ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდები ( II სემესტრი)

№

ლექციების თემატური გეგმა
1

ანალიზის ინსტრუმენტული მეთოდების საგანი, ამოცანები, კლასიფიკაცია და მნიშვნელობა წამალთა ანალიზში.
წამალთა ანალიზში გამოყენებული ხელსაწყოები, სელექციურობა და მგრძნობელობა.

2

ანალიზის
ოპტიკური
მეთოდების
კლასიფიკაცია.
პრინციპები.მნიშვნელობა წამალთა ანალიზში.
სინათლის

სხივის

ნაკადის

კორექციასა

და

ოპტიკური

ხელსაწყოების

მოლეკულურ-იონური

მასების

მუშაობის

გადაცემაზე

ძირითადი
დამყარებული

მეთოდები(ვისკოზიმეტრია, ოსმომეტრია, თერმომეტრია, რეფრაქტომეტრია, ინტერფერომეტრია, პოლარიმეტრია.
3

მოლეკულურ-ემისიური (ვიზულაური კოლორიმეტრია, ნეფელომეტრია, ლუმინესცენტური ანალიზის მეთოდები,
იმუნოფერმენტული ანალიზის მეთოდები) და ატომურ-ემისიური (ალიანი ფოტომეტრია, რადიომეტრული ანალიზის
მეთოდი) ოპტიკური მეთოდები..

4

მოლეკულურ-აბსრბციული და ატომურ აბსორბციული ოპტიკური მეთოდები; ფოტოელექტრო კოლორიმეტრია,
ტურბიდიმეტრია. აბსორბციის ოპტიკური კანონები.

5

სპექტროფოტომეტრული

ანალიზის

მეთოდები;

სპექტროფოტომეტრია,ინფრაწითელისპექტროფოტომეტრია,

რენტგენოსპექტრომეტრია,

ულტრაიისფერი
რამანსპექტროსკოპია,

მასსპექტრომეტრია.
6

ელექტროქიმიური

მეთოდების

ზოგადი

მიმოხილვა.

კლასიფიკაცია.

ხელსაწყოების

მუშაობის

ძირითადი

მუშაობის

ძირითადი

პრინციპები,მნიშვნელობა წამალთა ანალიზში.
7

პოტენციომეტრია; პირდაპირი პოტენციომეტრია, პოტენციომეტრული ტიტვრა.
კონდუქტომეტრია; პირდაპირი კონდუქტომეტრია, კონდუქტომეტრული ტიტვრა.

8

ამპერმეტრია; პირდაპირი ამპერმეტრია, ამპერმეტრული ტიტვრა.
პოლაროგრაფია, ელექტროფორეზი.

9

ქრომატოგრაფიული მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა,
პრინციპები,მნიშვნელობა წამალთა ანალიზში.

10

თხელფენოვანი ქრომატოგრაფია. ქაღალდზე ქრომატოგრაფია.

11

სვეტზე ქრომატოგრაფია; იონგაცვლითი ქრომატოგრაფია.

12

მაღალეფექტური სითხოვანი ქრომატოგრაფია.

კლასიფიკაცია,

ხელსაწყოების

13

გაზური ქრომატოგრაფია

14

ქრომატო-მას-სპექტრომეტრია; სითხური ქრომატოგრაფია მასსპექტრომეტრიით.
გაზური ქრომატოგრაფია მასსპექტრომეტრიით.

#
1

პრაქტიკული მეცადინეობების თემატური გეგმა
ლაბორატორიაში მუშაობის წესების გაცნობა; უსაფრთხოების წესები ხელსაწყოებთან და რეაქტივებთან მუშაობის დროს.
სამუშაო ჟურნალის და შესრულებული სამუშაოს გაფორმების წესი.ხელსაწყოების ექსპლუატაციის სტანდარტული
პროცედურები.

2

მზა ფარმაცევტული პროდუქტის კეთილხარისხოვნების განსაზღვრა რეფრაქტომეტრული მეთოდის გამოყენებით.

3

ფარმაცევტული სუბსტანციების სიწმინდის დადგენა რეფრაქტომეტრული მეთოდის გამოყენებით.

4

პოლარიმეტრული ანალიზი. ნივთიერების ოპტიკური აქტივობის განსაზღვრა, ნივთიერების სიწმინდის დადგენა და
რაოდენობრივი განსაზღვრა პოლარიმეტრული მეთოდით.

5

ვიზულაური კოლორიმეტრია. სტანდარტული სერიების რიგის მომზადება, არეკლილი სინათლის ინტენსივობით
ნივთიერების რაოდენობრივი განსაზღვრა.

6

ფოტოელექტროკოლორიმეტრია (შუქფილტრების და ხსნარის ფანის სისქის შერჩევა, საკალიბრო გრაფიკის აგება, ერთი
სტანდარტის მეთოდით ხსნარში ნივთიერების კონცენტრაციის გამოთვლა.)

