
Τ ΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΜΕΤ ΑΠΤ ΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙ ΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ  

 

1 .  Ανοσοϊστοχημική μελέτη του νερικού πλέγματος του οδοντ ικού πολφού  [2006] 

/  Δούρου Βασιλ ική Ι .  

2 .  Διερεύνηση κριτηρ ίων και  τάσεων χρωματικών και  α ισθητ ικών επιλογών γ ια 

ακ ίνητες προσθετ ικές  [2006] /  Ανδρεαδάκη Αλεξάνδρα Γεωργίου  

3 .  Αξιολόγηση πιστότητας μετρήσεων χαρακτηριστ ικών στοματικής υγε ίας σε 

άτομα με υλ ικές οδοντοστοιχ ίες  [2006]  /  Μαστρογεωργοπούλου Χριστ ίνα 

Σπυρίδωνος  

4 .  Μονήρη εμφυτεύματα στην α ισθητ ική ζώνη  [2006]  /  Λιβέρδος Κυριάκος Φοίβου  

5 .  Μικροβιολογική ποιότητα του νερού των οδοντ ιατρικών μονάδων στην 

Οδοντ ιατρική Σχολή του ΑΠΘ  [2006]  /  Αράβα Μαρία Στεργίου  

6 .  Μελέτη των αλληλεπιδράσεων υποουλικής χλωρίδας και  προφλεγμονωδών 

κυτοκινών ( I l -18,  IL-6,  TNF-a)  πριν και  μετά την περιοδοντ ική 

θεραπεία  [2006] /  Ιωαννίδης Ιωάννης Συμεών  

7 .  Μελέτη της ροής υγρών διακλυσμών σε προπαρασκευασμένο ριζ ικό σωλήνα 

με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων  [2007]  /  Μπουτσιούκης Χρήστος 

Αστέριου  

8 .  Επίδραση της περιοδοντ ικής θεραπείας στα επίπεδα της ιτνερλευκίνης -8 ( IL-

8)  και  της μεταλλοπρωτεϊνης της εξωκυττάριας ουσίας -8 (MMP.8)  στο υγρό 

της ουλοδοντ ικής σχισμής. :  Συσχέτ ιση με μεταβολές στην υποουλική 

χλωρίδα  [2006]  /  Μπάκα Αννέτα Δημητρίου  

9 .  Μελέτη της σύνδεσης οστ ικού μοσχεύματος β ιοενεργούς υάλου δεύτερης 

γενιάς κοκκιώδους και  σφαιρικής μορφής με χημικά αδροποιημένη επιφάνε ια 

εμφυτεύματος:  ιστολογική και  ιστομορφομετρική ανάλυση σε 

πε ιραματόζωα  [2006]  /  Καρανικόλα Θεοδώρα Γεωργίου  

10.  Προσδιορισμός του ποσοστού λευκίτη και  δ ιερεύνηση της  επίδρασής του 

στη μ ικροσκληρότητα και  στο συντελεστή ελαστικότητας σε χαμηλής και  

υψηλής τήξης οδοντ ιατρικά κεραμικά μετά από ισοθερμική επεξεργασία και  

πολλαπλούς κύκλους όπτησης  [2006]  /  Σπυριδόπουλος Αναστάσιος Βασιλε ίου  
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11.  Συγκριτ ική μελέτη της αναισθητ ικής ικανότητας της κρέμας λ ιδοκαϊνης -

πριλοκαϊνης στην επιφανε ιακή ανα ισθησία  [2006]  /  Χαρίση Ελένη -Μαρία 

Εμμανουήλ  

12.  Εμβαδομετρική ανάλυση της έμφραξης ριζ ικών σωλήνων με κώνους 

γουταπέρκας δ ιαφορετ ικής κωνικότητας  [2007]  /  Ρωμανιά Χριστ ίνα Μιχαήλ  

13.  Μη τερηδονική απώλεια οδοντ ικής ουσίας  [2007] /  Σακελλαρίου Ευαγγελ ία 

Παντελή  

14.  Συστηματικοί  δε ίκτες φλεγμονής σε περιοδοντ ικούς ασθενε ίς .  Συσχέτ ιση 

με κλ ιν ικές παραμέτρους και  μ ικροβιολογικά ευρήματα μετά την εφαρμογή της 

αρχικής α ιτ ιολογικής θεραπείας  [2006] /  Χατζησάββας Παναγιώτης Δημήτρης  

15.  Διορθωτικές χε ιρουργικές επεμβάσεις των ιστών του στόματος γ ια την 

τοποθέτηση κ ινητών προσθετ ικών αποκαταστάσεων  [2007]  /  Γ ιαννοπούλου 

Μιχαέλα Αθανασίου  

16.  Επιλογή μετεξακτ ικού τραύματος σε δ ιαβητ ικούς ασθενε ίς  [2007]  /  

Παπακωνσταντ ίνου Αλέξανδρος Ιωάννη  

17.  Βραχύ οδοντ ικό τόξο:  επίπεδο ενημέρωσης,  εμπειρ ία και  απ όψεις των 

οδοντ ιάτρων στην Ελλάδα  [2006]  /  Μπόσνα Συμεωνία Αθανασίου  

18.  Καταγραφή και  αξ ιολόγηση των δια ιτητ ικών συνηθειών παιδ ιών ηλ ικ ίας 6 -

12 ετών κατά τη δ ιάρκε ια των διαλε ιμμάτων του σχολε ίου  [2008]  /  Καρβούνη 

Φωτεινή Κωνσταντ ίνου  

19.  Ex v ivo μελέτη του απαιτούμενου φορτίου έμφραξης γ ια την πρόκληση 

επιμήκους κατάγματος ρίζας κατά τον πλάγιο στοιβαγμό:  αξιολόγηση της 

προσομοίωσης του περιοδοντ ίου και  του φορτίου κατάγματος  [2007] /  Σώρος 

Κωνσταντ ίνος Ιωάννη  

20.  Συγκριτ ική μελέτη τεσσάρων μεθόδων έμφραξης των ριζ ικών 

σωλήνων  [2007] /  Μαχαίρα Φανή Παναγιώτη  

21.  Αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών μετά την αποκατάσταση με 

κ ινητές μερικές οδοντοστοιχ ίες  [2008]  /  Ζώκαρης Νικόλαος Γεωργίου  

22.  Εκτίμηση της οστεογένεσης σε  τεχνητά οστ ικά ελλε ίμματα με ή χωρίς τον 

αποκλε ισμό της μυελώδους μοίρας της κνήμης σε κουνέλ ια  [2008] /  Κούγιας 

Κωνσταντ ίνος Γεωργίου  

23.  Αντ ιμ ικροβιακή δράση χλωρεξιδ ίνης σε δ ιάφορα σκευάσματα γ ι α 

στοματόπλυση  [2006]  /  Μπουτάτου Δέσποινα Κωνσταντ ίνου  
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24.  Συγκέντρωση ιόντων φθορίου (F) και  βαθμός οξύτητας (pH)  υγρών 

προϊόντων διατροφής  [2008] /  Κουρτίδου Μαρία Χρήστου  

25.  Λευκλοπλάκια στόματος και  επιθηλιακή δυσπλασία  [2008]  /  

Χατζηβασιλε ίου Απόστολος Αθανασίου  

26.  Ο ρόλος του αυξητ ικού παράγοντα των ενδοθηλ ιακών κυττάρων των 

αγγε ίων (VEGF) στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του βλεννογόνου του 

στόματος  [2008]  /  Μιχαηλίδου Ευαγγελ ία Ζήση  

27.  Διερεύνηση των χρωματικών μεταβολών αυτοπολυμεριζόμενης ακρυλικής 

ρητ ίνης μεταβατικών αποκαταστάσεων ενισχυμένης με νανοσωματίδ ια 

δ ιοξε ιδ ίου του πυριτ ίου  [2012] /  Κοτανίδης Αλέξανδρος Δημητρίου  

28.  Γέννηση στα όρια της β ιωσιμότητας  [2014]  /  Δρονούδας Νικόλαος 

Παντούση  

29.  O πόνος :  α.  Η μουσικοθεραπεία ως εναλλακτ ική –  συμπληρωματική 

μορφή θεραπείας και  αντ ιμετώπισης πόνου:  β.  Η παιδαγωγική του πόνου κατά 

την δ ιδασκαλία της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας  [2014] /  Δεμερτζ ίδου 

Αθανασία Κωνσταντ ίνου  

30.  Νευροεπιστήμες:  ηθικοκοινωνικοί  και  νομικοί  προβληματισμοί  [2014] /  

Κατσάνη Ειρήνη Ζήση  

31.  Σχιζοφρένε ια και  μητρότητα  [2014]  /  Μαλανδρή Μαρία Χρήστου  

32.  Σανατόριο Ασβεστοχωρίου (1920 –  1945)  Σχέσεις ασθενών και  

κο ινωνίας  [2014]  /  Καλλιαρέκος Ιωάννης Ηλία  

33.  Ακρωτηριασμός των έξω γεννητ ικών οργάνων :  νομική –  βιοηθική και  

πολιτ ισμική προσέγγιση  [2014]  /  Καλύβα Ελένη Χρήστου  

34.  Στερεοτυπικές αντ ιλήψεις των φοιτητών της Ιατρι κής Σχολής σε σύγκριση 

με άλλες σχολές  [2014]  /  Σπατούλα Βασιλ ική Δημητρίου  

35.  Εφαρμογή των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης στην αναπαραγωγή και  

