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Фармацевт-технолог модулі

051103- “Фармация” мамандығы

“Фармацевт-технолог” дайындау бағыты

Циклдың атауы: 

“Дәрілік қалыптар технологиясының биофармацевтикалық 

аспектілері”

Кредит саны 2 

Оқу кезеңі 10 семестр
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘН ТАҚЫРЫБЫНЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
Биофармация – дәрілер технологиясының теориялық негізі ретінде дәрілік

препараттардың әртүрлі экзогенді және эндогенді факторлардың әсеріне дәрілік

препараттардың терапевтік әсерінің тәуелділігін зерттейді, фармацевтикалық

факторлардың биологиялық тиімділікке әсерін зерттеумен айналысады.

Дәрілік препараттардың биологиялық тиімділігін бағалауда

биофармацияны пән ретінде оқып-тану маңызды роль атқарады. Онда биологиялық

және медициналық тұрғыдағы жаңа ережелер, фармацевтикалық білімнің кешені

бар.

Фармацияның бір бағыты ретінде туындаған биофармация жаңа

көзқарастар мен жаңа зерттеу әдістерін ұсынды, олардың көмегімен

фармацевтикалық факторлардың дәрілік препараттардың босап шығудың барлық

сатыларында, биотрансформация және элиминациясын анықтауға мүмкіншілік

береді

Типтік оқу бағдарламаларында дәрілік құралдардың өндірісіне,

стандартталуына және максималды биотиімділікке аса зор назар аударылады.
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КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

СТУДЕНТТЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚАЖЕТ
биофармацевтикалық скрингтің экспериментальды-теориялық негіздемесін жасау

дәрлік заттың дәрілік қалыптар босап шығу және организмге сіңу процесстеріне

әсер ететін фармацевтикалық және басқа да ауыспалы факторлардың ықпал етуін

зерттеу

дәрілік препараттағы көмекші заттар құрамын және оны организмге енгізу

жолдарын оптимизациялау үшін препараттың фармакокинетикасын зерттеу

дайын дәрілік қалыптар құрамындағы компоненттердің әртүрлі клеткалар

мембранасындағы белок және липидтермен әсерлесу кезінде болатын

биофармацевтикалық процесстердің механизмдерін зерттеу

адам және жануарлардағы биологиялық сұйықтықтарынынан алынатын

фармакологиялық белсенді субстанцияларды талдаудың жоғары сезімтал және

таңдамалы әдістерін құрастыру

биотиімділіктің жаңа модуляторларын іздестіру (табу)

дәрілік заттардың оптимальды биотиімділігін қамтамасыз ететін

биофармацевтикалық қасиеттері қалыптастырылған жаңа дәрілік қалыптар жасау

дәрілік препараттардың биоэквивалентілігін зерттеу

-

-
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КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

СТУДЕНТТЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚАЖЕТ

 кәсіптік міндеттерді орындау үшін анықтама және ғылыми фармацевттік

әдебиеттерді қолдануды;

дәрілердің сапасы мен биологиялық тиімділігіне фармацевтикалық 

факторлардың әсерін анықтауды және жұмыс барысында ескеруді;  

өндірісте сатылы бақылау жүргізуді және дәрілік препараттарды, дәрілік 

құралдарды, жартылай өнімдерді стандарттауды;

дәрілік препараттар, субстанциялар мен дәрілік жартылай өнімдердің 

тұрақтылығына сақтау жағдайы мен орауыш түрінің әсерін анықтауды;

дәрілік түрлер мен олардың технологиясын жетілдіру және жаңа 

технологияларды жасау

бойынша зерттеулер жүргізуді;

дәрілік құралдар, препараттар өндірісінде технологиялық процесстің 

тиімділігін анықтауды;

-
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ҚАЛЫПТАСТЫЛАТЫН 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР

 кәсіптік міндеттерді орындау үшін анықтама және ғылыми фармацевттік

әдебиеттерді қолдануды;

дәрілердің сапасы мен биологиялық тиімділігіне фармацевтикалық 

факторлардың әсерін анықтауды және жұмыс барысында ескеруді;  

өндірісте сатылы бақылау жүргізуді және дәрілік препараттарды, дәрілік 

құралдарды, жартылай өнімдерді стандарттауды;

дәрілік препараттар, субстанциялар мен дәрілік жартылай өнімдердің 

тұрақтылығына сақтау жағдайы мен орауыш түрінің әсерін анықтауды;

дәрілік түрлер мен олардың технологиясын жетілдіру және жаңа 

технологияларды жасау

бойынша зерттеулер жүргізуді;

дәрілік құралдар, препараттар өндірісінде технологиялық процесстің 

тиімділігін анықтауды;

-
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ПӘННІҢ ҚЫСҚАЩА МАЗМҰНЫ

Дәрілер технологиясындағы биофармацияның негізгі міндеттері

дәрілік заттардың

терапевтикалық әсерлілігін максимальды жоғарлату және

олардың организмге тигізетін жанама әсерлерін ең аз мөлшерге

деңгейін төмендету.

Биофармация — дәрілік препараттардың организмге

терапевтикалық әсерлілігінің әртүрлі факторларға

(фармацевтикалық, биологиялық және т.б.) байланыстылығын

зерттейтін ғылым.

Биофармация — әртүрлі дәрілік қалыпта, бірақ бірдей дозада

шығарылған дәрілік препараттардағы әсер етуші және көмекші

заттардың физикалық, физика-химиялық қасиеттерінің

терапевтикалық әсеріне ықпалын зерттеумен айналысатын

фармацияның ғылыми саласы.
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Пререквизиттер – микробиология, ботаника,

фармацевтикалық химия. дәрілік қалыптар технологиясы,

фармакология, фармакотерапия.

Постреквизиттер – фармакогнозия, дәрілер технологиясы
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Дәрілік қалыптар технологиясының 

биофармацевтикалық аспектілері



Назарларыңызға рахмет!