7

სპექტროფოტომეტრული მეთოდი, ნივთიერების თვისობრივი განსაზღვრა შთანთქმის სპექტრის მიხედვით.

8

სპექტროფოტომეტრული მეთოდით ნივთიერების რაოდენობრივი განსაზღვრა შთანთქმის ხვედრითი და შთანთქმის
მოლური მაჩვენებლის მიხედვით.

9

№1 კოლოკვიუმი - ანალიზის ოპტიკურ მეთოდები.

10

პოტენციომეტრის დაკალიბრება ბუფერულ სტანდარტ ტიტრებზე. პირდაპირი პოტენციომეტრული მეთოდით pH-ის
განსაზღვრა ხსნარებში.

11

ტიტრაციის

ექვივალენტობის

წერტილის

დადგენა

პოტენციომეტრული

რაოდენობრივი განსაზღვრა .
12

პირდაპირი კონდუქტომეტრია. კონდუქტომეტრული ტიტვრა

მეთოდით.

საკვლევი

ნივთიერების

13

იონგაცვლითი

ქრომატოგრაფია.

საკვლევი

ნივთიერების

კონცენტრაციის

განსაზღვრა

კათიონიტების

და

ანიონიტებისგამოყენებით.
14

თხელფენოვანი ქრომატოგრაფია. მეთოდის გამოყენება საკვლევ ობიექტში ნივთიერების თვისობრივი და რაოდენობრივი
განსაზღვრისათვის.

15

№ 2 კოლოკვიუმი - ანალიზის ელექტროქიმიური და ქრომატოგრაფიული მეთოდები.

toqsikologiuri qimia I (V semestri)
leqciebis Tematuri gegma

1

toqsikologiuri qimiis sagani, Sinaarsi, amocanebi, kavSiri sxva mecnierebebTan, roli farmacevtis
momzadebaSi, qimiur-toqsikologiuri analizis specifikuri Taviseburebebi, obieqtebi.

2

sasamarTlo-samedicino da sasamarTlo-qimiuri eqspertizis organoebis organizacia. qsperti-qimikosi
da misi ufleba-movaleobebi.
qimiuri eqspertizis Catarebis wesi da dokumentacia. gvamidan obieqtebis aRebis wesi.

3

4

winaswari cdebi: sakvlevi obieqtebis daTvaliereba da maTi zogierTi Taviseburebebis gansazRvra: ucxo
CanarTebis daTvaliereba da analizi, obieqtis sunis, feris da pH-is gansazRva, konservantebis arsebobis
dadgena.
aqroladi Sxamebi, maTi Tvisebebi, farmakokinetika, toqsikologiuri mniSvneloba, analizis meTodebi.

5

toqsikologiur qimiaSi gamoyenebuli analizis meTodebis zogadi daxasiaTeba.

6

eqstraqcia, eqstraqciis meTodebi.

7

mikrokristaloskopia, mikrodifuzia.

8

Sxamebi da maTi klasifikacia.

9

mowamvlebi da maTi klasifikacia.

10

Sxamebis organizmSi moxvedris, Sewovis, ganawilebis, SekavSirebisa da gamoyofis wesi.

11

“liTonuri” Sxamebi, maTi Tvisebebi, farmakokinetika, toqsikologiuri mniSvneloba, analizis meTodebi.

12

detoqsikacia, detoqsikaciis meTodebi

13

pesticidebi maTi Tvisebebi, farmakokinetika, toqsikologiuri mniSvneloba, analizis meTodebi.

14

ucxo naerTebis metabolizmi – daJangva, aRdgena, hidrolizi, dezaminireba da sxva metaboluri
gardaqmnebi. koniugaciis reaqciebi. samkurnalo nivTierebebis da Sxamebis cvlilebebi gvamSi,
biologiuri masalis daSla sikvdilis Semdeg.

praqtikuli mecadineobebis Tematuri gegma
1

toqsikologiuri qimiis laboratoriaSi muSaobis wesebis gacnoba. Sxamian nivTierebebTan muSaobis da
uSiSroebis wesebis dacva

2

qimiur-toqsikologiuri gamokvlevis gegmis Sedgena, winaswari cdebis Catareba

3

“aqroladi” Sxamebis izolireba biologiuri masalidan

4

“aqroladi” Sxamebis - cianmJavas da formaldehidis aRmoCena feradi reaqciebiT: - cianwyalbadmJavas
aRmoCena; formaldehidis aRmoCena

5

“aqroladi”
reaqciebiT

6

“aqroladi” Sxamebis- erTatomiani spirtebis aRmoCena Tvisobrivi reaqciebiT: meTanolis
aRmoCena

7

“aqroladi” Sxamebis – acetonis, fenolis, ZmarmJavis aRmoCena.

8

kolokviumi

9

“liTonuri” Sxamebis izolireba sveli da mSrali mineralizaciiT

10

mineralizatis gamokvleva bariumze, tyviaze, qromze da manganumze. tyviis raodenobrivi gansazRvra
mineralizatSi

11

mineralizatis gamokvleva vercxlze, spilenZze, TuTiaze, bismutze da stibiumze.

