίλης Δημόπουλος 
- «Βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης φαρμάκων» Β. Ι. Δημόπουλος 
και Α. Τσαντίλη-Κακουλίδου, ΙSBN: 978-960-603-190-8, 2015. Αθήνα: 
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/5881. ID Ευδόξου: 59303610   
- Richard B. Silverman “The Organic Chemistry of Drug Design and Drug 
Action”, Academic Press, 2004, ISBN-10: 0126437327 
-Joseph J. Cannon “Pharmacology for Chemists”, Oxford University Press, 
2007, ISBN-10: 0841239274 
- Jonathan M. Goodman “Chemical Applications of Molecular Modelling”, The 
Royal Society of Chemistry, 1998, ISBN: 0854045791 
- M. P. Edwards and D. A. Price, "Role of Physicochemical Properties and 
Ligand Lipophilicity Efficiency in Addressing Drug Safety Risks". Ann. Rep. 
Med. Chem., 45: 381–391 (2010) 
- A. Avdeef, “Physicochemical profiling (solubility, permeability and charge 
state)”, Curr. Top. Med. Chem., 1, 277-351 (2001) 
- N. A. Meanwell “Synopsis of Some Recent Tactical Application of 
Bioisosteres in Drug Design”, J. Med. Chem., 54, 2529–2591 (2011) 
- J. Clayden, S. R. LaPlante et. al. “The Challenge of Atropisomerism in Drug 
Discovery” Angew. Chem. Int. Ed., 48, 6398 – 6401 (2009) 
 
2) Ελένη Ρέκκα 



- Ε.Α. Ρέκκα, Π.Ν. Κουρουνάκης, «Οργανική Φαρμακευτική Χημεία: Θέματα 
Φαρμακοχημείας-Σχεδιασμού Φαρμάκων», Εκδ. Φ. Χατζηπάντου, 2010 
(ISBN 978-960-98594-3-1) (Εύδοξος) 
- R. Rodrigo, “Oxidative Stress and Antioxidants: Their Role in Human 
Disease”, 2009, Nova Science Pub Inc. 

 
3) Ιωάννης Νικολάου 
- Journal of Medicinal Chemistry (ACS Publications) 
- Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters - Elsevier 
- Bioorganic & Medicinal Chemistry (ISSN 0968-0896) 
 
 

Μαθησιακές δραστηριότητες: 
Παρακολούθηση διαλέξεων, πρακτικών και θεωρητικών εργαστηριακών 
ασκήσεων. Παρεμβάλετε/ακολουθεί διαδραστική συζήτηση με τους φοιτητές 
για διευκρίνιση αποριών & επίλυση προβλημάτων.  
 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
- Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές από 
τη διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις (80% του τελικού 
βαθμού + 20% ο βαθμός του εργαστηρίου), που διεξάγονται στις 
θεσμοθετημένες εξεταστικές περιόδους. 
- Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν κατά μέσο όρο δέκα (10) εννοιολογικά 
σύνθετα θέματα που αντιστοιχούν στο σύνολο της ύλης που απαρτίζει το 
μάθημα. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που 
απέκτησαν από τη διδασκαλία και τη μελέτη όσο και την κριτική σκέψη και 
ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών. 
- Η βαθμολογία είναι αναλογικά κατανεμημένη ανά διδάσκοντα, με βάση το 
πρόγραμμα των αντίστοιχων διαλέξεών τους. 
- Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες.  
- Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές παραδίδουν 
έκθεση των αποτελεσμάτων τους και αξιολογούνται. Επιτυχής περαίωση των 
εργαστηριακών ασκήσεων επιτρέπει τη συμμετοχή των φοιτητών στις τελικές 
εξετάσεις. 
- Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρα και 
χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα. 
 
