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ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 

Δελτίο μαθήματος (Syllabus):  ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 

Κωδικός μαθήματος:   79 

Κύκλος/Επίπεδο σπουδών:  Προπτυχιακό 

Εξάμηνο σπουδών:   8
ο
 Εξάμηνο 

Τύπος μαθήματος 

 Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων 

Χ Επιστημονικής Περιοχής (Φαρμακευτικής) 

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):  5 

Θεωρία (ώρες):    3 ώρες την εβδομάδα 

Φροντιστήριο (ώρες):   

Εργαστήριο (ώρες):   1 ώρες την εβδομάδα 

Συντονιστής μαθήματος: 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας & Φαρμακογονιδιωματικής 

Διδάσκοντες:  

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας & Φαρμακογονιδιωματικής 

 

Βοηθός: 

Γεώργιος Α. Μυστρίδης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φαρμακευτικής 

 

Σκοποί του Μαθήματος: 

Διαλέξεις: 

 Οι διαλέξεις στοχευουν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές φαρμακευτικής να αναπτύξουν τις ικανότητές στους 
στην κατανόηση και αξιοποίηση κλινικώς σημαντικών φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων με ένα τρόπο που σκοπό έχει 
την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων στη θεραπευτική. Προς το σκοπό αυτό, θα ενισχυθεί η 
προβλεπτική αλλά και η κριτική ικανότητα των φοιτητών στις αλληλεπιδράσεις και στις ανεπιθύμητες ενέργειες και θα 
επέλθει τελικά θετικό αποτέλεσμα τόσο στη φαρμακευτική φροντίδα όσο και στα επιθυμητά θεραπευτικά 
αποτελέσματα. Εκ των πραγμάτων, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώση και πρακτικές ικανότητες ως 
επαγγελματίες για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και το προφίλ ασφάλειας στην κλινική 
πρακτική. 

 Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, εφαρμόζονται ειδικές μεθοδολογίες διδασκαλίας:  

α. διαλέξεις που εστιάζουν σε επιλεγμένες φαρμακοκινητικές, φαρμακοδυναμικές, φαρμακογενετικές 
και εξατομικευμένες έννοιες ιατρικής,  

β. συζητήσεις για συγκεκριμένες μελέτες κλινικών περιπτώσεων αλληλεπίδρασης φαρμάκων στο 
πλαίσιο της ιατρικής που βασίζεται στην τεκμηρίωση και  

γ. εκπαιδευτικά σεμινάρια για την αξιολόγηση συγκεκριμένων δεδομένων δοσολογίας φαρμάκων με 
την εφαρμογή της πλατφόρμας Simcyp-Population Based Pharmacokinetic Modeling and Simulation 
(ακαδημαϊκή συμφωνία αδειοδότησης από το 2009). 

 

Δεξιότητες: Δυνατότητα αξιολόγησης των φοιτητών για αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και ADR 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας: Παρουσιάσεις, διαφάνειες του PowerPoint, βιβλία, συζήτηση case studies φαρμάκων. 
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Περιεχόμενο του Μαθήματος: 

Α) Περιεχόμενο διαλέξεων 

Πρωτεϊνική σύνδεση φαρμάκων, Εντερικός μεταβολισμός φαρμάκων, Ηπατικός μεταβολισμός φαρμάκων, 
Ανάλυση μηχανισμών αλληλεπίδρασης φαρμάκων, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-φαρμάκων, Ανεπιθύμητες ενέργειες 
φαρμάκων, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-φυτοθεραπευτικών, Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-τροφίμων, 
Φαρμακογονιδιωματική και προσαρμογή δοσολογίας φαρμάκων, Δοσολογικές θεωρήσεις φαρμάκων, 
Φαρμακοοικονομία, Γενετικός πολυμορφισμός των μεταβολικών ενζύμων και των μεταφορέων των φαρμάκων, 
Εξατομίκευση δοσολογικών σχημάτων στην κλινική πράξη, Κόστος φαρμακευτικής αγωγής, Τοξικοί παράγοντες και 
φαρμακευτική αγωγή. Παραδείγματα φαρμακοκινητικής ανάλυσης στα βάση των διαλέξεων (pharmacokinetic case 
studies): α) απόσυρση σεριβαστατίνης, β) απόσυρση ροφεκοξίμπης, γ) φαρμακοεπαγόμενη επιμήκυνση του 
επάρματος QT και καρδιοτοξικότητα των φαρμάκων και δ) στάδια ανάπτυξης της ινδιναβίρης αναφορικά με την 
βελτίωση των φαρμακοκινητικών παραμέτρων των πρόδρομων φαρμακομορίων.  

