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Γνωστικοί στόχοι:  Το μάθημα  δίνει τη δυνατότητα στον διδασκόμενο να 
μπορεί να ταυτοποιήσει τα φάρμακα αλλά και να τα προσδιορίσει ποσοτικά σε 
αμιγή μορφή, σε φαρμακευτικά σκευάσματα ή σε βιολογικά υγρά. Ο φοιτητής 
ενημερώνεται για την Αρχή και τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων 
ενόργανων μεθόδων ανάλυσης (IR, NMR, RAMAN, Φθορισμομετρία, Ατομική 
Απορρόφηση/Εκπομπή) και πως αυτές εφαρμόζονται στα φάρμακα. Ιδιαίτερη 
μνεία γίνεται στην Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους-Ορατού(UV-vis) η οποία 
θεωρείται μια από τις σπουδαιότερες και ποιο αξιόπιστες συνδυαστικές τεχνικές 
(σε σειρά με την HPLC) στη Φαρμακευτική Ανάλυση. Τέλος το μάθημα παρέχει 
στο φοιτητή βασικές γνώσεις Στατιστικής ώστε να μπορεί να αξιολογήσει τα 
αναλυτικά αποτελέσματα και να αποφανθεί για την καταλληλότητα ενός 
φαρμακευτικού σκευάσματος βάση των αρχών που υπαγορεύονται από την 
Φαρμακοποιία (Ελληνική, Ευρωπαϊκή κ.λ.π.) και τον ΕΟΦ. Οι γνώσεις αυτές 
θεωρούνται θεμελιώδεις και απαραίτητες για την μετέπειτα πιθανή 
επαγγελματική αποκατάσταση του πτυχιούχου Φαρμακευτικής . 
 
Δεξιότητες: Εξοικείωση με βασικές έννοιες Φαρμακευτικής Ανάλυσης 
Διδακτικές μέθοδοι:  
Διαλέξεις καθ’ έδρας & Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Oι εργαστηριακές ασκήσεις   επεκτάθηκαν όσον αφορά την εξοικείωση και 
εξειδίκευση των προπτυχιακών φοιτητών με τα φάσματα των φαρμάκων ώστε 
επιπλέον με χρήση Η/Υ να αναπτυχθεί χρήσιμη για την εκπαίδευση των 
φοιτητών εποπτευόμενη αυτοδιδασκαλία  
 
Περιεχόμενο του μαθήματος:  

Αρχές Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης. Ταξινόμηση ενοργάνων μεθόδων 
ανάλυσης. Γενικά χαρακτηριστικά ενοργάνων μεθόδων που χρησιμοποιούνται 
στη Φαρμακευτική Ανάλυση.  
Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Η φύση της ακτινοβολούμενης ενέργειας. 
Αλληλεπιδράσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας-ύλης.Ταξινόμηση 
φασματοσκοπικών τεχνικών ανάλυσης με εφαρμογή στην Φαρμακευτική 
Ανάλυση. Γενικά περί φασματοσκοπικών μεθόδων. 
Έλεγχος ποιότητας αναλυτικών μεθόδων: Εισαγωγή, Έλεγχος σφαλμάτων 
στην ανάλυση, Ακρίβεια και πιστότητα, Επικύρωση αναλυτικών διαδικασιών, 
Τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας για τον προσδιορισμό δισκίων, 
Συνδυασμένα τυχαία σφάλματα, Έκθεση αποτελεσμάτων, Μονάδες, Όροι που 
χρησιμοποιούνται στον έλεγχο αναλυτικών διαδικασιών, Βασικοί υπολογισμοί 
στην ανάλυση. 
Φυσικές και χημικές ιδιότητες φαρμακομορίων: Εξίσωση Henderson-
Hasselbach, Ιοντισμός φαρμακομορίων, όξινη και βασική ισχύς και pKa, 
Συντελεστής μερισμού. 
Φασματοφωτομετρία Απορρόφησης Υπεριώδους-Ορατού: Παράγοντες που 
καθορίζουν την απορρόφηση υπεριώδους, Νόμος του Beer Lambert, 
οργανολογία, διακρίβωση οργάνου, φάσματα UV αντιπροσωπευτικών φαρμάκων, 
Χρήση της τεχνικής για τον προσδιορισμό του pKa, Εφαρμογές 



φασματοφωτομετρίας UV, Φάσματα παραγώγων, διαφορική φασματο-
φωτομετρία. 
Φασματοφωτομετρία Φθορισμού: Αρχές της μεθόδου , οργανολογία, Μόρια που 
εμφανίζουν φθορισμό, παράγοντες που εμποδίζουν την ένταση φθορισμού, 
εφαρμογές.  
Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου: Εισαγωγή, Παράγοντες που καθορίζουν την 
ένταση και το ενεργειακό επίπεδο, Οργανολογία, Προετοιμασία δείγματος, 
Εφαρμογές , παραδείγματα (δακτυλικό αποτύπωμα, ταυτοποίηση πολυμόρφων), 
Ανάλυση Εγγύς Υπερύθρου, Παραδείγματα εφαρμογών  και πρόσθετα 
προβλήματα στο NIR 
Φλογοφασματοφωτομετρία και φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης  
/εκπομπής: Εισαγωγή, Φλόγες καυστήρες εκνεφωτές, Αρχή λειτουργίας, 
Παρεμποδίσεις, Παραδείγματα και εφαρμογές, Φασματοφωτομετρία εκπομπής με 
Επαγωγικά Συζευγμένο πλάσμα. 
Φασματοσκοπία Raman: Εισαγωγή, Αρχές της μεθόδου, Εφαρμογές 
Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού: Σημεία-κλειδιά, Εισαγωγή, 
Οργανολογία, Αρχή της μεθόδου, NMR πρωτονίου, Εφαρμογή της τεχνικής στην 
επιβεβαίωση δομής ορισμένων φαρμακευτικών μορίων,NMR ανθρακα-13, 
Φάσματα NMR δυο διαστάσεων, Εφαρμογές της τεχνικής στην ποσοτική ανάλυση, 
Άλλες εξειδικευμένες τεχνικές στο NMR. 
 
