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Τρόπος Παράδοσης 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

 

Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος 

 e-Οδηγός Σπουδών https://qa.auth.gr/el/class/    

 Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνικά 

Προαπαιτήσεις 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Διερεύνηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική 

Συσχέτιση φυσικοχημικών ιδιοτήτων των υλικών με τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα των  φαρμάκων 

Σύνδεση μεταξύ βασικών επιστημών και φαρμακευτικής. 

The course's objective is to promote the understanding of the physicochemical principles of 

pharmaceutics, and the interrelations between the physical properties of the raw materials and those of 

the pharmaceutical formulations and final dosage forms. 

Γενικές Ικανότητες 

Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Αέρια-ατμοί-υπερκρίσιμα ρευστά: Φυσικές ιδιότητες, εφαρμογές. 

Στερεά: Κρυσταλλική κατάσταση: δομή, πολυμορφισμός, οπτικές ιδιότητες, ατέλειες. Μεταπτώσεις 

φάσεως. Επιδιαλυτώματα – ένυδρες μορφές, συγκρύσταλλοι, άλατα. Άμορφη κατάσταση: παρασκευή, 

ιδιότητες (υαλώδης μετάπτωση), πλεονεκτήματα. Στερεές διασπορές: Είδη και μέθοδοι παρασκευής. 

Διαλυτότητα και ιδιότητες διαλυμάτων: διαλυτότητα, θερμοδυναμικές ιδιότητες διαλυμάτων, διαλύτες. 

Ιονισμός φαρμάκων σε διαλύματα (ασθενή οξέα, βάσεις, αμφολυτικά φάρμακα, ρυθμιστικά διαλύματα). 

Ωσμωτικές ιδιότητες διαλυμάτων. Μερισμός μεταξύ μη αναμίξιμων διαλυτών. Διάχυση (νόμοι του Fick, 

διαπερατότητα μεμβρανών και πειραματική μελέτη της διάχυσης). Ρυθμός διάλυσης: νόμος Noyes-

Whitney, ενδογενής ρυθμός διάλυσης. 

Σταθερότητα των φαρμάκων: χημική διάσπαση των φαρμάκων, μηχανισμοί και κινητική της διάσπασης 

σε διαλύματα, μηχανισμοί και κινητική της διάσπασης στη στερεά κατάσταση. 

https://qa.auth.gr/el/class/


Ρεολογία: Ιξώδες, νευτώνεια και μη νευτώνεια υγρά (πλαστική, ψευδοπλαστική και διασταλτική ροή), 

θιξοτροπία, πειραματικός προσδιορισμός του ιξώδους. 

Επιφανειακά – διεπιφανειακά φαινόμενα: επιφανειακή τάση – εξάπλωση – διαβροχή των στερεών – 

πειραματικός προσδιορισμός του συντελεστή επιφανειακής τάσεως. Τασενεργές ουσίες – μικκύλια – 

διαλυματοποίηση – υγροί κρύσταλλοι. 

Αδρομερή συστήματα διασποράς: θεωρία DLVO για τη σταθερότητα των συστημάτων διασποράς. 

Εναιωρήματα, γαλακτώματα, μικρογαλακτώματα (παρασκευή, σταθερότητα). 

Στοιχεία επιστήμης πολυμερών: ταξινόμηση, μοριακός χαρακτηρισμός, σύνθεση, κρυσταλλικότητα, 

διάλυση (θεωρία Flory-Huggins), διόγκωση, εφαρμογές πολυμερών στη φαρμακευτική. Στο μάθημα 

περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των ασκήσεων αυτών 

όπως και η παρουσίασή τους γίνεται με τη χρήση Η/Υ. 

 

Gases-vapors-supercritical fluids: Physical properties, applications. 

Solids: Crystalline state: structure, polymorphism, optical properties, imperfections. Phase transitions. 

Solvates - Hydrates, co-crystals, salts. Amorphous state: preparation, properties (glass transition), 

advantages. Solid dispersions: Types and methods of manufacture. 

Solubility and solution properties: solubility, thermodynamic properties of solvents, solvents. Ionization of 

drugs in solutions (weak acids, bases, ampholytic drugs, buffers). Osmotic solution properties. Partition 

between immiscible solvents. Diffusion (Fick's laws, membrane permeability and experimental diffusion 

study). Solution rate: Noyes-Whitney Act, endogenous dissolution rate. 

Stability of drugs: chemical disruption of drugs, mechanisms and kinetics of disintegration in solutions, 

mechanisms and kinetics of solid degradation. 

Rheology: Viscosity, Newtonian and non-Newtonian fluids (plastic, pseudoplastic and expanding flow), 

thixotropy, experimental determination of viscosity. 

Surface - interfacial phenomena: surface tension - spreading - solidification of solids - experimental 

determination of the surface tension factor. Tachyactive substances - micelles - solubilization - liquid 

crystals. 

Bulky dispersion systems: DLVO theory of stability of dispersion systems. Suspensions, emulsions, 

microemulsions (preparation, stability). 

Polymer science elements: classification, molecular characterization, synthesis, crystallinity, dissolution 

(Flory-Huggins theory), swelling, polymer applications in pharmacy. The course includes laboratory 

practical exercises. The processing of the experimental data, as well as their presentation, requires the 

use of a computer. 

Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού 

Βιβλίο 

Διδακτικές σημειώσεις 

Διαφάνειες 



Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

Χρήση Τ.Π.Ε. 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Περιγραφή 

Διαλέξεις σε ηλεκτρονική μορφή (powerpoint), διαθέσιμες στους φοιτητές μέσω του προγράμματος 

Moodle. 

Course lectures in the form of powerpoint presentation, available to the students through the 

Blackboard academic platform. 

 Οργάνωση Μαθήματος 

Δραστηριότητες Φόρτος Εργασίας ECTS Ατομικά Ομαδικά Erasmus 

Διαλέξεις 75 2 
 

X 
 

Εργαστηριακή Άσκηση 25 1 
 

X 
 

Σύνολο 100 4 
   

Αξιολόγηση Φοιτητών 

Περιγραφή 

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται με ίσους όρους για 

όλους και όλοι οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους εφόσον το επιθυμούν. 

Final examination at the end of the semester - submission of a practical lab report. 

Questionaire available to the students through the Blackboard academic platform. 

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών 

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

Γραπτή Εργασία 

Βιβλιογραφία 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Γ. ΚΤΙΣΤΗ 

Φυσική Φαρμακευτική: FASTtrack, A. Florence (μετάφρ. Δεμέτζου) 

Εργαστηριακές Σημειώσεις Φυσικής Φαρμακευτικής 
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