
КОНСПЕКТ ПО БИОФАРМАЦИЯ 
 
1. Стабилност на лекарствените вещества и лекарствените продукти – 
класификация, фактори, повлияващи процесите на нестабилност. Фармацевтична 
несъвместимост. 
2. Химична   нестабилност   –   хидролиза,   рацемизиране.   Примери   и   подходи   
за стабилизиране. 
3. Химична   стабилност   –   окислително   разграждане.   Фотолитично   
разграждане. Фактори. Подходи за стабилизиране. 
4. Физична стабилност. Примири и подходи за стабилизиране. 
5. Микробиологична стабилност. Консерванти. 
6. Методи за определяне и оценка на стабилността. Химична кинетика на 
разпадните реакции. 
7. Подходи  за  прогнозиране  на  срока  на  годност  на  лекарствата  –  
съвременни нормативни документи и изисквания. 
8. Биофармация. Предпоставки за възникването и. Основни понятия. Фармацевтична 
и биологична наличност. Видове. 
9. Основни  фактори,  свързани  с  лекарственото  вещество  и  лекарствената  
форма, влияещи върху бионаличността. 
10. Фармацевтично, биологично и терапевтично еквивалентни лекарствени продукти. 
11. Биофармацевтичен   контрол   на   лекарствените   форми –   същност.   Ин   
витро постановки за разтваряне. Характеристика на отворени и затворени системи. 
12. Фармацевтична наличност. Процес на разтваряне, истинска и
 привидна разтворимост, скорост на разтваряне и профили на разтваряне. 
13. Фармакопейни постановки за ин витро разтваряне на твърди дозирани форми 
и перорални суспензии. Затворени системи, принцип на действие и конструкция. 
14. Фармакопейни  постановки  за  разтваряне  на твърди  дозирани  форми  -  
отворени системи. Принцип на действие, конструкция. 
15. Фармакопейни постановки за ин витро освобождаване от трансдермални системи 
– характеристика, конструкция, принцип на действие. 
16. Фармакопейни и нефармакопейни критерии за оценка на резултатите от теста 
за разтваряне. Подходи за обработване на резултатите от ин витро изследване на 
освобождаването. Фактор на подобие. Фармакопейни изисквания. 
17. Биофармацевтична класификационна система (ВСS) за твърди
 перорални лекарствени форми. Биозаместители. Ин витро/Ин виво корелация. 
18. Лекарствени форми с удължено действие – дефиниции и обща характеристика. 
19. Класификация  на  лекарствените  форми  с  удължено  действие.  Предпоставки  
и изисквания за създаването на лекарствени форми с удължено действие. 
20. Технологични подходи за удължаване на действието. Забавяне на принципа на 
забавяне на скоростта на разтваряне и намаляване на разтворимостта на лекарственото 
вещество. 
21. Технологични подходи за удължаване на действието на принципа на забавяне 
на скоростта на дифузия на лекарственото вещество. Видове дифузионно 
контролирани системи. 
22. Резервоарни (мембранни) физични системи. Харктеристика. 
23. Монолитни (матрични) физични системи. Характеристика. 
24. Порести монолитни системи. 
25. Биоерозиращи се (биоразграждащи системи). Характеристика. 
26. Осмотично контролирани системи. Хидростатично контролирани
 системи. Примери. 



27. Химични системи – имобилизирани системи. „Продръгс”. 
28. Микрокапсули и микросфери. Методи за получаване. Характеристика. 
29. Липозоми – обща характеристика. Видове. Технология на получаване. 
30. Терапевтични системи – характеристика. Видове. Приготвяне. 
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