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 داروسازی انشکدهد

 

                                                  بیوفارماسی و فارماکوکینتیکعنوان درس : 

واحد، دکتر رضا  1.1.دکتر بهرنگ شیری تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد(:      داروسازی نهمدانشجویان ترم مخاطبان: 

هر  چهارشنبهروزهای  8-2.ساعت ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:     واحد 21.0 محمدی، دکتر واحد 21.0تحویلیان 

  هفته

  9.-1.سال تحصیلی  دومهر هفته نیمسال  روزهای چهارشنبه 8-2.دوشنبه و ساعت روزهای  4.-1.ساعت  :زمان ارائه درس

 فارماسیوتیکس  PhD محمدی، دکتر  فارماسیوتیکس  PhD ، رضا تحویلیانفارماسیوتیکسنانو  PhDبهرنگ شیری  :ینمدرس

 نظری .داروشناسی ، نظری .فارماسیوتیکس ، ریاضیات و محاسبات در داروسازیدرس پیش نیاز: 

 

   : هدف کلی درس

آگاهی از فارماکوکینتیک و سرنوشت دارو در بدن شامل پروسه جذب، توزیع، متابولیسم و حذف. آشنایی با انواع فاکتورهای موثر بر 

کینتیک دارو شامل خواص فیزیکوشیمیایی دارو، اثر نوع و اجزای تشکیل دهنده فرموالسیون و ویژگی های فیزیولوژیکی نظیر  جذب و

 سن و...و کاربرد آن در طراحی فرموالسیون و ارائه راه حل به کادر پزشکی در مواقع لزوم.

 :  هداف کلی جلساتا

 علم بیوفارماسی و فارماکوکینتیک داروها یمعرف -.

 و عوامل موثر بر آن کیولوژیب یغشاء، عبور داروها از غشاء ها ساختمان -0

 یگوارش ستمیدر جذب داروها از س کیولوژیعوامل ب یبررس -3

 یگوارش ستمیدر جذب داروها از س ییایمیکوشیزیعوامل ف یبررس -4

 یگوارش ستمیدر جذب داروها از س ونینقش فرموالس یبررس -5

 موثر بر آن یداروها و پارامترها عیتوز -1
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 داروها ینیپروتئ اتصال -9

 (یو ادرار ییپالسما ی)داده هایدیور عیسر قیتزر یبخش کی مدل -8

 (یو ادرار ییپالسما ی)داده هایخارج عروق زیتجو یبخش کی مدل -.

 (یو ادرار ییپالسما ی)داده هایخارج عروق زیتجو یبخش کی مدل -2.

  یدیور عیسر قیتزر یبخش کیمکرر در مدل  یدوزها کینتیک -..

 عیسر یدیور قیتزر یدو بخش مدل -0.

 عیسر یدیور قیتزر یدو بخش مدل -3.

 یغیر عروق یدو بخش مدل -4.

 یغیر عروق یدو بخش مدل -5.

 داروها  رانسیو کل حذف -1.

 داروها یویکل رانسیکل -9.

 داروها  یکبد رانسیکل -8.

..- The Biopharmaceutics Classification System (Bcs) IVIVC (In vitro-In vivo Correlation )& 

 یمقدار دارو و اثرات درمان نیب رابطه -02

 داروها یاتیح یو همسنگ یستیز یفراهم -.0

 داروها یاتیح یو همسنگ یستیز یفراهم -00

 داروها یخط ریغ کینتیفارماکوک -03

 (TDMداروها ) یدرمان شیپا -04

 یو کبد یویکل ییداروها در نارسا کینتیک -05

 یو کبد یویکل ییداروها در نارسا کینتیک -01
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 علم بیوفارماسی و فارماکوکینتیک داروها آشنایی دانشجویان باهدف کلی جلسه اول:  

 جلسه اول:اهداف ویژه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریف علم بیوفارماسی و فارماکوکینتیک و تفاوت بین آن ها را بلد باشد. -.-.