βλάβη της σωματικής ακεραιότητας της γυναίκας και  του π αιδ ιού που θα 

γεννηθε ί .  Ποινική ευθύνη του ιατρού  [2014]  /  Ζησιού Ιωάννα Θωμά  

36.  Η νομολογιακή εφαρμογή του άρθρου 15 πκ στην ιατρική ποινική 

ευθύνη.  [2014] /  Μπισχιν ιώτη Ειρήνη Ιωάννη  

37.  Επιπλοκές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης,  νομικές συνέπειες και  

ηθικά δ ιλήμματα  [2014]  /  Δεληλίγκα Ασπασία Γεωργίου  
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38.  Ηλεκτρονική Υγε ία -Προστασία των δεδομένων του ασθενή -Νομικά και  

Ηθικά Ζητήματα  [2014]  /  Αναστασιάδου Μαριάννα Κωνσταντ ίνου  

39.  Από το φρενοκομείο στη Λέρο και  την ψυχιατρική μεταρρύθμιση:  νομικό 

πλαίσ ιο και  ηθικοκοινωνικές δ ιαστάσεις  [2014]  /  Τσαμαδού Ευτυχία Κοσμά  

40.  Alzhe imer :  Μια δ ιαχρονική μάστιγα  [2014]  /  Κεραμιδ ιώτη Κωνσταντ ίνα 

Ιωάννη  

41.  Ευθανασία  [2014]  /  Παπαχρηστου Μαριάνθη Αθανασίου  

42.  Εμπορία ανθρωπίνων οργάνων γ ια μεταμόσχευση: το κοινωνικό φαινόμενο 

και  η ποινική του αντ ιμετώπιση  [2014] /  Δαλακούρα Αικατερίνη Χρήστου  

43.  Η ιατρική στ ις  ένοπλες συγκρούσεις:  ιατρική,  νομική και  ηθική 

δ ιάσταση  [2015]  /  Παναγιωτίδης Σταύρος Αχιλλέα  

44.  Γεννητ ικό Υλικό –  νομική φύση και  προστασία –  χρήση και  

επεμβάσεις  [2015] /  Τάτση Μαγδαληνή Δημητρίου  

45.  Η νομική,  ιατρική και  θρησκευτ ική θεώρηση των μεταμοσχεύσεων  [2015]  /  

Καλλινικ ίδου Αναστασία Θεόφιλου  

46.  Η Συναίνεση στ ις  Μεταμοσχεύσεις  [2015]  /  Μπαλάκος Κωνσταντ ίνος 

Γεωργίου  

47.  Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και  ομόφυλα οικογενε ιακά σχήματα.  

Ελληνικό νομικό πλαίσ ιο και  η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα.  [2015] /  

Ιορδανίδου Ειρήνη Δημητρίου  

48.  Διακρίσε ις  με βάση το φύλο στον τομέα της υγε ίας και  βλαπτικές 

πρακτ ικές ιατρικού χαρακτήρα  [2015] /  Καλαϊτζή Αναστασία Θωμά  

49.  Evaluat ion of  denta l implant s tabi l i ty wi th resonance f requency analys is  

us ing the Osste l l  ISQ device:  a ret rospect ive c l in ica l  s tudy.  [2015] /  Μπάρκα 

Γεωργία Λάμπρου  

50.  Το ζήτημα της εκλεκτ ικής καισαρικής τομής και  ο ι  β ιοηθικές προεκτάσεις 

του  [2015] /  Χαρίση Αφροδίτη Γεωργίου  

51.  Βιοηθικοί  προβληματισμοί  σε ασθενε ίς  με καρκίνο κεφα λής και  

τραχήλου  [2015] /  Δασκαλάκης Δημήτριος Νικολάου  

52.  Διάγνωση χαμηλού κόστους.  Διερεύνηση της παρειογλωσσικής θέσης του 

γναθια ίου πόρου σε σχέση με τ ις  ρ ίζες του τρίτου γομφίου με απεικονιστ ι κές 
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τεχνικές δύο διαστάσεων:  in  vi t ro και  in  v ivo μελέτη.  [2015] /  Ηλιάδης 

Απόστολος Νεόφυτου  

53.  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ανάστροφης έμφραξης σε 

ακρορριζεκτομές δοντ ιών με και  χωρίς π ροηγηθείσα ενδοδοντ ική θεραπεία.  

Βιβλ ιογραφική ανασκόπηση και  μετα -ανάλυση.  [2015]  /  Κουμλελής Χρήστος 

Θεόδωρου  

54.  Συγκριτ ική μελέτη της Αρτ ικαΐνης –  Λιδοκαΐνης στην υποβλεννογόνια 

αναισθησία του πρώτου μόνιμου γομφίου της κάτω γνάθου  [2015]  /  Ματούλας 

Ευθύμιος Αθανασίου  

55.  Διερεύνηση της ακρίβε ιας αποτύπωσης σε εμφυτεύματα εσωτερικής 

σύνδεσης και  δ ιαφορετ ικών αξονικών κλ ίσεων  [2015] /  Τσαγκαλίδης Γεώργιος 

Χρήστου  

56.  Η διο ικητ ική οργάνωση των μεταμοσχεύσεων:  συγκριτ ική προσέγγιση 

μεταξύ Ισπανίας και  Ελλάδας  [2015] /  Μηλιοπούλου Μαρία Ανέστη  

57.  Νομικοί  περιορισμοί  στη θεραπευτ ική αντ ιμετώπιση ακαταλόγιστων 

εγκληματιών (Άρθρο 69ΠΚ) -  Κριτ ική προσέγγιση και  προτάσεις γ ια την άρση 

τους  [2015] /  Μαρκοπούλου Μαρία Σταύρου  

58.  Διαθήκη ζωής:  προγενέστερες οδηγίες γ ια το τέλος της ζωής  [2015]  /  

Μαυρίδου Βενετ ία Σπύρου  

59.  Ιστολογική ανάλυση δε ιγμάτων από περιστατ ικά ανύψωσης του εδάφ ους 

του ιγμορείου άντρου σε ανθρώπους με τη χρήση τριών διαφορετ ικών οστικών 

μοσχευμάτων:  Ιστολογική και  ιστομορφομετρική ανάλυση σε 

ανθρώπους  [2015]  /  Μπαρλάς Ηρώδης Αναστασίου  

60.  Τερηδονική δραστηριότητα και  εμφάνιση επιλεγμένων μικροβίων στη 

στοματική κοιλότητα παιδ ιών που διαμένουν στην Ελλάδα.  [2015]  /  Φράγκου 

Στυλιανή Χρήστου  

61.  Μητρότητα και  χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών:  δ ικαίωμα, ελπί δα και  

κο ινωνικός αποκλε ισμός  [2015] /  Λαϊνά Γεωργία Κωνσταντ ίνου  

62.  Ο δικαστικός έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 

–  106 ΕισΝΑΚ στ ις  περιπτώσεις ιατρικής αστικής ευθύνης των δη μόσιων 

νοσοκομείων από το Δικαστήριο της αγωγής  [2015]  /  Μασούρη Μαρίνα 

Αντωνίου  
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63.  Aggregat ibacter  act inomycetemcomitans στην οδοντ ική πλάκα των 

παιδ ιών στην Ελλάδα:  επιπολασμός, κατανομή οροτύπων  κα ι  μετάδοση 

μεταξύ μητέρων και  παιδ ιών  [2015]  /  Μπαλασούλη Χρυσάνθη Νικολάου  

64.  Η παρένθετη μητρότητα  [2015] /  Χατζηδημητρίου Κυριάκος Αθανασίου  

65.  Επιπολασμός και  παράγοντες κ ινδύνου της οδοντ ικής φθοράς σε παιδ ιά 8 

και  14 ετών  [2015] /  Προβατένου Ευθυμία Αναστασίου  

66.  In  v i t ro έλεγχος της συγκράτησης και  της αντ ίστασης στην εκτόπ ιση 

στεφανών ολ ικής κάλυψης προσθίων δοντ ιών με 2 δ ιαφορετικούς τρόπους 

προπαρασκευής.  [2015]  /  Μπιντ ιβάνου Αιμ ιλ ία Νικολάου  

67.  Εγκεφαλικός θάνατος νεογνών και  παιδ ιών:  ιατρική,  ηθική και  νομική 

δ ιάσταση  [2015]  /  Καραμέτου Γρηγορία -Μαργαρίτα Νικολάου  

68.  Η Αποτέφρωση των νεκρών  [2015]  /  Βαρυτιμ ιάδης Δημήτριος  Νικολάου  

69.  Μηχανική ανάλυση στοματικών μαλακών ιστών με μέθοδο πεπερασμένων 

στοιχε ίων  [2015]  /  Τσαΐρα Κατερίνα -Μαρίνα -Κριστέλ Βασιλε ίου  

70.  Ο θάνατος και  το δ ικαίωμα ( ; )  σε αυτόν  [2015] /  Γεωργόπουλος Γεώργιος 