Β) Φροντιστηριακά μαθήματα  

Ασκήσεις και φροντιστηριακά μαθήματα για την κατανόηση των εννοιών που καλύπτονται στις διαλέξεις, έτσι 
ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες για την αξιοποίηση και εφαρμογή φαρμακοκινητικών δεδομένων στα 
δοσολογικά σχήματα φαρμάκων στην κλινική πράξη. Παράλληλα, αξιοποιείται το εργαλείο “Simcyp-Population Based 
Pharmacokinetic Modelling and Simulation» με συγκεκριμένα κλινικά δεδομένα για πρόβλεψη-προσαρμογή 
δοσολογικών σχημάτων στα πλαίσια εφαρμογής μια προσέγγισης πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής με τίτλο: 
«Ανάλυση φαρμακολογικού αποτελέσματος σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες: Μονοθεραπεία και συγχορήγηση 
φαρμάκων». 

Προσφερόμενο Διδακτικό Υλικό:  

1. Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης «Κλινική Φαρμακοκινητική: Βασικές αρχές της φαρμακευτικής αγωγής στην κλινική 
πράξη», Έκδοση: 2016. Εκδότης: Σταμούλης-Σαρτίνας, Θεσσαλονίκη.  

2. Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης. Στο e-learning AUTh για το συγκεκριμένο μάθημα είναι αναρτημένες όλες οι διαφάνειες 
(slides) των διαλέξεων, καθώς και το υλικό των φροντιστηριακών μαθημάτων παράλληλα με εκείνες που 
σχετίζονται με το εργαλείο “Simcyp-Population Based Pharmacokinetic Modelling and Simulation». 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
α) ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ I.Σ. ΒΙΖΙΡΙΑΝΑΚΗ 
 

Διάλεξη/ 
Διάρκεια 

Τίτλος Διδάσκοντες 

1
η
 / 

3 ώρες 

Βασικές αρχές της κλινικής φαρμακοκινητικής: Απορρόφηση 
φαρμάκων, αξιολόγηση και κλινική χρησιμότητα 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

2
η
 / 

3 ώρες 

Βασικές αρχές της κλινικής φαρμακοκινητικής: Κατανομή 
φαρμάκων, αξιολόγηση και κλινική χρησιμότητα 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

3
η
 / 

3 ώρες 

Βασικές αρχές της κλινικής φαρμακοκινητικής: Απέκκριση 
φαρμάκων, αξιολόγηση και κλινική χρησιμότητα  

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

4
η
 / 

3 ώρες 

Βασικές αρχές της κλινικής φαρμακοκινητικής: Μεταβολισμός 
φαρμάκων, αξιολόγηση και κλινική χρησιμότητα 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

5
η
 / Φαρμακοκινητικά μοντέλα, δοσολογικά σχήματα, αποτύπωση 

και εφαρμογή δεδομένων κλινικής φαρμακοκινητικής στην 
Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

http://www.simcyp.com/
http://www.simcyp.com/
http://www.simcyp.com/
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3 ώρες κλινική πράξη 