12

nivTierebaTa jgufi, romelTa izolirebas axdenen organuli (arapolaruli)
pesticidebis aRmoCenis reaqciebi: zogadi da kerZo reaqciebi malaTionze;

13

nivTierebaTa jgufi, romelTa izolirebas axdenen organuli (arapolaruli) ganmxsnelebiT.
qlorofosis gamokvleva Txelfenovani qromatografiuli meTodiT

14

kolokviumi

15

Catarebuli praqtikuli samuSaoebis mixedviT sasamarTlo-qimiuri (qimiur-toqsikologiuri) eqspertizis
aqtis Sedgena.

Sxamebis

-

Sxamiani

naxSirwyalbadebis

halogenwarmoebulebis

aRmoCena

Tvisobrivi
da eTanolis

ganmxsnelebiT.

toqsikologiuri qimia II (VI semestri)

leqciebis Tematuri gegma
1

2

3

4

5

6
7
8

narkotikuli da sxva gamabruebeli saSualebebi. maTi qimiur-toqsikologiuri analizis Taviseburebebi,
analizis ZiriTadi etapebi, maTdami wayenebuli moTxovnebi, standartuli nivTierebani, etalonuri
xsnarebi, samuSao xsnarebi, sakontrolo da fuWi nimuSebi, Sinagani standarti, analizis Catarebis
cdomilebis wyaroebi.
“samkurnalo” Sxamebi, jgufis zogadi daxasiaTeba, maTi fizikuri da qimiuri Tvisebebi, organizmSi
moxvedris gzebi,Sewova, ganawileba, lokalizacia, metabolizmi, toqsikologiuri mniSvneloba, gamoyeneba.
“samkurnalo” Sxamebis izolirebis Tanamedrove zogadi da kerZo meTodebi: vasilievas, stas-otos,
sSedzinskis, kartaSovis, valovas, popovas, kramarenkos, solomatinis, izotovis. “mJava” qloroformian
da “tute” qloroformian gamonawvlilebSi arsebuli nivTierebani. Sxamebis eqstraqciis stadiebi,
izolirebis xarisxze moqmedi faqtorebi. gamonawvlilebis gasufTaveba minarevebisagan da gamoyofili
nivTierebebis koncentrireba.
“samkurnalo” Sxamebis identifikaciis da raodenobiTi gansazRvris principuli sqema. “samkurnalo”
Sxamebis skriningi. analizis qimiuri meTodebi. fizikur-qimiuri meTodebi. farmakologiuri gamokvlevebi. raodenobiTi gansazRvris meTodebi.
mJava, neitraluri da susti fuZe xasiaTis “samkurnalo” Sxamebi. mJava xasiaTis nearTebis qimiurtoqsikologiuri analizi. salicilis mJavas warmoebulebi, maTi fizikur-qimiuri Tvisebebi, gamoyeneba,
toqsikologiuri daxasiaTeba, saanalizo obieqtidan eqstraqciis Taviseburebebi, Tvisobrivi da
raodenobrivi analizis meTodebi.
barbituris mJavas da pirazolonis warmoebulebis fizikur-qimiuri Tvisebebi, gamoyeneba, toqsikologiuri daxasiaTeba, organizmSi qceva da metabolizmi. izolirebis da analizis meTodebi.
sinjis SerCeva da momzadeba, biologiuri obieqtebis daxasiaTeba, analizis Sedegebis interpretaciis
Taviseburebani.
fuZe xasiaTis sinTezuri “samkurnalo Sxamebis” qimiur-toqsikologiuri analizi. fenoTiazinis, 1,4benzodiazepinis, para-aminobenzoes mJavas warmoebulebis gamoyeneba, toqsikologiuri daxasiaTeba.
izolirebis da analizis meTodebi

9

fuZe xasiaTis bunebrivi naerTebis - alkaloidebis qimiur-toqsikologiuri analizi: alkaloidebis
gamoyeneba fizikur-qimiuri Tvisebebi, toqsikuri moqmedeba, organizmSi qceva da metabolizmi, alkaloidebis mimarTuli qimiur-toqsikologiuri analizi.

10
11

analizis imunoqimiuri meTodebi.
opiatebi – morfini, kodeini, dionini, heroini. maTi zogadi daxasiaTeba, qimiur-toqsikologiuri
analizis meTodebi.
narkotikuli da sxva gambruebeli saSualebebis eqspress analizi.
opioidebi – metadoni, tramadoli, suboteqsi, fentanilis mJava, maTi zogadi daxasiaTeba, qimiurtoqsikologiuri analizis Taviseburebebi

12
13
14

qromatografiuli meTodebi qimiur-toqsikologiur analizSi. misi mniSvneloba gambruebeli
saSualebebis da maTi metabolitebis dasayofad, agreTve Tvisobrivi da raodenobrivi analizis
mizniT.