Νικολάου  

71.  Η τεχνητή δ ιακοπή κύησης ως πράξη με ιατρική,  νομική και  ηθική 

δ ιάσταση.  [2016] /  Δριστά Χρυσαυγή Ηλία  

72.  Έλεγχος της πιθανής κυτταροτοξικής επίδρασης κεραμικού διπυριτ ικού 

λ ιθ ίου σε ουλικούς ινοβλάστες πριν και  μετά από in vi t ro γήρανση  [2014] /  

Μπεζάτη Γεωργία Ευάγγελου  

73.  Αξιολόγηση in vi t ro της κυτταροτοξικότητας του υποχλωρι ώδους νατρίου,  

του EDTA, της χλωρεξιδ ίνης και  των συνδυασμών τους  [2016]  /  Βουζαρά 

Τριανταφυλλιά Ιωάννη  

74.  Εκτίμηση μέσω φωτογραφιών των αλλαγών στην πλάγια όψη του 

προσώπου ασθενών Τάξης Ι Ι  κατηγο ρίας 1,  μετά από θεραπεία με 

λε ιτουργικές συσκευές,  Act ivator  και  Twin b lock  [2016] /  Τσιούλη Κλεοπάτρα 

Ευθυμίου  

75.  Κεφαλομετρική δ ιερεύνηση της συσχέτ ισης του μεγέθους του τουρκικού 

εφιππίου με το  μέγεθος και  το σχήμα του προσώπου  [2016] /  Μυστακίδης 

Ηλίας Μιχαήλ  

76.  Η χημική σύσταση οκτώ συστημάτων περιστρεφόμενων μικροεργαλε ίων 

NiT i .  [2016] /  Μυλωνά Ζουμπουλιά Δημητρίου  
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77.  Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και  τρανσέξουαλ  [2014]  /  

Σαχινίδου Χριστ ίνα Σταματίου  

78.  3D geometr ic  morphometr ic  analys is  of  mandibular  shape and i ts  

associat ion to fac ia l  height  (us ing landmarks on images der ived f rom Cone 

Beam Computed Tomography)  [2016] /  Πουλιάκη  Αναστασία  Κωνσταντ ίνου  

79.  Συγκριτ ική αποτίμηση του Νέου και  του Παλιού Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών της Οδοντ ικής  και  Ανωτέρας Προσθετ ικής από τους 

προπτυχιακούς τελε ιόφοιτους φοιτητές του Τμήματος Οδοντ ιατρικής του 

Α.Π.Θ  [2016] /  Παπαδιόχου Σοφία Γεωργίου  

80.  Βιοσυμβατότητα ενός ρητ ινώδους υλ ικού ενισχυμένου με ίνες:  in  v i t ro 

πε ιραματική μελέτη.  [2016]  /  Δημοσιάρη Γαρυφαλλιά Κωνσταντ ίνου  

81.  Επιπλοκές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης,  νομικές συνέπειες και  

ηθικά δ ιλήμματα  [2014]  /  Δεληλίγκα Ασπασία Γεωργίου  

82.  Μελέτη της επίδρασης του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης στο 

ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγε ίας να υποβληθούν σε α ισθητ ική πλαστική 

επέμβαση  [2016]  /  Μυλωθρίδης Παναγιώτης Σπύρου  

83.  Συγκριτ ική αξ ιολόγηση της αντ ίστασης στην κυκλική κόπωση δύο 

συστημάτων μηχανοκίνητων περιστροφικών μ ικροεργαλε ίων νικελ ίου -

τ ιτανίου  [2016]  /  Ιντζές Λάμπρος Δημητρίου  

84.  Η Διαφθορά στο πεδίο της παροχής ιατρ ικών υπηρεσιών στο Δημόσιο 

τομέα,  ο ι  κανόνες δεοντολογίας γ ια την αντ ιμετώπισή της και  η ποινική της 

καταστολή.  [2016]  /  Σκεύα Αναστασία Χρήστου  

85.  Αντ ικε ιμεν ική αξ ιολόγηση της συνεργασίας των ασθενών στην εφαρμογή 

κ ινητών θερμοπλαστικών συσκευών συγκράτησης μετά την ορθοδοντ ική 

θεραπεία.  [2016]  /  Κουράκου Μαρία Κυριάκου  

86.  Συγκριτ ική μελέτη αυθεντ ικών και  μη,  μηχανοκίνητων μ ικροεργαλε ίων 

ενδοδοντ ίας στο SEM  [2016]  /  Τσακίρης Γεώργιος Ιωάννη  

87.  Η καθαρότητα της επιφάνε ιας της οδοντ ίνης μετά τη χημικομηχανική 

επεξεργασία των ριζ ικών σωλήνων με Mtwo,  Sel f -Adjust ing  Fi le  και  το 

συνδυασμό τους.  Μελέτη με S.E.M.  [2016]  /  El  Chares Maryam Mochamed 

(Μάρυαμ Ελ Χάρες Μοχάμεντ)  

88.  Ιατρικές πράξε ις και  ανοϊκοί  ασθενε ίς  [2016]  /  Μοναστηριώτης Ευθύμιος 

Κωνσταντ ίνου  

https://ikee.lib.auth.gr/record/283320/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283412/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283412/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283412/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283594/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283594/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283594/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283594/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283601/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283601/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283631/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283631/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283771/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283771/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283771/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283918/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283918/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283918/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283959/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283959/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283959/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283984/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283984/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/283984/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/284103/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/284103/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/284128/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/284128/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/284128/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/284132/?ln=en


89.  Συγκριτ ική αξ ιολόγηση δύο ε ιδών ραμμάτων τύπου μετάξης (SILK)  και 

τύπου πολυτετραφθοροαιθυλεν ίου (PTFE) στην πορεία της μετεξακτ ικής 

επούλωσης μετά από χε ιρουργική εξαγωγή εγκλε ίστων και  

ημιεκλε ίστων  [2016] /  Βασιλούδη Μυρτώ Ηλία  

90.  Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και  εν ωσιακό δίκαιο  [2016]  /  

Δημόπουλος Νικόλαος Χρήστου  

91.  Συσχέτ ιση του αντανακλαστικού του εμέτου με τον οδοντ ιατρικό φόβο σε 

παιδ ιά και  εφήβους.  [2016]  /  Κατσούδα Μαρία Γεωργίου  

92.  Κατασκευή νέου οδοντ ιατρικού αποκαταστατ ικού υλ ικού,  αξ ιολόγηση των 

αντ ιμ ικροβιακών και  β ιοενεργών ιδ ιοτήτων του.  [2016]  /  Λευκελ ίδου Αννα 

Γεωργίου  

93.  Συσχέτ ιση των δε ικτών τερηδόνας και  μάζας σώματος σε παιδ ιά 

προσχολικής ηλ ικ ίας.  [2016] /  Πικραμένου Βασιλ ική Γεωργίου  

94.  Ετερόλογη γονιμοποίηση.  Νομικά ζητήματα  [2016] /  Καρακώστα 

Ανδρομάχη Αριστοτέλη  

95.  Χημική ανάλυση και  ανίχνευση βαρέων μετάλλων σε δ ιαφορετ ικά εμπορικά 

σκευάσματα ΜΤΑ  [2016]  /  Καρυπίδου Αθανασία Βασιλε ίου  

96.  Οι θεμελ ιώδεις αρχές που διέπουν το δ ίκαιο των μεταμοσχεύσεων 

οργάνων:  Ηθικοφιλοσοφική προσέγγιση και  νομική θεμελ ίωση  [2016]  /  

Φουτούλη Ζαμπετούλα Παναγιώτη  

97.  Εκτίμηση των μεταβολών του προφίλ των μαλακών ιστών του προσώπου 

μετά από αμφίπλευρη οστεοτομία του ανιόντα κλάδου και  προώθηση της κάτω 

γνάθου:  συστηματική ανασκόπηση και  μετα -ανάλυση  [2016]  /  Τριαντοπούλου 

Ζωή Ανδρέα  

98.  Αξιολόγηση της εξωτερ ικής απορρόφησης της ρίζας των δοντ ιών μετά την 

ορθοδοντ ική θεραπεία με τη χρήση της Υπολογιστ ικής Τομογραφίας κωνικής 

δέσμης (ΥΤΚΔ):  Μια  συστηματική ανασκόπηση και  μετα -ανάλυση.  [2016]  /  

Σαμανδαρά Αικατερίνη Εμμανουήλ  

99.  Μελέτη της επίδρασης του ρητ ινώδους μονομερούς TEGDMA στις 

επανορθωτικές δ ιαδ ικασίες του οδοντ ικού πολφού  [2016] /  Παπά Πολυξένη 

Ευάγγελου  

100.  Οι φοιτητές ιατρικής ως αποδέκτες του μάρκετ ινγκ των φαρμακευτ ικών 

εταιρε ιών  [2016]  /  Φιλ ιππιάδου Μαγδαληνή Παναγ ιώτη  
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101.  Μέθοδοι  αφαίρεσης του Ledermix από το ριζ ικό σωλήνα:  Ex vivo 

μελέτη  [2016] /  Δερβένης Κωνσταντ ίνος  Ιωάννη  

102.  Συγκριτ ική αξ ιολόγηση της μετεγχε ιρητ ικής πορείας μετά από χε ιρουργική 

εξαγωγή εγκλε ίστων και  ημιεγκλε ίστων σωφρονιστήρων της κάτω γνάθου σε 

σχέση με την κατά πρώτο και  δεύτερο σκοπό επούλωση:  Διπλή τ  [2016] /  

Πέτσα Ελένη Μιλτ ιάδη  

103.  Τηλεϊατρική:  Δημιουργούμενες έννομες σχέσεις και  αστ ική ευθύνη  [2016]  /  

