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Θεσσαλονίκη 17-10-2013   
 

Προς:  Φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
 

Από το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχουν 
διαθέσιμες διπλωματικές εργασίες με τα εξής θέματα: 
 
1. Ανάπτυξη δυαδικών και τριαδικών πλεγματικών διατάξεων Pb(II)/Cd(II) με υποστρώματα    

οργανικών (πολυ)οξέων.  Σύνδεση με τοξικούς περιβαλλοντικούς μεταλλορυπαντές. 
 
2.  Υδατική χημεία Al(III) ως βιοτοξικού στην νευροεκφύλιση Alzheimer’s.  
 
3. Η υδατική χημεία του Cr(ΙΙΙ) και του As(III) με οργανικά υποστρώματα. Σύνθεση, απομόνωση, 

φασματοσκοπικός και δομικός χαρακτηρισμός σε συσχετισμό με την τοξικότητα του χρωμίου.   
    
4. Συνθετικά υλικά του νικελίου Ni(II) με φυσιολογικά υποστρώματα σε υδατικό ή μη υδατικό 

περιβάλλον.  Συσχετισμός με τοξικούς μεταλλορυπαντές. 
 
5. Μελέτη πολυμερικών συστημάτων για τον εγκλεισμό (sol-gel) και ρυθμιζόμενη απόδοση 

συνθετικών μεταλλοσυμπλόκων με φαρμακευτικές ιδιότητες.  
 
7.  Εγκλεισμός ανόργανων υλικών δυαδικών και τριαδικών ενώσεων του V(V) και Zn(II) με 

υποστρώματα οργανικών καρβοξυλικών οξέων.  Μελέτη της υδατικής χημείας του 
ψευδαργύρου Zn(II) και βαναδίου (V(IV) και V(V)) και συσχέτιση των νέων υδατοδιαλυτών 
υλικών με ινσουλινομιμητικά φαρμακευτικά σκευάσματα στον διαβήτη τύπου ΙΙ.  

 
8.  Ανίχνευση και καθαρισμός δειγμάτων νερού από τοξικά (μεταλλοϊόντα-ανιόντα) ιόντα με 

χρήση επιφανειακά τροποποιημένων πολυμερικών μέσων με μαγνητικά υλικά.  Μελέτη της 
επίδρασης του μαγνητικού πεδίου στην ανίχνευση και καθαρισμό δειγμάτων νερού μέσω 
μαγνητικού διαχωρισμού. 

 
9. Κλωνοποίηση αλληλόμορφων DNA που ρυθμίζουν τη μεταγραφική ρύθμιση του ογκογονιδίου 

H-ras.  Συσχετισμός με διαδικασίες καρκινογένεσης. 
 

10. Συνθετική ανάπτυξη (πολυ)λειτουργικών υλικών σε αισθητήρες και μαγνητικά υλικά.  
Τεχνολογικές εφαρμογές. 

 
10. Σύνθετα ετερομεταλλικά μεταλλοϊοντικά μαγνητικά υλικά με ιδιότητες μονομοριακών 

μαγνητών 
 



11. Εγκλεισμός (βιο)καταλυτών σε μαγνητικά νανοσωματίδια για την ενίσχυση καταλυτικών 
διεργασιών. 

 
12. Συνθετικά υλικά του ινδίου In(III) με φυσιολογικά υποστρώματα σε υδατικό ή μη υδατικό   

περιβάλλον.   
 
13. Σύνθεση, μελέτη, φυσικοχημικός και φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός νέων δενδριμερικών 

δομών και χρήση τους στην ανίχνευση και καθαρισμό δειγμάτων νερού μέσω κατάλληλης 
επιφανειακής τροποποίησής τους. 

 
14. Εγκλεισμός ανόργανων υλικών δυαδικών και τριαδικών ενώσεων του V(V) και Zn(II) με 

υποστρώματα οργανικών καρβοξυλικών οξέων σε νεοσυντιθέμενα δενριμερή με σκοπό τη 
στοχευμένη απόδοσή τους σε αδιποκύτταρα ποντικιών με διαβήτη τύπου II.  Μελέτη 
τοξικότητας και αποτελεσματικότητας δέσμευσης και αποδέσμευσης.  Στατιστική επεξεργασία 
αποτελεσμάτων. 

 
15. Μελέτη της χημείας των φλαβονοειδών σε υδατικό ή μη υδατικό περιβάλλον.   

Συμπλοκοποίηση φλαβονοειδών με V(ΙV) και V(V), Zn(II), Ca(II), Mg(II).  Χρήση 
συμπλοκοποιημένων μορφών μεταλλοϊόντων στη θεραπεία της νευροεκφύλισης Alzheimer και 
του διαβήτη τύπου II.  Μελέτη τοξικότητας των νεοσυντιθέμενων συμπλόκων σε κύτταρα 
νευροεκφυλισμένων ποντικιών και αδιποκύτταρα ποντικιών με διαβήτη τύπου II και στατιστική 
επεξεργασία αποτελεσμάτων. 

 
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία και να 

αποκτήσουν ερευνητική εμπειρία, να έλθουν σε επαφή με τον Γραμματέα του Εργαστηρίου κ. 
Σέργιο Γιαννούλου.  Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2310-996-196 και το Ε-mail: 
sergios@auth.gr. Περισσότερες πληροφορίες στην ισοστελίδα http://bioinorglab.web.auth.gr/.   
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