
ΝΠ18-29-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙI 

 

Γνωστικοί στόχοι:   
Το μάθημα  δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε διδασκόμενο να είναι σε θέση να 

εμβαθύνει στην θεωρία προχωρημένων τεχνικών ανάλυσης, ώστε να είναι σε θέση να 

ταυτοποιήσει τα φάρμακα αλλά και να τα προσδιορίσει ποσοτικά σε αμιγή μορφή, σε 

φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά και σε βιολογικά υγρά (δραστική ουσία και 

μεταβολίτες) με διάφορες τεχνικές όπως η Φασματομετρία Μάζης και χρωματογραφία 

(λεπτής στοιβάδος, χάρτου, ανοιχτής στήλης, αέριος χρωματογραφία(GC), Yγρή 

χρωματογραφία Yψηλής Aπόδοσης (ΥΧΥΑ) κ.λ.π.). 

Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται θεμελιώδεις και απαραίτητες για την μετέπειτα πιθανή 

επαγγελματική του αποκατάσταση σε ένα εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης 

(Φαρμακοβιομηχανία, Νοσοκομείο, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων  (Ε.Ο.Φ.)), κλπ. 

 

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 με χρήση Η/Υ να 

αναπτυχθεί χρήσιμη για την εκπαίδευση των φοιτητών εποπτευόμενη αυτοδιδασκαλία.  

 

Περιεχόμενο του μαθήματος:  
 

Χρωματογραφία: Εισαγωγή της χρωματογραφίας, είδη χρωματογραφίας και 

ονοματολογία, καθορισμός χρωματογραφικών παραγόντων, υπολογισμός απόδοσης 

στήλης, προέλευση διεύρυνσης ζωνών στην HPLC. Παράμετροι που αξιολόγηση της 

απόδοσης της στήλης, λήψη/επεξεργασία δεδομένων.  

Αέρια χρωματογραφία: Εισαγωγή, αρχή της μεθόδου, Οργανολογία, Εκλεκτικότητα 

των υγρών στατικών φάσεων, Χρήση παραγωγοποίησης, Παράμετροι που επηρεάζουν 

την απόδοση τριχοειδούς, Ανιχνευτές, Εφαρμογές της GC στην ποσοτική Ανάλυση, 

Προσδιορισμός υπολειμμάτων παραγωγής και αποικοδόμησης με GC,  Προσδιορισμός 

υπολειμμάτων διαλυτών, μικροεκχύλιση στερεάς φάσης, εφαρμογές στη βιοανάλυση. 

Υγρή χρωματογραφία υψηλής Απόδοσης: Εισαγωγή, Οργανολογία, Στατικές και 

κινητές φάσεις, Δομικοί παράγοντες που καθορίζουν την έκλουση των ενώσεων από 

τις στήλες, Προηγμένη εκτίμηση της εκλεκτικότητας διαλυτών στη χρωματογραφία 

αντίστροφης φάσης, Επίδραση της θερμοκρασίας στην HPLC,  Σύνοψη στατικών 

φάσεων, Προηγμένη εκτίμηση των στατικών φάσεων αντίστροφης φάσης, Σύνοψη 

ανιχνευτών, Εφαρμογές της HPLC σε ποσοτικές αναλύσεις φαρμάκων σε σκευάσματα, 

Αναλύσεις με εξειδικευμένες τεχνικές 

Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας: Εισαγωγή, Οργανολογία, Χρωματογράφημα TLC, 

Στατικές φάσεις, Εκλουστικές σειρές και κινητές φάσεις, Τροποποίηση 

προσροφητικών υλικών της TLC, Ανίχνευση των ενώσεων επί πλακών μετά την 

ανάπτυξη, Εφαρμογές, Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας υψηλής απόδοσης (HPTLC).  

Φασματομετρία μαζών: Εισαγωγή, Αρχή της μεθόδου, Παραγωγή ιόντων, Άλλες 

μέθοδοι ιοντισμού, Τεχνικές διαχωρισμού ιόντων, Φάσματα μαζών, Μοριακής 

θραύσης σχηματομορφές, Αέριος χρωματογραφία-φασματοφωτομετρία μαζών, 

Εφαρμογές GC-MS με ΕΙ, Συζευγμένη δίδυμη φασματομετρία μαζών, Φασματομετρία 

μαζών υψηλής διαχωριστικής ικανότητας, Φασματομετρία μαζών πρωτεϊνών,  

Φασματομετρία μαζών στην ανακάλυψη φαρμάκων.  



 

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  συγκεκριμένη εργασία στο θέμα το οποίο του έχει οριστεί (παραδίδεται 

διορθωμένη) και στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς  υποβάλλεται 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-

συνεργασία  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/Φροντιστήρια) 

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 Χρωματογραφία (Εισαγωγή, ταξινόμηση) Μαρκοπούλου Α. 

2 Χρωματογραφικές παράμετροι Μαρκοπούλου Α. 

3 Κινητή/στατική φάση, Διαλύτες, 

Αναλύτες 

Μαρκοπούλου Α. 

4 Ανάπτυξη χρωματογραφικών τεχνικών Μαρκοπούλου Α. 

5 Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος Μαρκοπούλου Α. 

6 Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος Μαρκοπούλου Α. 

7 Αέριος Χρωματογραφία Μαρκοπούλου Α. 

8 Αέριος Χρωματογραφία Μαρκοπούλου Α. 

9 Υγρή Χρωματογραφία Υψηλης Απόδοσης Μαρκοπούλου Α. 

10 Υγρή Χρωματογραφία Υψηλης Απόδοσης Μαρκοπούλου Α. 

11 Φασματομετρία Μάζας Μαρκοπούλου Α. 

12 Φασματομετρία Μάζας Μαρκοπούλου Α. 

13 Φασματομετρία Μάζας Μαρκοπούλου Α. 

 

Β) Εργαστήρια 

 



Εργαστήριο Τίτλος Διδάσκων (ονττες) 

1 Προσδιορισμός (με χάραξη 

καμπύλης αναφοράς) της δραστικής 

ουσίας Φουροσεμίδης σε 

φαρμακοτεχνικά σκευάσματα 

(δισκία) και μελέτη αυτής με 

Υπεριώδη ακτινοβολία (μέρος Α) 

Μαρκοπούλου Α. 

2 Προσδιορισμός (με χάραξη 

καμπύλης αναφοράς) της δραστικής 

ουσίας Φουροσεμίδης σε 

φαρμακοτεχνικά σκευάσματα 

(δισκία) και μελέτη αυτής με 

Υπεριώδη ακτινοβολία (μέρος Β) 

Μαρκοπούλου Α. 

3 Μελέτη φάσματος Υπεριώδους της 

υδροχλωρικής βρωμεξίνης, χάραξη 

καμπύλης αναφοράς και 

υπολογισμοί συντελεστών αραίωσης 

Μαρκοπούλου Α. 

4 Μελέτη φάσματος Ιφεπροδίλης και 

εφαρμογή μεθόδου «προσθήκης 

γνωστών ποσοτήτων» (Standard 

addition method)  

Μαρκοπούλου Α. 

 

  

 