Τσουμάνη Αικατερίνη Αλκιβ ιάδη  

104.  Το παγκόσμιο φαινόμενο της μ ικροβιακής αντοχής.  Παρουσίαση 

φαινομένου,  μηχανισμοί  επιτάχυνσης,  βιοηθικά δ ιλήμματα και  πολιτ ικές 

δ ιαχε ίρ ισης  [2016]  /  Παρταλίδου Ανίνα Δημητρίου  

105.  Έλεγχος της χρωματικής σταθερότητας κεραμικών διπυριτ ικού λ ιθ ίου μετά 

από γήρανση και  παραμονή σε χρωστικά δ ιαλύματα  [2016]  /  Πάλλα Ελένη -

Σωτηρία Χρήστου  

106.  Ειδικές μορφές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (παρένθετη μητρότητα,  

μεταθανάτια γον ιμοποίηση,  κλωνοποίηση)  στο ελληνικό και  το γερμανικό 

δ ίκαιο –  ιατρικά,  νομικά και  ηθικά ζητήματα  [2016] /  Τσαλίδης Αντώνιος 

Βασιλε ίου  

107.  Μελέτη της συσχέτ ισης επώδυνων συμπτωμάτων και  ψυχοπαθολογικής 

κατάστασης ασθενών με Κροταφογναθικές Διαταραχές  [2016]  /  Τουρναβίτης 

Αλέξανδρος Κωνσταντ ίνου  

108.  Η επίδραση του τύπου και  του βαθ μού αποκοπής δοντ ιών,  που 

αποκαθίσταντα ι  με κεραμικές όψεις,  στην κατανομή τάσεων.  Τρισδιάστατη 

ανάλυση πεπερασμένων στοιχε ίων  [2016]  /  Καραογλάνη Ελένη Ιωάννη  

109.  Μελέτη της ικανότητας συμπλεγμάτων β ιοκεραμικών ικριωμάτων/  

βλαστικών κυττάρων οδοντ ικού πολφού γ ια αναγέννηση οδοντ ίνης σε 

πε ιραματικές κοιλότητες φυσικών δοντ ιών  [2016] /  Χατζηχρίστου Χριστ ίνα 

Νικολάου  

110.  Διερεύνηση της επίδρασης της in  vi t ro γήρανσης στην αντοχή σε κάμψη 

κεραμικών ζ ιρκονίας  γ ια μονολιθ ικές αποκαταστάσεις.  [2016]  /  Κελέση Μαρία 

Ματθαίου  

111.  Ο θεσμός της παρένθετης μητρότητας:  η ρύθμισή του στην ελληνική 

έννομη τάξη και  η συνταγματικότητά της  [2016]  /  Μαρτίδου Αννα Ιακώβου  
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112.  Ποιν ική ευθύνη στην άσκηση της χε ιρουργικής –  Βιοηθικές και  κο ινωνικές 

όψεις του ιατρικού σφάλματος  [2016] /  Δημοπούλου Μαρίνα Σωτηρίου  

113.  Δεοντολογικά και  νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την ενημέρωση 

και  συναίνεση ασθενών πριν και  μετά από τη χε ιρουργική επέμβαση  [2016] /  

Τσελώνη Λιλ ίκα Στέφανου  

114.  Η διαμεσολάβηση στ ις  υποθέσεις αστ ικής ιατρικής ευθύνης  [2016]  /  

Σαρηγιαννίδου Μαρία Νικολάου  

115.  Η ανάδυση των νευροεπιστημών.  Κοινωνικά,  νομικά και  ηθικά 

δ ιλήμματα.  [2016] /  Παλάσκα Βασιλ ική Δημητρίου  

116.  Μεταμόσχευση από θανόντα δότη και  ο ρόλος του συντονιστή 

μεταμοσχεύσεων  [2015]  /  Λεμπιδάκη Δέσποινα Μιχαή λ  

117.  Η χρήση των ανθρώπινων εμβρυικών βλαστοκυττάρων ιατρική β ιοηθική 

και  νομική προσέγγιση.  [2015]  /  Πατρικ ίου Αντώνιος Ιωάννη  

118.  Γενετ ικές εξετάσεις και  β ιοηθικοί  προβληματισμοί  [2015]  /  Ακριτ ίδου 

Δέσποινα Θεοχάρη  

119.  Παρηγορητική Ιατρική:  Η Ευρωπαϊκή Τακτ ική και  η Κατάσταση στην 

Ελλάδα  [2016]  /  Κυργιάννη Αλεξ ία Γεωργίου  

120.  Ζητήματα β ιοηθικής και  ποιότητα ζωής σε ασθενε ίς  με καρκίνο στόματος 

και  γναθοπροσωπικής περιοχής  [2016] /  Γεωργίου Χρήστος Αριστε ίδη  

121.  Η ποινική  ευθύνη του χε ιρουργού και  του αναισθησιολόγου γ ια ιατρικά 

σφάλματα από αμέλε ια μέσα από την πρόσφατη νομολογία.  [2016]  /  Περβίζος 

Τριαντάφυλλος Φωτίου  

122.  Μελέτη της επίδρασης της ρύθμισης του pH τ ου δ ιαλύματος αρτ ικαΐνης 

στην αποτελεσματικότητα της τοπικής δ ι ’  εμποτίσεως αναισθησίας του 

πρώτου μόνιμου γομφίου της κάτω γνάθου  [2016]  /  Μαντά Καλλιόπη Ηλία  

123.  In vi t ro  έλεγχος της συγκράτησης και  της αντ ίστασης στην εκτόπιση 

ολ ικών χυτών στεφανών σε δόντ ια με δ ιαφορετ ικά υλ ικά ανασύστασης 

κολοβωμάτων  [2017]  /  Τσιαγγάλη Βασιλε ία Ιωάννη  

124.  Μελέτη της β ιολογικής συμπεριφοράς β ιοκεραμικών ικριωμάτων 

ενισχυμένων με μαγνήσιο σε βλαστικά κύτταρα οδοντ ικού πολφού με στόχο 

την αναγέννηση οδοντ ίνης  [2017]  /  Μπουσνάκη Μαρία Ιωάννη  

125.  Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος.Η εμπλοκή του σε παθήσεις και  

νόσους του βλεννογόνου του στόματος  [2017]  /  Λέτσα Σπυριδούλα Φωτίου  
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126.  Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη δ ιαθήκης από ασθενε ίς  

με άνοια  [2017] /  Κανάκη Μαρία Νικολάου  

127.  Ο ρόλος του Ιατροδικαστή σε εμπόλεμες ζώνες,  κρίσε ις ,  μαζικές 

καταστροφές,  λ ιμούς και  επιδημίες.  Ηθικά δ ιλήμματα  [2017] /  Γερούδης 

Ιάκωβος Σπύρου  

128.  Διαγνωστική ποιότητα πανοραμικής ακτ ινογραφίας.  Σύγκριση μεταξύ 

συμβατικής και  ψηφιακής πανοραμικής με βάση εγκεκριμένους δε ίκτες 

ελέγχου ποιότητας  [2017]  /  Τσιρώνη Σταματία Χρήστου  

129.  Πρόγνωση των άμεσων μετεξακτ ικών εμφυτευμάτων σε θέσεις με χρόνια 

φλεγμονή  [2017] /  Τέγου Δάφνη Νικολάου  

130.  Η διαφθορά στη δημόσια υγε ία  [2017] /  Γερόπουλος Νικόλαος Μιλτ ιάδη  

131.  Φύση και  χρήση του γεννητ ικού υλ ικού στην Ι .Υ.Α και  η επιταγή της 

ανωνυμ ίας του  [2017]  /  Μπάτζ ιου Ελισάβετ Δημητρίου  

132.  Η ποινική ευθύνη  των ε ιδ ικευόμενων ιατρών γ ια σωματικές βλάβες ή 

ανθρωποκτονία από αμέλε ια  [2017] /  Μυστρίδου Ευδοκία Ανέστης  

133.  Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς στ ις  ουρολογικές ιατρικές 

επεμβάσεις  [2017] /  Καζάνας Κοσμάς Βάιου  

134.  Αναδρομική κλ ιν ική και  ιστοπαθολογική μελέτη του ακροχορδονώδους ή 

μυρμηκιώδους καρκινώματος της στοματικής κοιλότητας  [2017]  /  Κοντοπούλου 

Βάγια Διονυσίου  

135.  Αφαίρεση υδροξε ιδ ίου του ασβεστίου από τους ριζ ικούς σωλήνες με laser :  

Συγκριτ ική μελέτη  [2017]  /  Κούρτη Ευαγγελ ία Νικολάου  

136.  Διερεύνηση της επίδρασης της ακτ ινοβόλησης με δ ιοδικό laser  χαμηλής 

ενέργε ιας στην κυτταροτοξικότητα του κεραμικού διπυριτ ικού λ ιθ ίου  [2017] /  

Μαλλιάρη Μαρία Δημητρίου  

137.  Απόψεις και  πρακτ ικές των επαγγελματιών υγε ίας σε ζητήματα ηθικής 

στην αναζωογόνηση  [2017]  /  Τσιαπακίδου Σοφία Κωνσταντ ίνου  

138.  Η ψυχολογική αξ ιολόγηση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 