 مدل های مختلف فارماکوکینتیکی را بشناسد. -.-0

 کاربرد و نحوه استفاده از مدل های کمپارتمانی را بلد باشد. -.-3

 

 ساختمان غشاء، عبور داروها از غشاء های بیولوژیک و مکانیسم انتقال دارو آشنایی دانشجویان باهدف کلی جلسه دوم:  

 دوم:اهداف ویژه جلسه  

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بداند . غشاء های بیولوژیکخصوصیات  -0-.

  و توضیح دهد. برشمارد مکانیسم های انتقال دارو از غشاء ها را -0-0

 

 عوامل بیولوژیک موثر در جذب داروها از سیستم گوارشی آشنایی دانشجویان با: سومهدف کلی جلسه 

 وم:سلسه جاهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .بداندرا عوامل بیولوژیک موثر بر جذب داروها از سیستم گوارشی  -3-.

 ساختمان سیستم گوارشی و کارکرد آن را توضیح دهد. -0-3

 تاثیر عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک دستگاه گوارش بر جذب داروها را بلد باشد. -3-3

 

 عوامل فیزیکوشیمیایی موثر در جذب داروها از سیستم گوارشی آشنایی دانشجویان با:  چهارمهدف کلی جلسه 

 :مچهارجلسه اهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:



4 

 

 .رشماردبرا موثر بر جذب داروها از سیستم گوارشی  فیزیکوشیمیاییعوامل  -4-.

  بلد باشد.داروها بر میزان جذبشان را  و خصوصیات شیمیایی تاثیر ساختمان  -0-4

 

 

 نقش و اثر فرموالسیون در جذب داروها از سیستم گوارشی آشنایی دانشجویان با:  پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجمجلسه اهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نقش عوامل جانبی و اکسپیان ها در جذب داروها از سیستم گوارشی را توضیح دهد.  -5-.

 داروها از طریق تغییر در فرموالسیون داروها را برشمارد.عوامل افزاینده و کاهنده جذب  -0-5

 

 در بافت های مختلف بدن توزیع داروهانحوه  آشنایی دانشجویان با:   ششمهدف کلی جلسه 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نحوه توزیع دارو ها با خصوصیات فیزیکوشیمیایی متفاوت در بدن را بداند. -1-.

 نقش اتصال پروتئینی داروها بر توزیع آنها در بدن را توضیح دهد. -0-1

 

 اتصال پروتئینی داروهانحوه و میزان  آشنایی دانشجویان با:   هفتمهدف کلی جلسه 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 از آن ها را بلد باشد.انواع پروتئین های مختلف بدن و درصد اتصال دارو به هر کدام   -9-.

 انواع داروها از نظر میزان اتصال پروتئینی را برشمارد. -0-9

 

 مدل یک بخشی تزریق سریع وریدی)داده های پالسمایی و ادراری( آشنایی دانشجویان با:  هشتمهدف کلی جلسه 
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 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-8- 

0-8- 

 مدل یک بخشی تجویز خارج عروقی)داده های پالسمایی و ادراری( آشنایی دانشجویان با:  نهمهدف کلی جلسه 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-.- 

0-.- 

 

 مدل یک بخشی تجویز خارج عروقی)داده های پالسمایی و ادراری( آشنایی دانشجویان با:   دهمهدف کلی جلسه 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 پایان دانشجو قادر باشد: در

.-.2- 

0-.2- 

 

 کینتیک دوزهای مکرر در مدل یک بخشی تزریق سریع وریدی آشنایی دانشجویان با: یازدهمهدف کلی جلسه 

 :ازدهمیاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-..- 

0-..- 

 

 وریدی سریعمدل دو بخشی تزریق  آشنایی دانشجویان با:  دوازدهمهدف کلی جلسه 
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 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-.0- 

0-.0- 

 مدل دو بخشی تزریق وریدی سریع آشنایی دانشجویان با:  سیزدهمهدف کلی جلسه 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-.3- 

0-.3- 

 

 مدل دو بخشی غير عروقی آشنایی دانشجویان با:   چهاردهمهدف کلی جلسه 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-.4- 

0-.4- 

 

 مدل دو بخشی غير عروقی آشنایی دانشجویان با:  پانزدهمهدف کلی جلسه 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-.5- 

0-.5- 

 

 کلیرانس داروهاحذف و  دانشجویان باآشنایی :   شانزدهمهدف کلی جلسه 
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 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مفهوم کلیرانس را توضیح دهد. -1.-.