Ppraqtikuli mecadineobebis Tematuri gegma
1

2

3

4

kargi laboratoriuli praqtikis (GLP) principebis gacnoba da mniSvneloba qimiur-toqsikologiur
laboratoriaSi
Ggamoyenebuli reaqtivebis keTilxarisxovnebis dadgena
“samkurnalo Sxamebi”- nivTierebaTa jgufi, romelTa izolirebas axdenen polaruli
gamxsnelebiT – maTi zogadi daxasiaTeba, izolirebis zogadi meTodebi:
izolireba mJaunmJaviT SemJavebuli wyliT _ vasilievas meTodi
“samkurnalo Sxamebi”- nivTierebaTa jgufi, romelTa izolirebas axdenen polaruli
gamxsnelebiT – maTi zogadi daxasiaTeba, izolirebis zogadi meTodebi:
izolireba mJaunmJaviT SemJavebuli spirtiT –stas-otos meTodi
mJava qloroformiani gamonawvlilis mimarTuli da aramimarTuli gamokvleva:
salicilis mJavas warmoebulebis aRmoCena

5
6

salicilis mJavas warmoebulebis Txelfenovani skriningi
mJava qloroformiani gamonawvlilis mimarTuli da aramimarTuli gamokvleva:
barbituris mJavas warmoebulebis aRmoCena

7

mJava qloroformiani gamonawvlilis mimarTuli da aramimarTuli gamokvleva:
pirazolonis warmoebulebis (analgini, antipirinis) aRmoCena

8
9

kolokviumi
purinis warmoebulebis (kofeinis aRmoCena)

10

tute qloroformian gamonawvlilSi moxvedrili nivTierebebis aRmoCenis reaqciebi:
1. piridinis da piperidinis warmoebulebis aRmoCena
2. tropanis warmoebulebis aRmoCena
tute qlroformiani gamonawvlilis gamokvleva alkaloidebze:.
1. qinolinis warmoebulebis aRmoCena;
2. izoqinolinis warmoebulebis aRmoCena

11

12

“tute” qloroformiani gamonawvlilis mimarTuli da aramimarTuli gamokvleva
sinTezur “samkurnalo” Sxamebze fenoTiazinebis analizi
“samkurnalo” Sxamebis, raodenobiTi gansazRvra gvamis organoebis eqstraqtebSi
(aminazini da novokaini)
kolokviumi
Catarebuli praqtikuli samuSaoebis Semajameba-ganxilva

13
14
15

ფარმაკოკინეტიკის საფუძვლები (VII semestri)
ლექციების თემატური გეგმა
№

თემა

1.

ფარმაკოკინეტიკის შესავალი. მისი როლი სამკურნალო საშუალებების შექმნასა და გამოყენებაში. ფარამაკოკინეტიკის
მიზნები და ამოცანები.

2.

ფარმაკოკინეტიკის ადგილი ფარმაკოთერაპიასა და სხვა სამედიცინო დისციპლინებთან. ფარმაკოკინეტიკის
განვითარების ისტორია საქართველოში.

3.

ფარმაკოკინეტიკური კვლევის მეთოდები. ფარმაკოკინეტიკური კვლევის ორგანიზაცია. ფარმაკოკინეტიკური
კვლევის ეტაპები.

4.

ანალიზის ფიზიკო-ქიმიური და ბიოლოგიური მეთოდები ფარმაკოკინეტიკაში.

5

ფარმაკოკინეტიკური პროცესების აღწერა, მოდელირება. ფარმაკოკინეტიკური პარამეტრები.

6

სამკურნალო საშუალებების წამლის ფორმებიდან ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერების შეღწევა ორგანიზმში.

7.

სამკურნალო საშუალებების ბიოტრანსფორმაცია, მეტაბოლიზმი, მეტაბოლიზმის ძირითადი გზები.

8.

ფარმაკოლოგიურად აქტიური და ტოქსიკური მეტაბოლიტები. წამალთა მეტაბოლიზმის პროცესებში მონაწილე
ფერმენტების ინდუქცია და ინჰიბირება. მეტაბოლიზმის გენეტიკური პოლიმორფიზმი.

9.

სამკურნალო საშუალებათა განაწილება ორგანოებსა და ქსოვილებში.

10.

სამკურნალო საშუალების შეღწევადობა ანთების კერებში, სიმსივნურ ქსოვილებში ჰემატოენცეფალურ და
ჰემატოპლაცენტარულ ბარიერებში.

11.

სამკურნალო საშუალების ექსკრეცია და ელიმინაცია.

12.

სამკურნალო საშუალებათა ფარმაკოკინეტიკური ურთიერთქმედება-ინტერფერენცია ორგანიზმში შეწოვის,
მეტაბოლიზმის, ცირკულაციისა და ელიმინაციის დროს.

13.

სამკურნალწამლო საშუალებების ბიოექვივალენტობა.

14.

სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა ფარმაკოკინეტიკაზე.

პრაქტიკული მეცადინეობების თემატური გეგმა
№

თემა

1.