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος:  
Διδάσκοντες:  
Οι διαλέξεις του μαθήματος, σημειώσεις, ανακοινώσεις, κλπ. αναρτώνται σε 
ειδικό χώρο (Ανακοινώσεις : Μαθήματα) στην ιστοσελίδα του τμήματος ή στον 
ιστότοπο: http://users.auth.gr/vdem/ 
 
 
 
Διδασκαλία (Διαλέξεις/Εργαστήρια/Φροντιστήρια) 
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ramon%20Rodrigo
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpubs.acs.org%2Fjournal%2Fjmcmar&rct=j&q=J%20med%20chem&ei=a0JzToeFMeXc4QSywMiZDQ&usg=AFQjCNHK8TsUD2qxGxRyXJLG5r6NwostGQ&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elsevier.com%2Fwps%2Ffind%2Fjournaldescription.cws_home%2F972%2Fdescription&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20letters&ei=9UJzTovTNImUOq--6aEM&usg=AFQjCNGVPPyq6cZTUeAfKwZN3ENfHqc8ag&cad=rja
http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjournals.elsevier.com%2F09680896%2Fbioorganic-and-medicinal-chemistry%2F&rct=j&q=bioorganic%20%26%20medicinal%20chemistry%20&ei=OENzTvm9F4GWOprBkKIM&usg=AFQjCNE5_rdNFUcboIX-vsWYSa82_1g0TA&cad=rja


 
 
 
α) Διαλέξεις. 
- Οι 26 διαλέξεις (13 εβδομάδες Χ 2 ώρες) γίνονται, κατά περίπτωση, με τη 
χρήση α) ηλεκτρονικών μέσων για την προβολή των διαλέξεων, β) διαφανειών 
και επιδιασκοπίου και γ) κλασικού πίνακα. 
- Οι διαλέξεις λαμβάνουν χώρα δυο φορές την εβδομάδα στην αίθουσα Δ12.  

Διάλεξη  Τίτλος Διδάσκων 

1 Μέγεθος/μορφή μορίων, εναντιομέρεια και 
γεωμετρική ισομέρεια στη βιολογική δράση   

Β. Δημόπουλος 

2 Ατροπισομέρεια - διαμορφωμερή και 
βιολογική δράση  

Β. Δημόπουλος 

3 Ποσοτικές σχέσεις στερεοδομής και δράσης, 
εμβαδόν πολικής  επιφάνειας 
φαρμακομορίων 

Β. Δημόπουλος 

4 Λιποφιλία & προσδιορισμός συντελεστών 
κατανομής  

Β. Δημόπουλος 

5 Προσδιορισμός συντελεστών μερισμού Β. Δημόπουλος 

6 Διαπερατότητα μέσω βιολογικών 
μεμβρανών 

Β. Δημόπουλος 

7 Βιοφαρμακευτική κατάταξη νέων χημικών 
οντοτήτων 

Β. Δημόπουλος 

8 Φαινόμενα σύνδεσης και φυσικοχημικές 
ιδιότητες προσδεμάτων 

Β. Δημόπουλος 

9 Κλασσική και μη κλασική ισοστέρεια Β. Δημόπουλος 

10 Βιοϊσοστέρεια Β. Δημόπουλος 

11-14 Σχεδιασμός Αντικαρκινικών Προφαρμάκων Ι. Νικολάου 

15-16 Στοχευμένα για όγκους συζευγμένα 
αντικαρκινικά φάρμακα με ποικίλες ειδικές 
ομάδες (π.χ. μονοκλωνικά αντισώματα, 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, φυλλικό οξύ, 
υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια) 

Ι. Νικολάου 

17-18 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ KAI ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ 
ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ: Αιθανόλη, 
τετραχλωράνθρακας, πολυαλογονωμένοι 
υδρογονάνθρακες, ενώσεις διπυριδυλίου, 
ιόντα σιδήρου και άλλων βαρέων μετάλλων, 
κλοφιβράτη, παρακεταμόλη 

Ε. Ρέκκα 

19-20 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ KAI ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Υπερχοληστερολαιμία, 
Αγγειοπάθειες, Υπέρταση, Καρδιαγγειακά 
νοσήματα, Επιπλοκές του σακχαρώδους 
διαβήτη 

Ε. Ρέκκα 

21-22 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ KAI ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φλεγμονή, Ρευματοειδής 
αρθρίτιδα, Φάρμακα χρησιμοποιούμενα σε 
καταστάσεις φλεγμονής, Αυτοάνοσοι νόσοι 

