
Σημείωση: Αρκετοί από τους καθηγητές είναι διαθέσιμοι για εκπόνηση και άλλων θεμάτων 

που προτείνονται από τους εκπαιδευόμενους μετά από κατ’ ιδίαν συνεννόηση.   

 

κ. Λάζαρη (1 ή 2 άτομα) 

«Ανάλυση αιθερίων ελαίων επιλεγμένων αρωματικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας», 

πιθανώς και σε συνεργασία με τον Τομέα της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας.  

 

κ. Καχριμάνης (2 άτομα) 

1. Παραγωγή φαρμακευτικών νανοκρυστάλλων με υγρή άλεση. 

2. Μελέτη σταθερότητας της άμορφης κατάστασης φαρμακευτικών ουσιών. 

3. Θεωρητική και πειραματική μελέτη του σχηματισμού συγκρυστάλλων και 

συναμόρφων φάσεων. 

 

κ. Μπαρμπαλέξης (2 άτομα)  

«Συστήματα μορφοποίησης δυσδιάλυτων φαρμακευτικών ουσιών για per os χορήγηση» 

 

κ. Νικολακάκης (1 άτομο)  

«Νομοθεσία φαρμάκου» 

 

κ. Λίτινα (2 άτομα)  

1. Αναστολείς β ή γ σεκρετάσης για την αντιμετώπιση της Alzheimer. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας-ανάλυση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων που 

διαδραματίζουν ρόλο στη δράση, διαμόρφωση ποσοτικών συσχετίσεων QSAR, συγκριτική 

μελέτη, ADMET ιδιότητες. 

2. Αναστολείς τυροσινάσης 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας-ανάλυση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων που 

διαδραματίζουν ρόλο στη δράση, διαμόρφωση ποσοτικών συσχετίσεων QSAR, συγκριτική 

μελέτη, ADMET ιδιότητες. 

3. Σύνθεση και βιολογική μελέτη ενώσεων με δράση σε παράγοντες της φλεγμονής με 

διαμόρφωση κάποιας φαρμακοτεχνικής μορφής (θα γίνει συζήτηση με οποιον 

θελήσει να ασχοληθεί με ανάλογο θέμα). 

 

κ. Κοντογιώργης (2 άτομα)  

1. Φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα.Διερεύνηση 

πιθανής συσχέτισης φαρμακευτικής αγωγής με εμφάνιση  καρδιαγγειακών 

συμβαμάτων 



2. Φαρμακοεπιδημιολογική ανάλυσης της χρήσης αντιβιοτικών φαρμάκων. Η 

περίπτωση της Θεσσαλονίκης" 

 

κ. Ζαχαριάδης (1 άτομο) 

Πολυστοιχειακή ανάλυση με την τεχνική ICP-AES στον έλεγχο φαρμάκων/ σκευασμάτων". 

 

κ. Λευκοθέα Παπαδοπούλου (1 ή 2 άτομα) 

1. Θεραπευτική προσεγγιση της δρεπανοκυτταρικης αναιμιας με την εφαρμογη της 
τεχνολογιας της πρωτεινικης μεταγωγης 

2. Κλωνοποιηση της ποντικισιας β- σφαιρινης για περαιτερω αναπτυξη θεραπευτικων 
μοριων 

 

κ. Παπαγιανοπούλου (1 άτομο) 

«Ανάπτυξη και βιολογική αξιολόγηση επισημασμένων με τεχνητιο-99m υβριδικών  

πολυμερικών/λιπιδικών σωματιδίων» 

 

κ. Ζαχαρής (2 άτομα) 

«Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικής μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό φαρμακευτικών 

ενώσεων σε βιολογικά δείγματα μετά από προκατεργασία με υλικά προηγμένης 

τεχνολογίας» 

 

κ. Ιωάννης Βιζιριανάκης (2 άτομα) 

1. Ανάλυση αλληλεπιδράσεων φαρμάκων μέσω της πλατφόρμας πληθυσμιακής 
φαρμακοκινητικής Simcyp για κλινική εφαρμογή 

2. Εφαρμογή της πλατφόρμας πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής Simcyp για την 
προσαρμογή της δοσολογίας φαρμάκων σε νεογνά και παιδιατρικούς ασθενείς 

3. Κλινική αξιολόγηση φαρμακογονιδιωματικών δεδομένων μέσω της πλατφόρμας 
πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής Simcyp 

4. Ανάλυση της τοξικότητας φαρμάκων σε εγκύους μέσω της πλατφόρμας 
πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής Simcyp 

 

κ. Μαρκοπούλου (2 άτομα) 

1. Δημιουργία υποθέτων σουλφασαλαζίνης/υδροκορτιζόνης για την  αντιμετώπιση της 
χρόνιας φλεγμονώδους νόσου του εντέρου. Ιn vitro μελέτη. Ανάπτυξη και επικύρωση 
μεθόδου LC-MS για τον ταυτόχρονο ποσοτικό προσδιορισμό των δύο δραστικών 
ουσιών. 

2. “Παρασκευή δισκίων Σιλδεναφίλης, 6-20mg σε βιομηχανική κλίμακα”. Διαμόρφωση 
φακέλου κατάθεσης στον ΕΟΦ 

 



κ. Φατούρος (2 άτομα) 

1. Paediatric delivery using emerging technologies  

2. Additive manufacturing and infectious diseases  

3. Nanotechnology and infectious diseases  

4. Poorly soluble drugs and formulation strategies 

 

 

 