ფარმაკოკინეტიკური კვლევის ორგანიზაცია. მომსახურე პერსონალის, ავადმყოფების და მოხალისეების შერჩევა.
ეგზოგენური და ენდოგენური ფაქტორების გავლენა წამლის ფარმაკოკინეტიკაზე. ბიოლოგიური სინჯის აღება,
შენახვის პირობები. ოქმის შედგენა ფარმაკოკინეტიკურ კვლევაზე.

2.

ფარმაკოკინეტიკური კვლევის მეთოდები. სამკურნალო ნივთიერების და მისი მეტაბოლიტის ანალიზის მეთოდის (
ქრომატოგრაფიული და/ან სპექტროფოტომეტრული) შერჩევა.
წამლის სხვადასხვა ფორმებიდან სამკურნალო ნივთიერებების შეწოვა ორგანიზმში. საკვების გავლენა პრეპარატის
შეწოვაზე.

3.
პლაზმის In vitro მოდელიდან სამკურნალო ნივთიერების და მისი მეტაბოლიტის იზოლირების პირობების შერჩევა
და თვისობრივ-რაოდენობრივი ანალიზი.
პრეპარატის ბიოტრანსფორმაცია ორგანიზმში. მეტაბოლიზმის ფაზები. მეტაბოლიზმის ტესტ-პრეპარატები.
4.
ფარმაკოკინეტიკური მრუდის აგება In vitro მოდელური პლაზმის მონაცემებით.
ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების განაწილება ორგანოებსა და ქსოვილებში.
5.
პრეპარატის განაწილების მოცულობის განსაზღვრა In vitro ფარმაკოკინეტიკური მრუდის მიხედვით.
ფარმაკოკინეტიკური პროცესების მოდელირება. ერთსაკნიანი ფარმაკოკინეტიკური მოდელები
6.

წარმოსახვითი მაქსიმალური კონცენტრაციის
ფარმაკოკინეტიკური მრუდის მიხედვით.
პრეპარატის და მისი მეტაბოლიტების
ფარმაკოკინეტიკური მოდელები.

და

ნახევარგამოყოფის

ელიმინაცია

და

ექსკრეცია

პერიოდის

განსაზღვრა

ორგანიზმიდან.

In

vitro

მრავალსაკნიანი

7.
ღვიძლის In vitro მოდელიდან
პირობების შერჩევა.

სამკურნალო ნივთიერების მეტაბოლიტის

იზოლირებისათვის

ოპტიმალური

8.

კოლოკვიუმი №1

9.

მეტაბოლიზმზე მომქმედი ფაქტორები. მეტაბოლიზმში მონაწილე ფერმენტების ინდუქცია-ინჰიბირება.
ღვიძლში პრეპარატის მეტაბოლიტის თვისობრივ-რაოდენობრივი განსაზღვრა
ქრომატოგრაფიული
სპექტროფოტომეტრული მეთოდით.

10.

ფარმაკოკინეტიკა სხვადასხვა პათოლოგიების დროს.

ან

მეტაბოლიზმის პროცესის შეფასება ღვიძლის მოდელზე მიღებული მონაცემების მიხედვით.
პრეპარატის ფარმაკოკინეტიკის შესწავლა. მისი მრავალჯერადი პერორალური მიღების დროს. ფარმაკოკინეტიკური
მრუდის აგება და დოზირების ჯერადობის განსაზღვრა
11.
შარდის In vitro მოდელიდან
პირობების შერჩევა.

სამკურნალო ნივთიერების მეტაბოლიტის

იზოლირებისათვის

ოპტიმალური

წამლის ეფექტური კონცენტრაციების ვარეაბელობა და ჰისტოგრამების აგება.
12.

შარდში პრეპარატის მეტაბოლიტის
სპექტროფოტომეტრული მეთოდით.

თვისობრივ-რაოდენობრივი

განსაზღვრა

ქრომატოგრაფიული

ან

ფარმაკოკინეტიკა ორსული ქალების და მეძუძური დედის ორგანიზმში.
13.

14.

თირკმლის In vitro მოდელიდან სამკურნალო ნივთიერების მეტაბოლიტის
პირობების შერჩევა და რაოდენობრივი განსაზღვრა.

In vitro ბიოლოგიურ ობიექტებში მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით პრეპარატის ფარმაკოკინეტიკური მოდელის
შემუშავება
ასაკის და სქესის გავლენა ფარმაკოკინეტიკაზე.

15.

