
Διδάσκων/ -ουσα Θέματα Διπλωματικών 
Βιζιριανάκης Ιωάννης Κατ’ ίδιαν συναντήσεις 

Ζαχαρής Κων/νος Διαδικτυακή ενημέρωση 

Κοντογιώργης Χρήστος 

1. Μελέτη δραστικών ενώσεων ή φυτικών εκχυλισμάτων ως προς 
την αντικαρκινική, αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση τους σε κυτταροσειρές. 

2. Φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη φαρμάκων του καρδιαγγειακού συστήματος 
3. Φαρμακοεπιδημιολογική μελέτη της νεότερης γενιάς φαρμάκων του αναπνευστικού 

συστήματος. 

Μαρκοπούλου 
Αικατερίνη 

1. Ανάπτυξη μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού δραστικών ουσιών σε φαρμακοτεχνικά 
σκευάσματα (διαλύματα) με τις ακόλουθες ενόγρανες μεθόδους ανάλυσης: 

a) Φασματοφωτομετρία UV- και εφαρμογή χημειομετρικών τεχνικών (τεχνική 
b) παραγώγισης φασμάτων) 
c) FT-Raman και NIR. 
d) HPLC με Φασματοφωτομετρικό ανιχνευτή Υπεριώδους 
e) HPLC με Φθορισμομετρικό ανιχνευτή (ανίχνευση APIs μετά από 
f) παραγώγιση) 
g) HPLC με ανιχνευτή σκέδασης φωτός ‘Evaporative Light scattering’ 
2. Μελέτη σταθερότητας και έλεγχοι ρυθμού διάλυσης API’s σε μοντέρνα φαρμακευτικά 

σκευάσματα 
3. Ανάλυση φαρμακευτικών ουσιών σε βιολογικά υγρά και διάφορα υποστρώματα, με 

LC/MS, ESI 
4. “Quality by Design” αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο της ποιότητας και ασφάλειας 

φαρμακευτικά δραστικών ενώσεων (API) με Χρωματογραφία υγρού (LC) 
5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυπαραμετρικών διαχωριστικών συστημάτων για τη μελέτη 

μηχανισμού συγκράτησης/διαπέρασης προσδιοριζόμενων ουσιών με HPLC. Εφαρμογή σε 
μόρια με φαρμακολογική δράση. 

6. Μελέτη του drug-likeness φαρμακευτικών ουσιών με μοντελοποίηση και HPLC 



Μπαρμπαλέξης 
Παναγιώτης 

Δύο θέματα στο πεδίο των «φαρμακευτικών  στερεών διασπορών για την αύξηση της 
διαλυτότητας φαρμάκων». 

Νικολακάκης Ιωάννης Ενημέρωση φοιτητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

Παπαγιαννοπούλου 
Διονυσία 

Μελέτες βελτιστοποίησης επισήμανσης και ανάλυσης προϊόντων  
βιομετατροπής ραδιοφαρμάκων 
(EN: Labeling optimization and radiometabolite analysis of  
radiopharmaceuticals) 

Παπαδοπούλου 
Λευκοθέα 

Αξιολόγηση της επίδρασης αναστολέων της γλυκόλυσης στη δράση κυτταροτοξικών ουσιών  σε 
ευκαρυωτικά κύτταρα 

Πατρινός Γεώργιος 

1. Γενετικά καθοδηγούμενη χρήση καλλυντικών: Το προτζεκτ αυτό αφορά τη χρήση γενετικών 
δεικτών που θα μπορούσαν να καθορίσουν την βέλτιστη χρήση καλλυντικών 
σκευασμάτων. 

2. Ανάπτυξη φαρμακογενετικών τεστ σε φορητό εργαστήριο μοριακής βιολογίας: Το προτζεκτ 
αυτό αφορά την προτυποποίηση γενετικών δοκιμασιών για τη χρήση τους σε φορητό 
εξοπλισμό μοριακής βιολογίας για χρήση σε απομακρυσμένες περιοχές και point-of-care. 

Φατούρος Δημήτριος Ενημέρωση φοιτητών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 

Χατζηπαύλου Λίτινα 
Δήμητρα 

Διαδικτυακή ενημέρωση 

 

 

 


