
Νικολακάκης (1 άτομο) 

«Χαρακτηρισμός, μορφοποίηση και νομοθεσία φαρμάκων». 

 

Φατούρος (2 άτομα) 

1. Τρισδιάστατα εκτυπωμένες μορφές κατάλληλες για παιδιατρικούς ασθενείς 

2. Υδροπηκτές από πεπτιδικούς νανοφορείς για οφθαλμική χορήγηση 

3. Μορφοποίηση νέων δυσδίαλυτων δραστικών ενώσεων από Φαρμακευτική Βιομηχανία του 

εξωτερικού για την από του στόματος χορήγηση με την χρήση νέων τεχνολογιών 

(ηλεκτροινοποίηση, τρισδιάστατη εκτύπωση, λιπιδικές μορφές) 

4. Αξιοποίηση της τεχνολογιας μικρορευστομηχανικής (3D printed microfluidics) για πολυμερικά 

ραδιοσημασμένα νανοσωματίδια (σε συνεργασία με την Κ. Παπαγιαννοπούλου Διονυσία) 

5. Διαδερμική χορήγηση κανναβιδιόλης με την χρήση τρισδιάστατα εκτυπωμένων μικροβελόνων 

6. Ανάπτυξη υβριδικών νανοφορεών εξωσωμάτων/πολυμερών για καρκινική θεραπεία (σε 

συνεργασία με τον κ. Ιωάννη Βιζιριάνακη) 

7. Ανάπτυξη έξυπνων και χρόνοεξαρτωμένων  συστημάτων χορήγησης φαρμάκων με τρισδιάστατη 

εκτύπωση 

8. Λιπιδικά συστήματα χορήγησης φαρμάκων με τρισδιάστατη εκτύπωση 

9. Εξατομικευμένα καλλυντικά με τρισδιάστατη εκτύπωση 

 

Χατζηπαύλου-Λίτινα (1 άτομο) 

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

Ανασκόπιση 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 όποιον θελήσει να ασχοληθεί με 

ανάλογο θέμα) 



 

Παπαδοπούλου (1 άτομο) 

«Κλωνοποίηση της κωδικής αλληλουχίας του γονιδίου της ποντικίσιας β-σφαιρίνης για  βιοτεχνολογική 

παραγωγή της αντίστοιχης ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης» 

 

Παπαγιαννοπούλου (1 άτομο) 

«Ανάπτυξη διαγνωστικών ραδιοϊχνηθετών του τεχνητίου-99m και μελέτες in vitro και in vivo βιολογικής 

αξιολόγησης – Αξιοποίηση της τεχνολογίας μικρορευστομηχανικής (3Dprinted microfluidics) για μελέτες 

βελτιστοποίησης της ραδιοεπισήμανσης μικρών μορίων» 

 

Μπαρμπαλέξης (2 άτομα) 

«Σύγχρονες τεχνικές μορφοποίησης και αξιολόγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων». 

 

Μαρκοπούλου (2 άτομα) 

1. Αναλύσεις βιομορίων φαρμακευτικού ενδιαφέροντος 

2. Πρωτότυπες αναλύσεις σε ιδιαίτερα υποστρώμματα και φαρμακευτικά μόρια 

3. Ανάπτυξη μεθόδου επικύρωσης (validation) των ουσιών  praziquantel, emamectin, Florfenicol σε 

σκευάσματα 

Λάζαρη (2 άτομα) 

1. Μελέτη αιθερίων ελαίων ελληνικών αρωματικών φυτών 

2. Φαρμακογνωστική μελέτη αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών 

 

Ζαχαρής (2 άτομα) 

1. Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικής μεθόδου για τον προσδιορισμό φαρμακευτικών ενώσεων 

σε βιολογικά δείγματα μετά από προκατεργασία με υλικά προηγμένης τεχνολογίας  

2. Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικής μεθόδου για τον προσδιορισμό φαρμακευτικών ενώσεων 

σε βιολογικά δείγματα μετά από μικροεκχύλιση 

Καχριμάνης (1 άτομο) 

1.       Φαρμακευτικοί νανοκρύσταλλοι με υγρή άλεση 

2.       Θεωρητική και πειραματική μελέτη αναμιξιμότητας φαρμάκων – πολυμερών για την 

παρασκευή στερεών διασπορών 

3.       Σχέσεις κρυσταλλικής δομής και μηχανικών ιδιοτήτων φαρμακευτικών ουσιών 


