
Τίτλος: Μεταβολισµός φαρµάκων και η φαρµακοκινητική τους 

Κωδικός 
Μαθήµατος: 

PHA603 

Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό 

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στην Κλινική Φαρµακευτική (2ος Κύκλος) 

Έτος σπουδών: 1ο (1ο Εξάµηνο) 

Αριθµός ECTS 
credits: 

8 

Στόχος µαθήµατος: Σκοπός του µαθήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές εξειδικευµένη 
γνώση στο φαινόµενο του µεταβολισµού των φαρµάκων στον οργανισµό. 
Επίσης, να περιγραφεί η φύση των δοµικών αλλαγών του φαρµακοµορίου 
και ο σκοπός του µεταβολισµού των φαρµάκων, και να παρουσιαστεί η 
ενζυµική συµµετοχή. Σκοπός ακόµη είναι η απόκτηση εξειδικευµένης 
γνώσης της κινητικής συµπεριφοράς των φαρµάκων στον οργανισµό. 
Μελέτη φαρµακοκινητικών προτύπων που αφορούν διάφορες οδούς 
χορήγησης των φαρµάκων, αλλά και σχετικά µε την κατανοµή και απέκκριση 
των φαρµάκων. Θέµατα βιοδιαθεσιµότητας και βιοϊσοδυναµίας. 

Αναµενόµενα 
µαθησιακά 
αποτελέσµατα: 

Με το πέρας του µαθήµατος αυτού, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση 
να γνωρίζουν: 

Το σκοπό του µεταβολισµού των φαρµάκων 

Όργανα και ένζυµα που συµµετέχουν 

Φάσεις του µεταβολισµού 

Στερεοχηµεία και µεταβολισµός φαρµάκων 

Τη µοριακή βιολογία στο µεταβολισµό φαρµάκων 

Να εξηγούν: 

Πώς απορροφώνται τα φάρµακα παρεχόµενα από διάφορες οδούς 

Πως κατανέµονται και πώς αποµακρύνονται τα φάρµακα από τον οργανισµό 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν απορρόφηση, κατανοµή και απέκκριση 
φαρµάκων 

Να κατανοούν: 

Φαρµακοκινητικά πρότυπα εφαρµοζόµενα σε διάφορες περιπτώσεις  

Βιοδιαθεσιµότητα και βιοϊσοδυναµία 

Συνολικό µαθησιακό αποτέλεσµα 

Ολοκληρωµένη άποψη για το µεταβολισµό φαρµάκων και τη 
φαρµακοκινητική τους. 

Προαπαιτούµενα: -- 



Περιεχόµενο 
µαθήµατος: 

Σκοπός του µεταβολισµού φαρµάκων στον οργανισµό. 

Όργανα και φαρµακοµεταβολικά ενζυµικά συστήµατα στον οργανισµό.  

Φάσεις µεταβολισµού φαρµάκων. Συζεύξεις (π.χ. µε γλυκουρονικό οξύ, 
γλυκίνη, θειικό οξύ, γλουταθειόνη). Οξειδώσεις (π.χ. απαλκυλιώσεις, 
υδροξυλίωση), υδρολύσεις. 

Κύρια ενζυµικά συστήµατα που συµµετέχουν. Κυτόχρωµα P450, ΜFO, MAO 
(A και Β), λιποξυγονάση. 

Επαγωγή, αναστολή των ενζυµικών συστηµάτων που µεταβολίζουν 
φάρµακα.  

Στερεοχηµεία και µεταβολισµών των φαρµάκων.  

Βιοαποτοξίνωση-βιοτοξίνωση. Η µοριακή βιολογία στο µεταβολισµό 
φαρµάκων. 

Επίδραση στην απορρόφηση από το γαστρεντερικό, το δέρµα, το 
αναπνευστικό, παρεντερικά. Επίδραση στην κατανοµή. Σύνδεση µε τις 
πρωτεΐνες του αίµατος και τους άλλους ιστούς . Εκτόπιση φαρµάκου από τις 
αλβουµίνες του πλάσµατος. Επίδραση στην απέκκριση φαρµάκων και 
ναρκωτικών. 