και  η γονε ϊκότητα των ψυχικά πασ χόντων:  Νομικά και  ηθικά ζητήματα  [2017]  /  

Μπακιρτζή Θεοδώρα Δημητρίου  

139.  Προοπτική κλ ιν ική έρευνα με σκοπό τη δ ιερεύνηση του αποτελέσατος της 

αύξησης του πάχους των περιεμφυτευματικών ιστών με τη χρησιμοποίηση 
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μοσχεύματος συνδετ ικού ιστού σε δ ιφασικά εμφυτεύματα  [2017]  /  Παπαπέτρος 

Δημήτριος Μενελάου  

140.  Αξιολόγηση της αζουροσιδίνης ως β ιοδείκτη περιοδοντ ικής νόσου στο 

υγρό της ουλοδοντ ικής σχισμής  [2017] /  Ναλμπάντης Δημήτρ ιος Αντωνίου  

141.  Εκτίμηση του βάθους πολυμερισμού των φωτοπολυμεριζόμενων 

ακρυλικών γ ια ατομικά δ ισκάρια σε σχέση με το χρόνο.  [2017]  /  Ναλμπαντίδου 

Γεωργία Στέφανου  

142.  Η επιβολή περιορισμών στην ιδ ιωτική αυτονομία των πασχόντων από 

μεταδοτ ικά νοσήματα προς όφελος της δημόσιας υγε ίας  [2017]  /  

Ευαγγελοπούλου Ευρυδίκη Θεοχάρη  

143.  Ποιν ική αντ ιμετώπιση της δωροληψίας των ιατρών του ΕΣΥ  [2017] /  

Μπαρμπαρούση Μαρία Ευθυμίου  

144.  Η Επίπτωση της επώδυνης δ ιαβητ ικής νευροπάθειας,  στην δ ιάθεση και  

την ποιότητα ζωής ασθενών που παρακολουθούνται  στο Εξωτερικό ́  

δ ιαβητολογικό ́  Ιατρείο  [2017] /  Τσεκούρα Ιωάννα Αντωνίου  

145.  Μεταμοσχεύσεις Οργάνων και  Ποινική Ευθύνη του Ιατρού  [2017]  /  

Γεωργίου Αντώνιος Απόστολου  

146.  Επίπτωση και  αντ ιμετώπιση της επώδυνης δ ιαβητ ικής νευροπάθειας σε 

ασθενε ίς  που παρακολουθούνται  σε δ ιαβητολογικό ιατρε ίο γενικού 

νοσοκομείου  [2017] /  Μητσοπούλου Αθανασία Γεωργίου  

147.  Η στοματική υγ ιε ινή στα πλαίσ ια πρόληψης αναπνευστικών 

ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (VAP)  [2017]  /  Κυριάκου Νικόλαος Δημητρίου  

148.  Κακοποίηση ανηλίκων και  η συμβολή του οδοντ ιάτρου στη δ ιάγνωση της.  

Αντ ίληψη,  Εκπαίδευση και  Εμπειρία των οδοντ ιάτρων στην παιδ ική 

κακοποίηση  [2017]  /  Μακρή Παναγ ιώτα -Αλεξία Ιωάννη  

149.  Καταγραφή και  αξ ιολόγηση  των των περιστατ ικών στην χε ιρουργική 

οδοντ ικών εμφυτευμάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος της 

οδοντοφατνιακής χε ιρουργικής,  χε ιρουργικής εμφυτευματολογίας και  

ακτ ινολογίας στόματος από το 2003 εώς το 2013  [2017]  /  Κασφίκης Γεώργιος 

Δημητρίου  

150.  Επίδραση των Προκατασκευασμένων Μεταλλικών Στεφανών (ΠΜΣ) σε 

μόνιμους γομφίους στους περιοδοντ ικούς ιστούς σε παιδ ιά και  εφήβους.  
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Κλιν ικά και  μ ικροβιολογικά στοιχε ία  [2017]  /  Κολεβέντη Αικατερίνη 

Κωνσταντ ίνου  

151.  Ο ra l  manifestat ions in cel iac d isease pat ients  [2017]  /  Ζουμπουλάκης  

Μιχαήλ  Κωνσταντ ίνου  

152.  Cl in ica l  evaluat ion of  a surface pre -reacted g lass (S-PRG) f i l ler -

conta in ing denta l  sealant  p laced wi th a sel f -etching pr imer /adhesive  [2017]  /  

Νταουτίδου  Στεφανία  Πρόδρομου  

153.  Χειρουργική αντ ιμετώπιση περιεμφυτευματικών  βλαβών με χρήση 

ακρορριζ ικά μετατοπιζόμενου κρημνού ή κρημνού πρόσβασης σε συνδυασμό 

με τοπική εφαρμογή χλωρεξιδ ίνης.  Μία κλ ιν ική συγκριτ ική μελέτη  [2017]  /  

Τσιράκη Μαρίνα Ιωάννη  

154.  Η προβληματική  της ευθανασίας και  των αποφάσεων στο τέλος της ζωής 

στ ις  Μ.Ε.Θ υπό τη σκοπιά του ποιν ικού δ ικαίου  [2017]  /  Ασημίνα Χρυσαυγή 

Αναστασίου  

155.  Κλιν ικές Μελέτες Φαρμάκων:  Φάση Ι  και  Φάση Ι Ι  [2017]  /  

Χατζηραφαηλίδου Κυριακή Στυλιανού  

156.  Παρένθετη μητρότητα:  Νομοθετ ικό πλαίσ ιο και  σύγχρονες προβληματικές 

από την εφαρμογή της στην πράξη  [2017]  /  Λυρούδη Σωτηρία Ηλία  

157.  Ιατρικές προκλήσεις από την ανάπτυξη των προσωπικών συστημάτων 

υγε ίας  [2017] /  Πετάσης Γεώργιος Χρίστου  

158.  Μονάδες ιατρ ικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής:  ο ι  ενδεχόμενοι  

κ ίνδυνοι ,  η περίπτωση της “Baby P”  & η αδικοπρακτ ική ευθύνη του κλ ιν ικού 

εμβρυολόγου  [2017] /  Πασαδάκη Αικατερίνη Πλουμή  

159.  Compar ison of  res in modif ied g lass ionomer cement and composi te res in 

in  c lass I I  pr imary molar  restorat ions  [2017]  /  Δερματά  Αναστασία  Πασχάλη  

160.  Η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή Οροθετ ικών Ατόμων στον ιό 

HIV/AIDS [2017] /  Τάκου Μαριάννα Γεωργία  

161.  Η επίδραση της μηχανικής και  χημικής επεξεργασίας της επιφάνε ιας των 

ακρυλικών δοντ ιών οδοντοστοιχ ιών στον δεσμό τους με εν θερμώ 

πολυμεριζόμενη ακρυλική ρητ ίνη  [2017]  /  Πισπίλη Μαρία Ιωάννη  

162.  Ο ρόλος των εναλλακτ ικών θεραπειών,  ως συμπληρωματικές στην παροχή 

παρηγορητικής φροντ ίδας,  γ ια τη δ ιαχε ίρ ιση του πόνου και  άλλων 
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συμπτωμάτων (Ολιστ ική προσέγγιση)  [2017]  /  Χαρμπίδου Κωνσταντ ίνα 

Πρόδρομου  

163.  Αντ ιοξε ιδωτικά και  ο ι  επιπτώσεις στον βλεννογόνο του στόματος σε 

νοσοκομειακούς ασθενε ίς  [2018]  /  Καρακελ ίδου Αναστασία Θεόδωρου  

164.  Αξιολόγηση της δομικής ακεραιότητας εκτεταμένων εγγύς -  άπω –  

μασητικών αποκαταστάσεων κατασκευασμένων από σύνθετη ρητ ίνη με άμεση 

τεχνική και  τεχν ική CAD/CAM  [2018]  /  Παπαδόπουλος Κωνσταντ ίνος Νι κολάου  

165.  Η εφαρμογή χαμηλής ισχύος θεραπευτ ικού laser  (670nm) και  δ ιοδικού 

laser  (940nm) σαν συμπληρωματική παρέμβαση στη μηχανική μη χε ιρουργική 

θεραπεία της χρόνιας περιοδοντ ικής νόσου.  Μία συγκ ριτ ική,  τυχαιοποιημένη,  

κλ ιν ική μελέτη  [2018]  /  Κατσικάνης Φώτιος Ιωάννη  

166.  Εντοπισμός αδιάγνωστου σακχαρώδους διαβήτη και  προ -διαβήτη σε 

ασθενε ίς  με χρόνια περιοδοντ ίτ ιδα με τη μέθοδο της μέτρησης  της 

γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στο οδοντ ιατρε ίο  [2018]  /  Ματαυτσή Μαρία 

