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ВСТУП
Програма
вивчення
дисципліни
вільного
вибору
студента
«Нанобіотехнологія та біофармація» складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки магістра зі спеціальності 101 – «Екологія» освітньопрофесійної програми підготовки «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Нанобіотехнологія та
біофармація» є: вплив фізичних та фізико-хімічних властивостей діючих та
допоміжних речовин у лікарських препаратах, які виготовляються в різних
лікарських формах, але в однакових дозах, на їхній терапевтичний ефект; обширна
галузь взаємовідносин між фізико-хімічними властивостями лікарських речовин у
лікарських формах, самих лікарських форм і терапевтичним ефектом, який
досягається при їх використанні; основні напрямки теорії та практики
біофармацевтичних аспектів технології ліків з використанням нанотехнологій. У
зв’язку з тим, що фармакотерапевтична ефективність препаратів визначається
процесам їх абсорбції (всмоктування), розподілу та елімінації (виведення) з
макроорганізму, біофармація приділяє велику увагу вивченню цих процесів і впливу
на них фізико-хімічних властивостей лікарських форм.
Міждисциплінарні зв’язки: базується на знаннях фізіології, анатомії,
біохімії, неорганічної та органічної хімії, фізики, математики.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Біофармація – теоретична основа технології ліків.
2. Нанобіотехнологія у фармації.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Мета викладання навчальної дисципліни – це оволодіння студентами
теоретичними та практичними основами біофармації для наукового обґрунтування
складу та технології нових лікарських засобів та удосконалення існуючих з
використанням сучасних допоміжних речовин, нових технологій, шляхом
підвищення їх ефективності та зменшення побічної дії на організм, та
нанотехнологій.
1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є:
 формування у студентів практичних знань, навичок і вмінь у галузі
сучасної біофармації, вивчення ролі фармацевтичних чинників, дослідження
біологічної доступності препаратів і методів її визначення;
 вивчення теоретичних основ, необхідних для наукового обґрунтування
створення нових високоефективних лікарських засобів та удосконалення існуючих
з метою підвищення їх терапевтичної ефективності та зменшення їх негативної дії
на організм;
 прогнозування фармакокінетичних процесів біологічно активних речовин
у процесі застосування лікарських препаратів у різних лікарських формах;
 вивчення фармакокінетики препаратів у залежності від вмісту діючої
(лікарської) речовини у крові та інших біологічних рідинах;

 використання основ біофармації в обґрунтуванні оптимальної технології
лікарських форм.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
 основні задачі біофармацевтичних досліджень на сучасному етапі і роль
нанотехнологій у створенні ліків нового покоління (терапевтичних систем);
 значення біофармації при розробці складу і технології лікарських засобів;
 біофармацевтичні чинники і та їх вплив на терапевтичну ефективність ліків;
 біофармацевтичну класифікацію лікарських засобів;
 методи дослідження фармацевтичної і біологічної доступності з різних
лікарських форм;
 механізми вивільнення лікарських речовин із твердих лікарських форм
швидкого вивільнення і з модифікованим вивільненням;
 критерії оцінки якості лікарських форм (хімічні, фізико-хімічні, біологічні, а
також додаткові для кожної лікарської форми);
 значення дослідження фармацевтичної і біологічної доступності.









вміти:
володіти і користуватися необхідної нормативною документацією і
довідковою літературою;
визначати і обгрунтовувати спосіб приготування, шлях введення і
особливості застосування лікарських препаратів;
стандартизувати лікарську форму за фармацевтичними (технологічними та
аналітичними) параметрами і знати вимоги щодо безпечності і ефективності
лікарських препаратів;
прогнозувати можливу взаємодію лікарських препаратів при їх одночасному
призначенні;
вміти визначати фармацевтичну і біологічну доступність лікарських засобів
різними методами;
будувати криві динаміки вивільнення досліджуваних препаратів в
залежності від різних біофармацевтичних чинників;
проводити розрахунки біодоступності, константи елімінації і періоду
напіввивільнення речовин із різних лікарських форм.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль1. Біофармація – теоретична основа технології
ліків.
Тема 1.1 Вступ. Основні терміни та поняття біофармації. Історія виникнення
та загальні відомості про розвиток біофармації.
Тема 1.2 Фармацевтичні чинники. Фізичний стан лікарської речовини. Проста
хімічна модифікація. Допоміжні речовини. Вид лікарської форми та шляхи її
введення в організм. Технологічний процес. Фармацевтичні чинники, що впливають
на фармакокінетику та фармакодинаміку.

Тема 1.3 Біологічна доступність ліків. Основні показники біологічної
доступності. Чинники, які впливають на біологічну доступність ліків. Вплив
взаємодії лікарських засобів на біодостіпність. Комбіновані лікарські препарати і
принципи їх використання.
Тема 1.4 Біоеквівалентність лікарських засобів. Основні поняття. Об’єкти
досліджень біоеквівалентності.
Тема 1.5 Фармако-технологічні методи оцінки здатності до розпаду,
розчинення і вивільнення лікарських речовин із лікарських препаратів.
Тема 1.6 Проблеми підвищення стабільності готових лікарських препаратів.
Змістовий модуль2. Нанобіотехнологія у фармації.
Тема 2.1 Вимоги до лікарських форм на сучасному етапі розвитку фармації.
Тверді терапевтичні системи.
Тема 2.2 Макромолекулярні терапевтичні системи з регульованим
вивільненням лікарських препаратів. Трансдермальні терапевтичні системи.
Тема 2.3 Лікарські засоби на основі наночастинок.
Тема 2.4 Магнітокеровані терапевтичні системи.
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5. Засоби діагностики успішності навчання – комплекти завдань за

змістовними модулями,підготовка рефератів за визначеною викладачем темою або
вузькою проблематикою з дисципліни.
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