იზოლირებისათვის ოპტიმალური

კოლოკვიუმი №2

farmacevtuli qimia I (V semestri)
№

leqciebis Tematika (14 sT)

1

ფarmacevtuli qimiis sagani da amocanebi. farmacevtuli qimiis adgili farmacevtul mecnierebaTa
kompleqsSi. farmacevtuli qimiis ganviTarebis ZiriTadi istoriuli etapebi; samkurnalo saSualebaTa
klasifikaciis meTodologiuri safuZvlebi da principebi – 1 sT

2

samkurnalo nivTierebaTa qimiis ganviTareba.samkurnalo nivTierebebis miRebis wyaroebi da meTodebi;
samkurnalo saSualebaTa standartizacia. GMP, ISO da samkurnalo saSualebaTa xarisxi. wamlis
xarisxis
uzrunvelyofis
procesebis
validacia;
samkurnalo
saSualebebze
SesafuTi
masalebis gavlena – 1 sT
სamkurnalო saSualebaTა saxelmwifo registraciis da eqspertizis wesebi samkurnalo saSualebaTa
xarisxis reglamentirebis saxelmwifo debulebebi da principebi. wamlis xarisxis kontrolis
organizacia.
farmacevtuli analizi - samkurnalo saSualebaTa analizis DAfizikuri da qimiuri meTodebi – 1 sT
farmacevtuli analizi. samkurnalo saSualebaTa analizis optikuri,
qromatografiuli,
eleqtroqimiuri, speqtrometruli meTodebi – 1 sT
samkurnalo saSualebaTa stabiluroba da vargisianobis vadebi. cneba farmakokinetikis Sesaxeb – 1 sT
araorganuli samkurnalo saSualebani, gamoxdili wyali, saineqcio wyali, samedicino Jangbadi.
wyalbadis zeJangis preparatebi – 1 sT
halogenebi da maTi naerTebi tute metalebTan natriumis hidrokarbonati. liTiumis karbonati – 1 sT
natriumis Tiosulfati, natriumis nitriti. natriumis ftoridi. kalciumis da magniumis naerTebi – 1
sT

3

4
5
6
7
8
9

bariumis sulfati, boris naerTebi, aluminis, bismutis, TuTiis, vercxlis da spilenZis naerTebi – 1
sT

10

rkinis
naerTebi,
platinis
kompleqsuri
naerTebi,
gadolinis
kompleqsuri
naerTebi,
radiofarmacevtuli preparaტეbi – 1 sT
organuli samkurnalo nivTierebani. organuli samkurnalo saSualebebis analizis meTodebi da
standartizaciis Taviseburebani – 1 sT
acikluri alkanebi, mაTi halogen da JangbadSemcveli naerTebi; spirtebi,martivi eTerebi – 1 sT
rTuli eTerebi, naxSirwylebi, monosaqaridebi da polisaqaridebi– 1 sT

11
12
13

14

karbonmJavebi da maTi nawarmebi;
alifaturi aminomJveebi – 1 sT

ujeri

polioqsikarbonmJavis

laqtonebi.

ureTanebi,

ureidebi.

№

praqtikumebis Tematika (60sT)

1

farmacevtuli qimiis laboratoriaSi muSaobis wesebis, usafrTxoebis teqnikis, WurWlisa da aparaturis gacnoba -– 4 sT

2

igiveobis reaqciebi araorganul samkurnalo preparatebze (ionuri reaqciebi) -4 sT

3

ionebis eTanoluri xsnarebis momzadeba. minarevebis dasaSvebi normebis gansazRvra 4 sT

4

Seferilobis da gamWvirvalobis eTalonuri xsnarebis momzadeba, Sedarebis meTodebis gacnoba - 4 sT

5

titriani xsnarebis momzadeba, titris dayeneba - 4 sT

6

gamoxdili wylis analizi - 4 sT

7
8

wyalbadis zeJangis analizi - 3 sT
kolokviumi - 1 sT
natriumis hidrokarbonatis an liTiumis karbonatis analizi - 4 sT