Θέµατα φαρµακοκινητικής: Βασικά φαρµακοκινητικά πρότυπα. Κλινικοί 
έλεγχοι. Παρουσίαση των κυρίων φαρµακοκινητικών παραµέτρων. Σχέσεις 
φαρµακοδυναµικής/φαρµακοκινητικής. Τρόποι χορήγησης φαρµάκων. 
Ενδοφλέβια χορήγηση, µαζική (bolus) και έγχυση στάγδην. ∆ιαµερισµατικό 
πρότυπο για ενδοφλέβια χορήγηση. Από του στόµατος χορήγηση, 
ελευθέρωση φαρµάκου στα γαστρεντερικά υγρά, φάση απορρόφησης. 
∆ιαµερισµατικό πρότυπο για από του στόµατος χορήγηση. Φαρµακοκινητικό 
προφίλ µετά από πολλαπλές δόσεις, συσσώρευση. Άλλες οδοί χορήγησης. 
Μη διαµερισµατική ανάλυση-στοχαστικές διαδικασίες. Φαινόµενος όγκος 
κατανοµής. Πρωτεϊνική σύνδεση και κλινική συσχέτιση. Έρευνα στην 
κατανοµή φαρµάκων. Μεταβολισµός φαρµάκων, κινητική Michaelis – 
Menten, πρότυπα ενζυµικής αναστολής. Μη γραµµική φαρµακοκινητική. 
Εργαστηριακές µέθοδοι και ασκήσεις φαρµακοκινητικού ελέγχου. Κλινική 
φαρµακοκινητική. 

Πολυµορφισµοί. Φαρµακογενετική - Φαρµακογενωµική. Εξατοµίκευση 
θεραπείας. Μεταβολοµική.  

Μηχανισµοί νεφρικής κάθαρσης και παράµετροι που τους επηρεάζουν. 
Άλλες οδοί αποµάκρυνσης.  

Έρευνα επί της βιοδιαθεσιµότητας και της βιοϊσοδυναµίας.   

Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 

Βιβλία: 1. «Προχωρηµένα µαθήµατα µεταβολισµού ξενοβιοτικών» Π.Ν. 
Κουρουνάκης, E. Pέκκα, ΑΠΘ. 

2. Human Drug Metabolism. An Introduction, Michael D. Coleman, 2nd ed., 
Wiley-Blackwell 



3. Επίκαιρα Θέµατα Φαρµακολογίας. Μ. Βενετίκου, Γ. Ιατράκης, Γ. Α. 
Καρίκας, Εκδόσεις Ζεβελεκάκη, 2014 

4. Επιστηµονικά άρθρα. 

Προτεινόµενη 
βιβλιογραφία: 

1. Κλινική Φαρµακολογία και Θεραπευτική. G.A. Mckay, J.L.Reid, 
M.R.Walters, 8η  Εκδοση, Παρισιάνος, 2014 

2. Clinical Pharmacokinetics, M Rowland, T.N. Tozer, LEA-FEBIGER, 
Philadelphia, 2000 

Μέθοδοι 
διδασκαλίας: 

Η διδασκαλία του µαθήµατος συµπεριλαµβάνει διαλέξεις υπό µορφή Power 
Point Presentation για την προσφορά του θεωρητικού υπόβαθρου και 
συζήτηση στην αίθουσα διδασκαλίας. Ενθαρρύνεται η συµµετοχή των 
διδασκοµένων και ο διάλογος µαζί τους, µε έκφραση αποριών και απόψεων 
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Στους φοιτητές συνιστάται το αντίστοιχο 
διδακτικό βιβλίο όπως επίσης και σχετικά επιστηµονικά άρθρα. Οι φοιτητές 
ενθαρρύνονται επίσης να έρθουν σε ώρες γραφείου του διδάσκοντα, όπου 
µπορούν να θέτουν ερωτήσεις σχετικά µε το διδακτικό υλικό ή/και να 
συζητηθούν άλλα ακαδηµαϊκά θέµατα.  

Αξιολόγηση: Συνεχής αξιολόγηση: 40% 

Τελική εξέταση: 60% 

Γλώσσα 
διδασκαλίας: 

Ελληνική  

 