Γεωργίου  

167.  Επίπεδα ακετυλοχολίνης στο σάλιο και  το υγρό ουλοδοντ ικής σχισμής 

ασθενών με περιοδοντ ική νόσο  [2018]  /  Ισκάς  Αχιλλέας Στέφανου  

168.  Η χρήση Πιεζοηλεκτρικής Χε ιρουργικής κατά τη δ ιάνοιξη οστ ικού φρεατ ίου 

γ ια τοποθέτηση διφασικών οδοντ ικών εμφυτευμάτων  [2018] /  Γρηγοριάδης 

Ανδρέας Κυριάκου  

169.  Αξιολόγηση της θεραπείας με laser χαμηλής ισχύος γ ια την πρόληψη και  

αντ ιμετώπιση της βλεννογονίτ ιδας σε ασθενε ίς  που λαμβάνουν 

αντ ινεοπλασματική θεραπεία  [2018] /  Γκουντάκου Άννη Γεωργίου  

170.  Η επίδραση της χρονικής στ ιγμής πραγματοποίησης της προσθετ ικής 

αποκατάστασης στη θέση της παρυφής των ούλων σε δόντ ια που 

υπεβλήθησαν σε χε ιρουργική επιμήκυνση μύλης.  Πιλοτ ική μελέτη  [2018]  /  

Τσαχουρίδου  Ιωάννα Στυλιανού  

171.  Κλιν ική μελέτη γ ια την αντ ιμετώπιση της οδοντ ιν ικής 

υπερευαισθησίας  [2018]  /  Παπαδοπούλου Αγγελ ική Ανέστη  

172.  Σύγκρουση ιατρικών καθηκόντων  [2018] /  Μπαλτά Μαρία Επαμεινώνδα  

173.  Αξιολόγηση επιφανε ιών τ ιτανίου με δ ιαφορετ ικές συγκεντρώσεις 

νανοσωματιδ ίων αργύρου,  σε σχέση με τον ρυθμό πολλαπλασιασμού 
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οστεοβλαστικών κυτταρικών σε ιρών και  την αντ ιβακτηριακή τους δράση  [2018]  

/  Κιρμανίδου Υβόνη Θεόφιλου  

174.  Σφάλματα με γαμέτες και  έμβρυα σε εργαστήριο Μονάδας Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής:  νομική και  β ιοηθ ική προσέγγιση  [2018] /  

Μπουναρτζή Θεοφανώ Ιωάννη  

175.  Τομογραφική ανάλυση της πορείας του γναθια ίου πόρου και  της σχέσης 

του με τα υπάρχοντα δόντ ια της κάτω γνάθου σε ενόδοντες ασθενε ίς  [2018]  /  

Βαϊτσίδης Ζήσης Κωνσταντ ίνου  

176.  Παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης της αποσυρόμενης 

θέσης ηρεμίας της γλώσσας σε μερικώς νωδά άτομα  [2018]  /  Ηλία Χαριθέα 

Ζήνωνος  

177.  Διακρανιακός μαγνητ ικός ερεθισμός:  Νομικό και  ηθικό πλαίσ ιο  [2018]  /  

Χατζηκυριάκου Ευαγγελ ία Γεωργίου  

178.  Το δίλημμα της χε ιρουργικής ή συντηρητ ικής αντ ιμετώπισ ης της αυτόματης 

ενδοεγκεφαλικής α ιμορραγίας σε ασθενε ίς  άνω των 80 ετών –  βιοηθικός και  

νομικός προβληματισμός  [2018] /  Τσολπίδης Πασχάλης Παναγιώτη  

179.  Δωρεά Μυελού των Οστών: Ηθικά και  Νομικά Ζητ ήματα  [2018]  /  Νόλη 

Φωτεινή Ευάγγελου  

180.  Η εντολή γ ια μη εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (DNR) σε 

ασθενε ίς  τελ ικού σταδίου:  Ιατρικές ενδε ίξε ις  και  ηθικοί  προβληματισμοί  σε 

δ ιάφορες χώρες  [2018]  /  Ζουμάκης Μιχαήλ Νικολάου  

181.  Προγεννητ ικός έλεγχος -  Προεμφυτευτ ική γενετ ική δ ιάγνωση:  Ορθόδοξη 

θεολογική προσέγγιση  [2018] /  Σούρλας Στυλιανός Παναγιώτη  

182.  Χρόνια νεφρική νόσος και  μεταμόσχευση νεφρού.  Συναισθηματικός δότης 

και  ελληνική πραγματικότητα  [2018]  /  Γαλανάκη Βασιλ ική Βασιλε ίου  

183.  Σύγχρονα ιατρικά,  κοινωνικά και  νομικά δεδομένα στη νόσο 

Alzhe imer  [2018] /  Τσολάκη Φανή Πέτρου  

184.  Αφαίρεση β ιοκεραμικού φυράματος από τους ριζ ικούς σωλήνες κατά την 

επανάληψη της ενδοδοντ ικής θερα πείας.  Συγκριτ ική μελέτη  [2018]  /  Κάκουρα 

Φλώρα Σπυρίδων  

185.  Μη τεκμηριωμένες θεραπευτ ικές μέθοδοι  και  κ ίνδυνο ι  γ ια τη δημόσια 

υγε ία  [2018] /  Ανέστης Δημήτριος Μιχαήλ  
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186.  Δεοντολογικά και  β ιοηθικά ζητήματα στην τεχνητή δ ιακοπή της 

κύησης  [2018]  /  Αβραμίδης Γεώργιος Αθανασίου  

187.  Από τον Άνθρωπο στον Μετα -άνθρωπο:  Σύγχρονοι  Βιοηθικο ί  

Προβληματισμοί  [2018]  /  Τσαλαφούτα Νικολέττα Χρήστου  

188.  Κυοφορούμενο και  Αστική ιατρική ευθύνη  [2018]  /  Κολυβά Μαρία Κυριάκου  

189.  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης μηχανοκίνητων 

εργαλε ίων νικελ ίου - τ ιτανίου από τεταρτοετε ίς  φοιτητές του Τμήματος 

Οδοντ ιατρικής ΑΠΘ -  Προοπτική κλ ιν ική μελέτη  [2018] /  Τζ ίμα Ζωή -Δέσποινα 

Λεωνίδα  

190.  Σακχαρώδης Διαβήτης:  μ ικροαγγε ιακές και  μακροαγγε ιακές επιπλοκές -

ιατρική,  νομική και  β ιοηθική προσέγγιση  [2018]  /  Τόζ ιος Σωτήριος Γεωργίου  

191.  Προστασία Γενετ ικών Δεδομένων -  Ιατρικό Απόρρητο  [2018]  /  Ενεχηλίδου 

Μαρία Γεωργίου  

192.  Ef fects  of  a calc ium s i l icate -based cement  (Biodent ine™) on stem cel ls  

f rom human exfo l ia ted deciduous teeth:  in  v i t ro study  [2018]  /  Αθανασιάδου  

Ειρήνη  Ροβέρτου  

193.  Αξιολόγηση του αποτελέσματος αρχικών συντηρητ ικών ενδοδοντ ικών 

θεραπειών από την Προπτυχιακή Κλινική της Ενδοδοντολογ ίας του 

Οδοντ ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ  [2018] /  Πολύζος Νικόλαος Κωνσταντ ίνου  

194.  Φροντ ίδα Χρονίως Πασχόντων Παιδ ιών και  Εφήβων και  το Δικαίωμά τους 

στη Συνέχε ια της Εκπαίδευσης  [2018] /  Μαούρη Ελένη Γεωργίου  

195.  Διατήρηση γονιμότητας σε γυναίκες με καρκίνο  [2018]  /  Ανδρεάδου Αννα 

Αλέξανδρου  

196.  Ο TGF -β στην λευκοπλακία και  το Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα 

Στόματος  [2018]  /  Μαυρουδής Στέργιος Γεωργίου  

197.  Μελέτη της μ ικροβιακής χλωρίδας σε αποκαταστάσεις με άμεσες ρητ ίνες 

και  ρητ ινώδη υλ ικά CAD/CAM  [2018]  /  Βούρτσα Γεωργία Γεωργίου  

198.  A study compar ing paren ta l  and chi ld  vers ions of  Chi ldren’s  Fear Survey 

Schedule-  Dental  Subscale in  4 -12 year  o ld Greek chi ldren  [2018]  /  Τόλλιλη  

Χριστ ίνα  Νικολάου  

199.  Διαφοροποίηση βλαστοκυττάρων  μικρών σιαλογόνων αδένων του 

στόματος προς ινσουλινοπαραγωγά κύτταρα παγκρέατος  [2018]  /  Παύλου 

Αχιλλε ία -Μαρία Γεωργίου  
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200.  Direct  pulp capping versus pulpotomy wi th MTA for car ious pr imary 

molars:  a randomized c l in ica l  t r ia l  [2018]  /  Δημητράκη  Διονυσία  Κωνσταντ ίνου  

201.  Συγκριτ ική αξ ιολόγηση μικροδιε ίσδυσης μ ίας σύνθετης ρητ ίνης bulk  f i l l  σε 

κοιλότητες V ομάδος με δ ιαφορετ ικές παραμέτρους παρ ασκευής και  

επεξεργασίας  [2019] /  Τζ ίμας Κωνσταντ ίνος Λεωνίδα  

202.  Αξιολόγηση επιφανε ιών τ ιτανίου με δ ιαφορετ ικά μεγέθη και συγκεντρώσεις 

νανοσωματιδ ίων αργύρου,  σε σχέση με τη β ιωσιμότητα οστεοβλαστ ικών 

κυτταρικών σε ιρών και  την αντ ιβακτηριακή τους δράση έναντ ι  του 

περιοπαθογόνου Porphyromonas Ging ival is  [2018] /  Σ ιδηρά Μαργαρίτα 

Αγγελου  

203.  Η επίδραση του περιοδοντ ικού β ιότυπου στη θέση της π αρυφής των 

ελεύθερων ούλων σε δόντ ια που υπεβλήθησαν σε χε ιρουργική επιμήκυνση 

κλ ινικής μύλης  [2018]  /  Μαλαμούδη Γεωργία Απόστολου  

204.  Ex v ivo μελέτη της επίδρασης της κωνικότητας των μ ικροεργαλε ίων  n i - t i  

στην πρόκληση καταγμάτων ρίζας ενδοδοντ ικά θεραπευμένων δοντ ιών  [2018]  