Μαθησιακές δραστηριότητες:   
Παρακολούθηση του μαθήματος και των εργαστηρίων, παράδοση 
εργαστηριακού τετραδίου 
 
Μέθοδοι και διαδικασία αξιολόγησης:  
Εφόσον ολοκληρωθεί η σειρά των εργαστηρίων με προβιβάσημο βαθμό και 
παραδοθεί το τετράδιο των εργαστηρίων διορθωμένο, ο κάθε φοιτητής με την 
ομάδα του θα πρέπει να παραδώσει κάποια εργασία στο θέμα το οποίο του 
έχει οριστεί (παραδίδεται διορθωμένη) και στο τέλος της Ακαδημαϊκής χρονιάς 
να υποβληθεί σε προφορικές εξετάσεις. Τελειώνοντας αυτές του τις 
υποχρεώσεις μπορεί να λάβει μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων 
Φαρμακευτικής Ανάλυσης. Στην αξιολόγηση του φοιτητή σημαντικό ρόλο παίζει 
η συνεργασιμότητα και η διαπροσωπική σχέση με τον διδάσκοντα.     
 
Χρήση ΤΠΕ / Ηλεκτρονική διάθεση μαθήματος: 
Το εργαστηριακό περιεχόμενο του μαθήματος εμπλουτίστηκε με ηλεκτρονικό 
εκπαιδευτικό υλικό, ειδικό πρόγραμμα (software) για χρήση CD-ROM που 
περιέχει τα φάσματα των φαρμάκων καθώς και τη στερεοχημική τους δομή στο 
χώρο (μήκος δεσμών, διάταξη δακτυλίων, γωνίες διαφόρων δεσμών κ.λ.π.) 
ώστε να διαφαίνεται η σχέση δομής του φαρμάκου με το αντίστοιχο φάσμα. 
Επίσης μεγάλο μέρος των εργαστηριακών ασκήσεων Φασματοφωτομετρίας 
πραγματοποιείται από τους φοιτητές με την εφαρμογή ειδικού προγράμματος 
UVPC.  
Οι διαλέξεις του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή 
Powerpoint, βίντεο κλπ). 
 
Διδασκαλία (Διαλέξεις/Εργαστήρια/Εργαστηριακά Μαθήματα) 
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και εργαστηριακές  ασκήσεις. 



α) Διαλέξεις. Οι διαλέξεις (δίωρες) λαμβάνουν χώρα δύο φορές την εβδομάδα 
στην Αίθουσα Δ12 και γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την προβολή των 
θεμάτων που αναπτύσσονται. 
  

Διάλεξη Τίτλος Διδάσκων (οντες) 

1 Αρχές Ενόργανης Φαρμακευτικής 

Ανάλυσης 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

2 Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

3 Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

4 Ποσοτικοί προσδιορισμοί με 

φασματοφωτομετρία υπεριώδους 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

5 Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
φαρμακομορίων 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

6 Φασματοφωτομετρία Υπερύθρου Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

7 Φλογοφασματοφωτομετρία και 
φασματοφωτομετρία ατομικής 
απορρόφησης/εκπομπής 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

8 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 
Συντονισμού 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

9 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 
Συντονισμού 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

10 Φθορισμομετρία Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

11 Φλογοφασματοφωτομετρία  και 

φασματοφωτομετρία Ατομικής 

απορρόφησης 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

12 Φλογοφασματοφωτομετρία  και 

φασματοφωτομετρία Ατομικής 

απορρόφησης 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

13 Φασματοσκοπία Raman Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

 

 

 

 

 

 

Β) Εργαστήρια 

 



Εργαστήριο Τίτλος Διδάσκων (οντες) 

1 Φασματοφωτομετρία Υπεριώδους- 

Ορατού, ενημέρωση , 

Οργανολογία 

 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

 

2 α) Μελέτη φασμάτων UV 

Βενζολίου με μεταβολή του εύρους 

σχισμής του Μονοχρωμάτορα. 

β) Μελέτη φασμάτων UV 

ακετυλοσαλυκιλικού οξέος, 

φαινόλης, ναφθαλινίου, 

ναφαζολίνης.ανιλίνης 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

 

3 Μεταβολή Φάσματος 

Απορρόφησης UV λόγω 

Υποκατάστασης στον αρωματικό 

δακτύλιο Ξυλολίων, χρήση 

προγράμματος UVPC 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

 

4 Εφαρμογή μεθόδου «προσθήκης 

γνωστών ποσοτήτων» (Standard 

addition method) σε περφαιναζίνη, 

αμιτριπτιλίνη, κυπροτερόνη με 

χρήση του προγράμματος UVPC 

Μαρκοπούλου 

Αικατερίνη 

 

 

 