9

natriumis qloridis, natriumis bromidis an kaliumis iodidis analizi - 4 sT

10

magniumis sulfatis analizi- 4 sT

11

kalciumis qloridis saineqcio xsnaris analizi- 3 sT
kolokviumi - 1 sT

12

eTilis spirits analizi - 4 sT

13

glukozis analizi - 4 sT

14

kalciumis laqtatis an kalciumis glukonatis analizi- 4 sT

15

askorbinis mJavas analizi - 3 sT
kolokviumi - 1 sT

ფარმეცევტული ქიმია II (VI semestri)
№
1

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

leqciebis Tematika
antibiotikebis klasifikacia.,standartizaciis Taviseburebani.penicilinebi.
cefalosporinebi, aminoglikozidebi.; maTi daxasiaTeba, analizis meTodebi,
Senaxva,gamoyeneba;
alicikluri naerTebi. adamantanis nawarmebi, monocikluri, bicikluri da tetraterpenebi;
steroiduli naerTebis zogadi daxasiaTeba. kalciferolebi;
kardenolidebi, gestagenebi - daxasiaTeba, analizis meTodebi, Senaxva, gamoyeneba;
androgenebi,
estrogenebi.
kortikosteroidebi,
statinebi
daxasiaTeba, analizis
meTodebi,Senaxva,gamoyeneba;
aromatuli naerTebi - daxasiaTeba,F standartizaciis Taviseburebani; fenolebi, qinonebi da
maTi nawarmebi. tetraciklinebi. aureolis mJavas nawarmebi;
para-aminofenolis
nawarmebi,
aromatuli
mJaveebi
da
maTi
nawarmebi,
dieTilaminoacetanilidebi;
para-aminosalicilmJavis da orTo-aminobenzoemJavas nawarmebi ; oqsifenilalkilaminebi,
ariloqsipropanolaminebi, oqsifenilalifaturi aminomJavebi; nitrofenilalkilaminebi;
aromatuli da arilalifaturi aminomJavebis iodnaerTebi;
sulfanilamidebi ;qlorbenzolsulfomJavas amidebi; benzolsulfomJavas alkil ureidebi;
benzolsulfoqloramidebi;
heterocikluri
samkurnalo
nivTierebebis
klasifikacia
da
analizis
meTodebis
Taviseburebebi; JangbadSemcveli heterocikluri naerTebi: nitrofuranisa da benzopiranis
nawarmebi;
azotSemcveli heterocikluri naerTebi: pirolis, pirolidinis,pirolizidinis indolis
nawarmebi - daxasiaTeba, analizis meTodebi, Senaxva,gamoyeneba;
pirazolis, imidazolis, piridinis nawarmebi - daxasiaTeba, analizis meTodebi, Senaxva,
gamoyeneba;
tropanis,
ekgoninis, qinolinis, qinuklidinis nawarmebi - daxasiaTeba, analizis
meTodebi,Senaxva, gamoyeneba;
pirimidinis, eTilaminis, eTilendiaminis
dimeTilaminoeTanolis
nawarmebi; purinis
nawarmebi;

akadsT
2

2
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

praqtikuli mecadineobebis Tematika

sT

glutaminis mJavas analizi;
terpinhidratis analizi;
benzilpenicilin kaliumis (natriumis) analizi;
meTiltestosteronis analizi;
identifikaciis zogadi da specifikuri reaqciebi fenolebis nawarmebze;
rezorcinis analizi;
kolokviumi
benzoes mJavis analizi;
salicilmJavis an natriumis salicilatis analizi;
paracetamolis analizi;
aspirinis analizi;
novokainis analizi;

4
4
4
4
4
4
4

mezatonis analizi;
streptocidis analizi;
norsulfazolis analizi;
novokainamidis substanciis analizi
kolokviumi
novokainamidis saineqcio xsnaris analizi
furacilinis analizi;
ciankobalaminis analizi;
vikasolis analizi;
amidopirinis an analginis analizi;
dibazolis analizi;
nikotinis mJavas analizi;
izoniazidis analizi piridoqsinis hidroqloridis analizi;
piridoqsinis hidroqloridis analizi;
papaverinis hidroqloridis analizi;
validolis analizi;
kofein-natrium benzoatis analizi;
askofenis tabletebis analizi;
eufilinis substanciis analizi;
kolokviumi
eufilinis saineqcio xsnaris analizi;

4
4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

№

ფარმაცევტული ანალიზი - VIII სემესტრი
Tematika (120 sT)

1

farmacevtuli substanciebis analizi
natriumis qloridi, kaliumis iodidi,
(substanciebis analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis
momzadeba da sruli analizi) – 6sT

farmacevtuli substanciebis analizi
natriumis hidrokarbonati, natriumis bromidi, magniumis sulfati,
(substanciebis analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis
momzadeba da sruli analizi) – 6sT
3

farmacevtuli substanciebis analizi
streptocidi, novokaini, acetilsalicilis mJava, analgini dibazoli.
(substanciebis analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis
momzadeba da sruli analizi) – 6sT

4

tabletebis analizi:
glutaminis mJava, kalciumis glukonati, streptocidi,.
(tabletebis analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis
momzadeba da sruli analizi) – 6sT

5

tabletebis analizi:
acetilsalicilis mJava, analgini, askofeni, (tabletebis analizisaTvis saWiro reaqtivebis,
indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis momzadeba da sruli analizi) – 6sT

6

tabletebis analizi:
eufilini, kofein-natrium benzoati.
(tabletebis analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis
momzadeba da sruli analizi) – 6sT

7

saineqcio xsnarebis analizi:
natriumis qloridi, magniumis sulfati, kalciumis qloridi,
(saineqcio xsnarebis analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri
xsnarebis momzadeba da sruli analizi) – 6sT

8

saineqcio xsnarebis analizi:
novokaini, analgini dibazoli, glukoza, ciankobalamini, askorbinis mJava, sulfokameokaini.
(saineqcio xsnarebis analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri
xsnarebis momzadeba da sruli analizi) – 6sT

9

Tvalis wveTebis analizi:
sulfacil natriumi, taufoni, kaliumis iodidi, levomicitini.
(Tvalis wveTebis analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis
momzadeba da sruli analizi) – 6sT

10

farmacevtuli xsnarebisa eqstraqtebis da nayenebis analizi:
katabalaxas nayeni; kunelis nayeni; aloes eqstraqti; iodis spirtiani xsnari; (analizisaTvis saWiro
reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis momzadeba da sruli analizi) – 6sT