6
η
 /  

2 ώρα 

Ρόλος της «Κλινικής Φαρμακοκινητικής» στη σύγχρονη 
θεραπευτική: ανάπτυξη νέων φαρμάκων και ενίσχυση 
αποτελεσματικότητας-ασφάλειας στη φαρμακευτική αγωγή 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

7
η
 /  

2 ώρες 

Πρωτεϊνική σύνδεση των φαρμάκων: επίδραση στη 
βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων και κλινική σημασία στις 
αλληλεπιδράσεις φαρμάκων 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

8
η
 /  

3 ώρες 

Ηπατική λειτουργία και διάθεση των φαρμάκων στον 
οργανισμό 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

9
η
 /  

5 ώρες 

Μεταβολικά ένζυμα και μεταφορείς φαρμάκων: τοπογραφία, 
φαρμακοκινητική-φαρμακογονιδιωματική ανάλυση και κλινική 
σημασία για το φαρμακολογικό αποτέλεσμα  

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

10
η
 /  

2 ώρες 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-τροφίμων: Μηχανισμοί και 
κλινική σημασία 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

11
η
 /  

2 ώρες 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-φυτοθεραπευτικών: Μηχανισμοί 
και κλινική σημασία 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

12
η
 /  

2 ώρες 

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-φαρμάκων: Μηχανισμοί και 
κλινική σημασία 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

13
η
 /  

5 ώρες 

Πρόβλεψη αλληλεπιδράσεων φαρμάκων στην κλινική πράξη: 
Φαρμακογονιδιωματική και φαρμακοοικονομική ανάλυση 
κλινικών δεδομένων 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

14
η
 /  

1 ώρα 

Περιβαλλοντικοί τοξικοί παράγοντες και διάθεση των 
φαρμάκων στον οργανισμό: κλινική σημασία 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

15
η
 /  

2 ώρες 

Φαρμακολογικές προσεγγίσεις βελτίωσης του 
φαρμακολογικού αποτελέσματος: Κατευθύνσεις 
εξατομίκευσης των δοσολογικών σχημάτων στην κλινική 
πράξη 

Ι.Σ. Βιζιριανάκης 

β) Φροντιστήρια-Εργαστήρια 
Διδάσκων: I.Σ. Βιζιριανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας & Φαρμακογονιδιωματικής 
Βοηθός: Γ. Μυστρίδης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φαρμακευτικής 
 

Α/Α Θεματολογία φροντιστηριακών-εργαστηριακών ασκήσεων  
(Περιλαμβάνει και το θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών ασκήσεων) 

Διδάσκοντες 

1
ο
 Απορρόφηση: 

 Διαλυτότητα φαρμάκων,  

 Διάβαση βιολογικών μεμβρανών,  

 Οδοί χορήγησης  

 Βιοδιαθεσιμότητα 

 Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων στο επίπεδο της απορρόφησης 
Ασκήσεις και παραδείγματα 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 

2
ο
  Κατανομή: 

 Φαινόμενος όγκος κατανομής 

 Σύνδεση με πρωτεΐνες 

 Μη συνδεόμενο (ελεύθερο) κλάσμα του φαρμάκου 

 Αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο της κατανομής 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 
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Ασκήσεις και παραδείγματα 

3
ο
 Νεφρική Απέκκριση: 

 Μηχανισμοί νεφρικής απέκκρισης 

 Ρυθμός απέκκρισης 

 Φάρμακο που μένει να απομακρυνθεί 

 Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων 
Ασκήσεις και παραδείγματα 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 

4
ο
  Ηπατική Κάθαρση: 

 Επιρροή του ηπατικού ρυθμού αιμάτωσης 

 Σύνδεση με πρωτεΐνες 

 Ενδογενής Κάθαρση 

 Αλληλεπιδράσεις 

 Φαινόμενο «πρώτης διόδου» και βιοδιαθεσιμότητα 

 Διαφορές μεταξύ φαρμάκων χαμηλού και υψηλού ποσοστού 
εκχύλισης 

Ασκήσεις και παραδείγματα 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 

5
ο
 Τάξεις ρυθμών απομάκρυνσης (απέκκρισης) του φαρμάκου: 