Ε. Ρέκκα 

23-24 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ KAI ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ Ε. Ρέκκα 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Νευρωνική εκφύλιση και 
οξειδωτικό στρες, Άμυνα του εγκεφάλου 
έναντι οξειδωτικού στρες, Σύνδεση του 
σιδήρου στον εγκέφαλο, Γεροντική άνοια – 
Νόσος Alzheimer, Παθοβιοχημεία της 
Νόσου Alzheimer, Κυτταρικός θάνατος, 
Κυτταρική βλάβη στη Νόσο του Alzheimer, 
Πιθανά αίτια της Νόσου του Alzheimer, Ιδέες 
για τον oρθολογικό σχεδιασμό φαρμάκων 
κατά της νόσου του Alzheimer Νόσος του 
Parkinson, Αίτια της νόσου του Parkinson 

25-26 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ: 
Ομοιόσταση, Βιολογικό στρες, Εκδηλώσεις 
και μέτρηση του στρες, επίδραση 
βενζοδιαζεπινών, Στρες και απόκριση σε 
φάρμακα και άλλα ξενοβιοτικά, Συσχετίσεις 
μεταξύ βιολογικού και οξειδωτικού στρες. 

Ε. Ρέκκα 

 

β) Εργαστήρια: 
Οι φοιτητές καλούνται με ανακοίνωση τον Φεβρουάριο κάθε έτοuς για να 
συμπληρώσουν αιτήσεις εγγραφής για την άσκησή τους στα εργαστήρια. Για 
όσους δεν έγινε εγγραφή (ή δεν έγινε έγκαιρα) η άσκηση μεταφέρεται στο 
αντίστοιχο 8ο εξάμηνο της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. 
Οι ασκήσεις θα εκτελούνται ομαδικά, διότι σκοπός της εφαρμογής του τρόπου 
αυτού της εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών, οι οποίοι ευρίσκονται σε 
προχωρημένο εξάμηνο σπουδών, είναι η εκτέλεση συλλογικής, 
ολοκληρωμένης πειραματικής εργασίας, όπου επιδιώκεται να κεντρίζεται το 
ενδιαφέρον, να τονίζεται η πρωτοβουλία των φοιτητών, να αποφεύγεται η 
μηχανική δουλειά και κυρίως να παρέχεται στοιχειώδης ιδέα σχετικά με 
εποικοδομητικό τρόπο εφαρμογής των αποκτηθεισών γνώσεων αλλά και 
νέων σ’ αυτούς μεθόδων και τεχνικών. 
 

Εργαστήριο Τίτλος Διδάσκων  

1-3 Τρισδιάστατη γραφική  δημιουργία 
δομής απομορφίνη & τριών παραγώγων 
της.   

Β.Δημόπουλος,  

4-7 Ενεργειακή ελαχιστοποίηση των δομών 
με υπολογιστική χρήση μοριακής 
μηχανικής και κβαντομηχανικής  

Β.Δημόπουλος,  

8-9 Καταγραφή αποτελεσμάτων (ενέργειας 
& ατομικών αποστάσεων) 

Β.Δημόπουλος,  

10-12 Δισδιάστατη  γραφική  δημιουργία δομής 
απομορφίνη & των τριών παραγώγων 
της. Υπολογισμός δεικτών λιποφιλίας  

Β.Δημόπουλος,  

13-14 Διαμορφομερή & κατανομή Boltzman. 
Υπολογιστικά αποτελέσματα & 
(βιβλιογραφική) in vivo δράση  

Β.Δημόπουλος,  

15-18 Σύνθεση και ταυτοποίηση Ε. Ρέκκα 



παρακεταμόλης 

19-22 Πρόκληση ηπατοτοξικότητας σε επίμυες 
με χορήγηση υψηλής δόσης 
παρακεταμόλης, μελέτη της επίδρασης 
ενώσεων με διαφορετικό μηχανισμό 
δράσης, με σκοπό την προστασία του 
οργανισμού έναντι οξειδωτικής 
προσβολής. 

Ε. Ρέκκα 

23-26 Προσδιορισμός της επίδρασης των 
προηγουμένων, με έλεγχο δεικτών σε 
αίμα και ήπαρ των πειραματοζώων. 

Ε. Ρέκκα 

 

 

 