11

farmacevtuli xsnarebisa eqstraqtebis da nayenebis analizi:
qafuris zeTiani xsnari; dindgelis spirtiani xsnari;

kordiaminis xsnari, ringeris xsnari. – 6sT

(analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis momzadeba da
sruli analizi)
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

malamoebis analizi:
streptocidis, levomicetinis an dindgelis malamos analizi
(analizisaTvis saWiro reaqtivebis, indikatorebis, titriani da eTalonuri xsnarebis momzadeba da
sruli analizi) – 6sT
mJava da fuZe qloroformiani eqstraqtebis miReba vasilevas da stas-ottos meTodiT. (opiatebi,
barbituratebi, kanabinoidebi, metadoni) – 4sT
narkotikuli nivTierebebis identifikacia imuno-qromatografiuli narkotikuli da fsiqotropuli
saSualebebis izolirebis ZiriTadi meTodebi– 4sT
fenoTiazinis nawarmebis qimiur-toqsikologiuri analizi – 4sT
mJava barbituratebis qimiur-toqsikologiuri analizi– 4sT
barbituris mJavis marilebis qimiur-toqsikologiuri analizi– 4sT
1.4-benzodiazepinis nawarmebis qimiur-toqsikologiuri analizi– 4sT
dimedrolis qimiur-toqsikologiuri analizi– 4sT
kanabinoidebis qimiur-toqsikologiuri analizi mcenareul masalaSi – 4sT
kanabinoidebis qimiur-toqsikologiuri analizi biologiur siTxeebSi– 4sT
opiatebis qimiur-toqsikologiuri analizi saganmatareblebSi– 4sT
opiatebis qimiur-toqsikologiuri analizi biologiur siTxeebSi– 4sT
tramadolis qimiur-toqsikologiuri analizi – 4sT

narkotikuli saSualebebis toqsikologia (arCeviTi)
saleqcio kursis mecadineobebis Tematuri gegma
#

Tema

1

narkotikuli saSualeba, toqsikologia, mcnebebi da ganmartebebi.

2

narkotikuli saSualebebis klasifikaciis istoria, misi principi da mniSvneloba.

3

kriteriumebi,

romlis

Sesabamisad

xdeba

naerTis

mikuTvneba

narkotikuli

saSualebebis

CamonaTvalisTvis.
4

narkotikuli saSualebebis mniSvneloba medicinasa da farmaciaSi.

5
6

mcenareuli warmoSobis narkotikuli saSualeba - opiumi, morfini, kodeini. maTi toqsikologiuri
mniSvneloba
mcenareuli warmoSobis narkotikuli saSualeba kokaini. misi toqsikologiuri mniSvneloba

7

naxevradsinTezuri narkotikuli saSualeba heroini. misi toqsikologiuri mniSvneloba.

8

sinTezuri narkotikuli saSualeba metadoni, buprenorfini. maTi toqsikologiuri mniSvneloba.

9

Canacvlebis Terapia, misi mniSvneloba, dadebiTi da uaryofiTi mxareebi.

10

sinTezuri narkotikuli saSualebebi - amfetamini, metamfetamini. maTi toqsikologiuri mniSvneloba.

11

farmacevtis roli narkotikuli saSualebebis legaluri brunvis saqmeSi da aseve misi mniSvneloba
araleglauri brunvis kontrolis dros.

seminaruli mecadineobebis Tematuri gegma
#

Tema

1

narkotikuli saSualeba, toqsikologia, mcnebebi da ganmartebebi.

2

narkotikuli saSualebebis klasifikaciis istoria, misi proncipi da mniSvneloba.

3

ZiriTadi kriteriumebi, romlis Sesabamisad xdeba naerTis mikuTvneba narkotikuli saSualebebis
CamonaTvalisTvis. saqarTveloSi narkotikuli saSualebebis siaSi moxverdili zogierTi preparatebis
ganxilva.
mcenareuli warmoSobis narkotikuli saSualebebi: opiumi, morfini, kodeini. maTi aRmoCenis istoria

4

da mniSvneloba medicinaSi.
5

mcenareuli warmoSobis narkotikuli saSualeba: kokaini, misi aRmoCenis istoria da mniSvneloba
medicinaSi.

6

naxevradsinTezuri narkotikuli saSualeba heroini, misi miRebis xerxebi da toqsikologia.

7

sinTezuri narkotikuli saSualeba metadoni da buprenorfini. maTi mniSvneloba medicinaSi.

8

kolokviumi

9

Canacvlebis Terapia, misi mniSvneloba; sinTezuri narkotikuli saSualeba metadoni da buprenorfini.
maTi mniSvneloba medicinaSi.

10

narkotikuli saSualebebis mniSvneloba medicinasa da farmaciaSi.

11

farmacevtis roli narkotikuli saSualebebis legaluri brunvis saqmeSi da aseve misi mniSvneloba
araleglauri brunvis kontrolis dros.