/  Κρικέλη Ελένη Γεωργίου  

205.  Η επίδραση του laser  χαμηλής ισχύος στ ις  β ιολογικές ιδ ιότητες βλαστικών 

κυττάρων από ανθρώπινα εξαχθέντα νεογιλά δόντ ια (SHED -  Stem cel ls  f rom 

Human Exfo l ia ted Deciduous Teeth) :  εργαστηριακή μελέτη  [2018]  /  

Πασχαλίδου Μαρία Λάζαρου  

206.  Μελέτη της κυτταροτοξικότητας χημικομηχανικών μέσων απώθησης ούλων 

σε ανθρώπινους ουλικούς ινοβλάστες  [2018]  /  Στεργίδου Αγγελ ική Παναγιώτη  

207.  Συγκριτ ική μελέτη της λεπτομέρε ιας αποτύπωσης και  της ακρίβε ιας των 

διαστάσεων νέων ελαστομερών αποτυπωτικών υλ ικών  [2018]  /  Αϊβατζ ίδου 

Κωνσταντ ίνα Νικολάου  

208.  Μεταβολές των περι -εμφυτευματικών ιστών από την παράδοση της 

προσθετ ικής  αποκατάστασης μέχρι  τον πρώτο χρόνο λε ιτουργικής φόρτισης.  

Κλιν ικά και  ακτ ινογραφικά ευρήματα  [2018]  /  Βιολεστή Αναστασία 

Κωνσταντ ίνου  

209.  Yποουλική εφαρμογή αεραποτριβής με σκόνη αμινοξέος γλυκίνη ς σε 

συνδυασμό με δ ιακλυσμούς με χλωρεξιδίνη 0,2% κατά τη μη -χε ιρουργική 

θεραπεία της περιεμφυτευματίτ ιδας.  Μια  κλ ιν ική και  μ ικροβιολογική 

συγκριτ ική μελέτη  [2018]  /  Πετρίδης Αναστάσιος Γεωργίου  
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210.  Εφαρμογή της δ ιεθνούς στατ ιστ ικής ταξ ινόμησης νοσημάτων και  συναφών 

προβλημάτων υγε ίας ( ICD) στα περιστατ ικά της μεταπτυχιακής κλ ιν ικής 

Οδοντοφατνιακής Χε ιρουργικής,  Χε ιρουργικής Εμφυτευματολογίας και  

Ακτ ινολογίας ΑΠΘ  [2018]  /  Κουραμάς Αργύρης -Δημήτριος Δημητρίου  

211.  Ιατρική,  νομική και  ηθική προσέγγιση των τεχνικών μ ιτοχονδριακής 

αντ ικατάστασης  [2019]  /  Ντόμπρου Ευαγγελ ία Σταμάτη  

212.  Oral  Heal th Related Qual i ty of  L i fe for  Chronic  Per iodont i t is :  Translat ion,  

cul tura l  adaptat ion,  val idat ion,  and re l iabi l i ty s tudy of  the OHIP -CP tool in  the 

Greek populat ion  [2019]  /  Αντώνογλου  Γεώργιος  Νικολάου  

213.  Διαχε ίρ ιση ασθενών τελ ικού σταδίου και αυτών με άνοια.  

Ευθανασία  [2018]  /  Καραφύλτση Αναστασία Γεωργίου  

214.  Oral  health -re lated qual i ty of  l i f e of  young people wi th malocc lus ion in 

Greece [2019] /  Τούλια  Ηλέκτρα  Θωμά  

215.  Σύγκριση παραγώγου αδαμαντ ιν ικής θεμέλ ιας ουσίας και  μοσχεύματος 

συνδετ ικού ιστού γ ια την κάλυψη αμφοτερόπλευρων υφ ιζήσεων στον ίδ ιο 

ασθενή:  τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλ ιν ική μελέτη  [2019]  /  Αλεξ ίου Αγγελ ική 

Αναστασίου  

216.  Διερεύνηση κριτηρ ίων αξ ιολόγησης επένθετων επιεμφυτευματικών 

οδοντοστοιχ ιών κάτω γνάθου στηριζόμενων σε δύο εμφυτεύματα  [2019]  /  

Παπαεμμανουήλ Γεώργιος Αριστοτέλη  

217.  Ef fect  of  b isphosphonate adminis t rat ion on or thodont ic  pat ients:  a 

systemat ic review and meta -analys is  [2019]  /  Ζυμπερδίκας  Βασίλε ιος  Φωτίου  

218.  Προεμφυτευτ ική Γενετ ική Διάγνωση γ ια επιλογή φύλου: Ιατρική,  ηθική,  

κοινωνική δ ιάσταση  [2019] /  Τζήμα Μαρία Γεωργίου  

219.  Γνώσεις και  στάσεις των επαγγελματιών ψυχικής υγε ίας (ψυχιάτρων και  

νοσηλευτών)  απέναντ ι  στα δ ικαιώματα των ασθενών με ψυχική νόσο  [2019]  /  

Δανιλάκογλου Δανιηλοπούλου Χριστ ίνα Βλάσιου  

220.  Μεταμοσχεύσεις:  αποκλε ιστ ικά ιατρική ευθύνη ή φαινόμενο και  με ηθικές 

δ ιαστάσεις;  [2019] /  Σκάλκου Αναστασία Δημητρίου  

221.  Ηθικά ζητήματα δημόσιας υγε ίας:  παιδ ικό βρογχικό άσθμα  [2019]  /  

Καϊταλ ίδου Ελισάβετ Σπυρίδωνα  

222.  Μελέτη της επίδρασης της δαμπιγκατράνης στην οστ ική επούλωση  [2019]  /  

Κυριακάκη Ιωάννα Μιχαήλ  
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223.  Το ποινικό δ ίκαιο των μεταμοσχεύσεων -  Η απαγόρευση οικονομικού 

ανταλλάγματος και  το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπινων οργάνων  [2019]  /  

Πέιου Γαρυφαλλιά Παντελή  

224.  Συγκριτ ική μελέτη αντοχής δεσμού μεταξύ ρητ ινώδους κονίας και  

ρητ ινώδους υλ ικού CAD/CAM μετά την εφαρμογή ε ιδ ικού συγκολλητ ικού 

παράγοντα  [2019]  /  Τσιαφίτσα Μαρία Κωνσταντ ίνου  

225.  Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση στη Μονάδα Εντατ ικής  Θεραπείας:  

Βιοηθικοί  και  Νομικοί  Προβληματισμοί  [2019]  /  Μήτος Γ ιακουμής Αναστασίου  

226.  Dental  compensat ions and 3D per iora l  sof t  t issue analys is  in  re lat ion to 

3D skeleta l  pat tern  [2019] /  Μαραθιώτης  Κωνσταντ ίνος  Θωμά  

227.  Η άνοια και  ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας  [2019] /  Σ ιδηροπούλου Όλγα 

Κωνσταντ ίνου  

228.  Skeleta l  anchored maxi l lary prot ract ion:  A systemat ic  review and meta -

analys is  [2019]  /  Δούλης  Ιωάννης  Κωνσταντ ίνου  

229.  HIV λοίμωξη –  Ιατρικά δεδομένα /  Ηθικά και  Νομικά δ ιλήμματα  [2019] /  

Προύσαλης Θεοδόσιος Μιλτ ιάδη  

230.  Προγενέστερες Οδηγίες γ ια το Τέλος της Ζωής [Υπερβαίνοντας τα φυσικά 

όρια της αυτονομίας ]  [2019] /  Πετρινή Νάιδου Σωτηρίου  

231.  Όψιμες μετεγχε ιρητ ικές λοιμώξε ις μετά από χε ιρουργική εξαγωγή γ ’ 

γομφίων κάτω γνάθου:  αναδρομική κλ ιν ική μελέτη  [2019] /  Σκ ιαδά Ειρήνη 

Παναγιώτη  

232.  Impact ions associated wi th dent igerous cysts .  Combined surg ical  and 

or thodont ic  t reatment .  A systemat ic review  [2019] /  Παπαδοπούλου  

Αλεξάνδρα  Κυριάκου  

233.  Ο πόνος στον ογκολογικό ασθενή  [2019] /  Γκόρτσου Διονυσία Θεόδωρου  

234.  Tροποποίηση της γεωμετρίας των ριζ ικών σωλήνων μετά από 

προπαρασκευή με 4 σύγχρονα μηχανοκίνητα συστήματα Ni -T i .  Ex-Vivo μελέτη 

με τη χρήση υπολογιστ ικής μ ικροτομογραφίας  [2019]  /  Ράζχα Χριστ ίνα 

Μπασσάμ  

235.  Perceived fac ia l  prof i le  and smi le changes of  Class I  ext ract ion and non -

ext ract ion pat ients fo l lowing t reatment wi th f ixed or thodont ic  

appl iances [2019] /  Εμμανουηλίδης  Γεώργιος  Εμμανουήλ  
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236.  Εκτίμηση in vi t ro της αντοχής στη θραύση υπό κάθετη φόρτιση και  του 