 .روابط کلیرانس کلیوی و تام را اثبات نماید -1.-0

 داروها کلیوی کلیرانس آشنایی دانشجویان با:   هفدهمهدف کلی جلسه 

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 پایان دانشجو قادر باشد: در

 .بداند داروها و غیراندوژن مواد دفع و متابولیسم در را کلیه اهمیت و نقش  -9.-.

 گردد آشنا داروها دفع با درارتباط کلیه ساختار با -9.-0

 .نماید بررسی را ریاضی معادالت همراه به کلیوی کلیرانس مختلف راههای -9.-3

 .نماید محاسبه ریاضی معادالت از کلیه نارسایی در را دارو دز -9.-4

 

 کلیرانس کبدی داروها آشنایی دانشجویان با:  هجدهمهدف کلی جلسه 

 :هجدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .بداند داروها و غیراندوژن مواد دفع و متابولیسم در را کبد اهمیت و نقش -8.-.

 گردد آشنا داروها دفع با درارتباط آن آنزیمهای و کبد ساختار با -8.-.

 .نماید بررسی را ریاضی معادالت همراه به کبدی کلیرانس مختلف راههای -8.-.

 

 :   نوزدهمهدف کلی جلسه 

 :نوزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-..-  
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 :   بیستمهدف کلی جلسه 

 :بیستماهداف ویژه جلسه 

 باشد:در پایان دانشجو قادر 

.-02-  

0-02-  

 

 :  بیست و یکمهدف کلی جلسه 

 :بیست و یکماهداف ویژه جلسه 

  در پایان دانشجو قادر باشد:

.-0.-  

 :  بیست و دومهدف کلی جلسه 

 :بیست و دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-00-  

 

 :   بیست و سومهدف کلی جلسه 

 :بیست و سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-03- 

0-03- 

 

 :   بیست و چهارمهدف کلی جلسه 
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 :بیست و چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-04- 

0-04- 

 

 :  بیست و پنجمهدف کلی جلسه 

 :بیست و پنجماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-05- 

0-05- 

 

 :   و ششمبیست هدف کلی جلسه 

 :بیست و ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

.-01- 

0-01- 
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 منابع:

1- Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. (Shargel) 

2- Biopharmaceutics and Pharmacokinetics. (Gibaldi) 

3- Clinical Pharmacokinetics. (Rowland) 

 

 

 سخنرانی، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ و بحث با دانشجویان  :روش تدریس

  (Power Pointوایت برد، ویدیو پروژکتور ):  وسایل آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// ٪2. کتبی کوئیز

   ٪32 کتبی آزمون میان ترم 

   ٪52 کتبی آزمون پایان ترم

   ٪2.  حضور فعال در کالس

 

 قررات کالس و انتظارات از دانشجو:م

 حضور به موقع وشرکت فعال درمباحث مطرح شده در کالس در ارزیابی نهایی مؤثر خواهد بود. -

 حضور و غیاب وتاخیر احتمالی دانشجویان به آموزش گزارش خواهد شد.  -

 استفاده از تلفن همراه در کالس ممنوع است. -
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول        نام و امضای مدیر گروه:                           نام و امضای مدرس:         

 تاریخ ارسال :           تاریخ ارسال:                                          تاریخ تحویل:                      