 Κινητική μηδενικής τάξης 

 Κινητική πρώτης τάξης 

 Στοιχεία ενζυμικής κινητικής 

 Κορεσμός ενζυμικών διαδικασιών 
Υπολογισμός εμβαδών κάτω από καμπύλες (AUC) με τη μέθοδο των 

τραπεζίων 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 

6
ο
 Εισαγωγή στα Διαμερισματικά μοντέλα: 

 Σύνδεση των μέχρι τώρα διδαχθέντων σε φαρμακοκινητικά 
μοντέλα 

 Συνοπτική παρουσίαση διαφόρων μοντέλων 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 

7
ο
 Μονοδιαμερισματικό μοντέλο ταχείας ενδοφλέβιας χορήγησης (IV Bolus): 

 Εξίσωση συγκέντρωσης φαρμάκου στο πλάσμα 

 Χρόνος ημιζωής 

 Κάθαρση 

 Όγκος κατανομής 

 Σταθερά του ρυθμού απομάκρυνσης (απέκκρισης) 

 Υπολογισμός συγκέντρωσης στο πλάσμα και όγκου κατανομής 

 Εκτίμηση παραμέτρων από τιμές συγκέντρωσης στο πλάσμα. 
Ασκήσεις και παραδείγματα στο “IV Bolus Μοντέλο” 

 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 

8
ο
 Μονοδιαμερισματικό μοντέλο ενδοφλέβιας έγχυσης (IV infusion): 

 Εξίσωση συγκέντρωσης πλάσματος 

 Steady State και παράγοντες που την επηρεάζουν. 

 Χρόνος που απαιτείται για να φτάσουμε στη Steady State. 

 Εκτίμηση παραμέτρων από τιμές συγκέντρωσης στο πλάσμα. 

 Πρόβλεψη επιπέδων πλάσματος βάσει δοσολογίας 

 Υπολογισμός Δόσης Εφόδου 

 Υπολογισμός ρυθμού χορήγησης. 
Ασκήσεις και παραδείγματα στο “IV Infusion Μοντέλο” 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 

9
ο
  Μονοδιαμερισματικό μοντέλο 1

ης
 τάξης (από του στόματος χορήγηση): 

 Κινητική της απορρόφησης 

 Έκταση και ρυθμός απορρόφησης 

 Εκτίμηση παραμέτρων απορρόφησης-Μέθοδος των υπολοίπων 

 Επιρροή αλλαγών απορρόφησης στη συγκέντρωση του φαρμάκου 
στο πλάσμα 

 Υπολογισμός Βιοδιαθεσιμότητας 

 Εξίσωση συγκέντρωσης ως προς το χρόνο 
Ασκήσεις και παραδείγματα στο Μοντέλο 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 

10
ο
  Κινητική με πολλαπλή χορήγηση φαρμάκου 

 Συγκέντρωση στη σταθερή κατάσταση (Steady state) 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 
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 Μέγιστες και ελάχιστες συγκεντρώσεις 

 Ρυθμός χορήγησης 

 Μεσοδιάστημα χορήγησης 

 Σχεδιασμός δοσολογικού σχήματος 
Ασκήσεις και παραδείγματα 

11
ο
  Εφαρμογή μοντέλων πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής για την πρόβλεψη 

και ανάλυση αλληλεπιδράσεων φαρμάκων κλινικού ενδιαφέροντος 

 Πλατφόρμα Simcyp 

 Μοντελοποίηση βασιζόμενη στη φυσιολογία (PBPK Modeling and 
Simulation)  

Ασκήσεις και παραδείγματα 

Ιωάννης Σ. Βιζιριανάκης, 
Γεώργιος Α. Μυστρίδης 

 