 جدول زمانبندی درس بیوفارماسی

  8-61و چهارشنبه  61-61روز و ساعت جلسه : دوشنبه                                     

 ، موضوع درسبیوفارماسی نام مدرس ساعت تاریخ روز هفته جلسه

 علم بیوفارماسی و فارماکوکینتیک داروها یمعرف دکتر شیری 4.-1. 97/07/02 دوشنبه اول

 و عوامل موثر بر آنساختمان غشاء، عبور داروها از غشاء های بیولوژیک  دکتر شیری 8-2. 97/07/04 چهارشنبه دوم

 سیستم گوارشیبررسی عوامل بیولوژیک در جذب داروها از  دکتر شیری 4.-1. 97/07/09 دوشنبه سوم

 بررسی عوامل فیزیکوشیمیایی در جذب داروها از سیستم گوارشی دکتر شیری 8-2. 97/07/11 چهارشنبه چهارم

 بررسی نقش فرموالسیون در جذب داروها از سیستم گوارشی دکتر شیری 4.-1. 97/07/16 دوشنبه پنجم

 بر آن موثر یپارامترها توزیع داروها و دکتر شیری 8-2. 97/07/18 چهارشنبه ششم

 داروها ینیاتصال پروتئ دکتر شیری 4.-1. 97/07/23 دوشنبه هفتم

 مدل یک بخشی تزریق سریع وریدی)داده های پالسمایی و ادراری( دکتر تحویلیان 8-2. 97/07/25 چهارشنبه هشتم

 عروقی)داده های پالسمایی و ادراری(مدل یک بخشی تجویز خارج  دکتر تحویلیان 4.-1. 97/07/30 دوشنبه نهم

 مدل یک بخشی تجویز خارج عروقی)داده های پالسمایی و ادراری( دکتر تحویلیان 8-2. 97/08/02 چهارشنبه دهم

 کینتیک دوزهای مکرر در مدل یک بخشی تزریق سریع وریدی  دکتر تحویلیان 4.-1. 97/08/07 دوشنبه یازدهم

 مدل دو بخشی تزریق وریدی سریع دکتر تحویلیان 8-2. 97/08/09 چهارشنبه دوازدهم

 مدل دو بخشی تزریق وریدی سریع دکتر تحویلیان 4.-1. 97/08/14 دوشنبه سیزدهم

 یغیر عروق یبخش دومدل  دکتر تحویلیان 8-2. 97/08/21 چهارشنبه چهاردهم

 یغیر عروق یبخش دومدل  دکتر تحویلیان 4.-1. 97/08/23 دوشنبه پانزدهم

 کلیرانس داروها حذف و  دکتر شیری 8-2. 97/09/07 چهارشنبه شانزدهم

 داروها کلیوی کلیرانس دکتر شیری 4.-1. 97/09/12 دوشنبه هفدهم

 کلیرانس کبدی داروها  دکتر شیری 8-2. 97/09/14 چهارشنبه هیجدهم

 محمدیدکتر  4.-1. 97/09/19 دوشنبه نوزدهم
The Biopharmaceutics Classification System (Bcs) 

IVIVC (In vitro-In vivo Correlation) & 
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 رابطه بین مقدار دارو و اثرات درمانی محمدیدکتر  8-2. 97/09/21 چهارشنبه بیستم

 فراهمی زیستی و همسنگی حیاتی داروها محمدیدکتر  4.-1. 97/09/26 دوشنبه بیست و یکم

 فراهمی زیستی و همسنگی حیاتی داروها محمدیدکتر  8-2. 97/09/28 چهارشنبه بیست و دوم

 فارماکوکینتیک غیر خطی داروها محمدیدکتر  4.-1. 97/10/03 دوشنبه بیست و سوم

 (TDM)پایش درمانی داروها  محمدیدکتر  8-2. 97/10/05 چهارشنبه بیست وچهارم

 در نارسایی کلیوی و کبدی کینتیک داروها محمدیدکتر  4.-1. 97/10/10 دوشنبه بیست و پنجم

 کینتیک داروها در نارسایی کلیوی و کبدی محمدیدکتر  8-2. 97/10/12 چهارشنبه بیست و ششم
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