τρόπου θραύσης ενδοδοντ ικά θεραπευμένων προγομφίων που έχουν 

αποκατασταθεί  με μη μεταλλικούς -  αισθητ ικούς άξονες και  στεφάνε ς 

μονολιθ ικής ζ ιρκονίας ή με μεταλλικούς άξονες και  μεταλλοκεραμικές 

στεφάνες  [2019]  /  Μαστρογιάννη Αννα Γεωργίου  

237.  Η ταυτότητα του ιατρικού σφάλματος και  της ιατρικής αμέλε ιας ως βάση 

γ ια τη θεμελ ίωση της Ιατρικής Ποινικής Ευθύνης,  η ιδ ια ιτερότητα και  ο ι  

γενικές προϋποθέσεις αυτής.  Νομολογιακή προσέγγιση της ποιν ικής ευθύνης 

γ ια αξ ιόποινες πράξε ις ιατρικής αμέλε ιας χε ιρουργών ιατρών σε δ ιάφορες 

χε ιρουργικές επεμβάσεις  [2019]  /  Γώγουλου Κωνσταντ ίνα  Πέτρου  

238.  Εφαρμογή νομικού πλαισ ίου σε ακούσιες νοσηλε ίες ψυχιατρικών 

ασθενών  [2019]  /  Συγγελάκη Δήμητρα Μάρκου  

239.  Η βιοηθική δ ιάσταση της χρήσης θεραπειών ιδ ια ίτερα υψηλού 

κόστους  [2019]  /  Σχίζας Νικόλαος Χρήστου  

240.  Διερεύνηση του βαθμού ανοσοΐστοχημικής έκφρασης του CD34 στον 

ομαλό λε ιχήνα στόματος  [2019] /  Σαχανίδου Χριστ ίνα Κω νσταντ ίνου  

241.  Επούλωση του στοματικού βλεννογόνου σε καπνιστές με ή χωρίς την 

ταυτόχρονη χορήγηση Ν -  Ακετυλοκυστεΐνης  [2019]  /  Γ ιαλαμά Ξανθίππη 

Αλέξανδρου  

242.  Συγκριτ ική μελέτη της αντοχής προσφυτικού δεσμού δύο β ιοκεραμικών 

φυραμάτων στην οδοντ ίνη των ριζ ικών σωλήνων  [2019] /  Γκαμπέση Σωτηρία 

Αργυρίου  

243.  Αναδρομική μελέτη ελέγχου της  ακρίβε ιας της υπολογιστ ικά 

κατευθυνόμενης τοποθέτησης εμφυτευμάτων (computer guided surgery)  με 

χε ιρουργικούς νάρθηκες σε μερικώς ενόδοντες ασθενε ίς  [2019]  /  Φωτόπουλος 

Ιωάννης Παύλου  

244.  Κλιν ική αναδρομική μελέτη ενός πρωτοκόλλου αντ ιμετώπισης ασθενών 

υπό αντ ιθρομβωτική  αγωγή  [2019]  /  Δερβίσογλου Θεόδωρος Χαραλάμπους  

245.  Η αστική ευθύνη της ιδ ιωτικής κλ ιν ικής γ ια πράξε ις που διενεργούνται  σ τ ις  

εγκαταστάσεις της.  Μία πρόταση γ ια την αναθεώρηση της ευθύνης του 

προστήσαντος  [2019]  /  Χρίστογλου Κωνσταντ ίνος Μιχαήλ  

246.  Ενημερωμένη συγκατάθεση στην ογκολογική κλ ιν ική έρευνα  [2019] /  

Μαγουλά  Βασιλ ική Νικολάου  
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247.  Tooth-coloured mater ia ls  for  Class I I  restorat ions in pr imary molars:  

Systemat ic  review and meta -analys is  [2019]  /  Σιώκης  Βασίλε ιος  Θωμά  

248.  Απολύμανση μικροεργαλε ίων ριζ ικών σωλήνων.  Συγκριτ ική μελέτη μετά 

από παρατήρηση σε στερεοσκοπικό μ ικροσκόπιο και  ηλεκτρονικό μ ικροσκόπιο 

σάρωσης (SEM)  [2019]  /  Καραμπάσης Αθανάσιος Χρήστου  

249.  Αντ ίληψη του πόνου μετά από τοποθέτηση,  ενεργοποίηση και  αφαίρεση 

ακ ίνητων ορθοδοντ ικών συσκευών  [2019]  /  Γ ιαντ ικ ίδης Ηλίας Ευάγγελου  

250.  Ηθικά και  νομικά ζητήματα στον ογκολογικό ασθενή  [2019]  /  Παλιούρας 

Δημήτριος Αθανάσιου  

251.  Η χρήση αθλητ ικών στοματικών ναρθήκων σε ερασιτέχνες αθλητές 

καλαθοσφαίρισης:  Ανάλυση ερωτηματολογίων από Ελλά δα και  κεντρικές 

πολιτε ίες των ΗΠΑ  [2019]  /  Εξάρχου Ελενα -Λητώ Νικολάου  

252.  Μελέτη της μορφολογίας ριζών -  ριζ ικών σωλήνων πρώτου και  δεύτερου 

κάτω γομφίου σε ελληνικό πληθυσμό με τη χρήση υπολογιστ ι κής τομογραφίας 

κωνικής δέσμης (CBCT)  [2019]  /  Καντηλιεράκη Ελένη Δημητρίου  

253.  Ηθικά και  νομικά ζητήματα που σχετ ίζονται  με την α ιμοδοσία  [2019]  /  

Μόσχος Ιωάννης Κωνσταντ ίνου  

254.  Μελέτη της χρωματικής σταθερότητας κεραμικών ζ ιρκονίας γ ια μονολιθ ικές 

αποκαταστάσεις  [2019]  /  Παπαγεωργίου -Κυρανά Αικατερίνη Ιωάννη  

255.  Οι ιατρικοί ,  νομικοί  και  ηθικοί  προβληματισμοί  στην αντ ιμετώπιση των 

ογκολογικών ασθενών τελ ικού σταδίου  [2019] /  Στυλ ιανίδου Στυλιανή 

Παναγιώτη  

256.  Η ενημερωμένη συγκατάθεση των ασθενών με άνοια σε ιατρικές πράξε ις 

ως β ιοηθικό ζήτημα  [2019] /  Δακής Κωνσταντ ίνος Γεωργίου  

257.  Η επαγγελματική εξουθένωση στο χώρο της υγε ίας:  Αίτ ια και  μέτρα 

αντ ιμετώπισης  [2019]  /  Σύρμος Νικόλαος Χρήστου  

258.  Κακοποιημένη γυνα ίκα και  η ανάγκη γ ια τεχνητή δ ιακοπή κύησης -  νομική,  

ηθική και  δεοντολογική δ ιάσταση  [2019] /  Σπυριδωνίδου Αδαμαντ ία Κοσμά  

259.  Υποτροπή στη χρήση /  κατάχρηση αιθανόλης σε ασθενε ίς  με 

μεταμόσχευση ήπατος λόγω αλκοολικής κ ίρρωσης ήπατος  [2019]  /  

Πρωτόγερος Νικόλαος Γεωργίου  
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260.  Εξαγωγές δοντ ιών σε ασθενε ίς  υπό αντ ιπηκτ ική αγωγή με νεότερα από του 

στόματος αντ ιπηκτ ικά.  Συστηματική ανασκόπηση. Μετα -ανάλυση  [2019] /  

Βεσαλά Άννα -Μαρία Σταμάτη  

261.  Αναδρομική Επιδημ ιολογική Μελέτη Κροταφογναθικών Διαταραχών  [2019]  

/  Μάρκου Βασιλ ική Μιχαήλ  

262.  Άμεση φόρτιση σε μονήρη άμεσα τοποθετουμένα εμφυτεύματα στην 

α ισθητ ική ζώνη -μια β ιβλ ιογραφική ανασκόπηση  [2019] /  Λαυρεντ ιάδης 

Γρηγόριος Ιωάννη  

263.  Ποιν ική ευθύνη γ ια ιατρική αμέλε ια στ ις  χε ιρουργικές ε ιδ ικότητες μέσα από 

τη νομολογία της τελευταίας δεκαετ ίας  [2019]  /  Μαγούλιου Μαρία Γεώργιου  

264.  Η χρήση νευροαπεικονιστ ικών μεθόδων του εγκε φάλου στην εκτ ίμηση της 

ποιν ικής υπευθυνότητας:  ηθικά ζητήματα  [2019]  /  Καλιτσοπούλου Αλεξάνδρα 

Θρασύβουλου  

265.  Πρόληψη αιμοσφαιρινοπαθε ιών και  γενετ ική συμβουλευτ ική.  Ηθικά 

ζητήματα  [2020] /  Ζάχρου  Ευαγγελ ία Νικολάου  

266.  Αυτοματοποιημένη ταξ ινόμηση ενδοστοματικών ακτ ινογραφικών προβολών 

με την χρήση συνελ ικτ ικών νευρωνικών δικτύων  [2020]  /  Κυβεντ ίδης Νικόλαος 

Θωμά  

267.  Διαχε ίρ ιση των πλαστικών επεμβάσεων,  Ιατρική ευθύνη του χε ιρουργού & 

Θρησκευτ ικής τους αντ ιμετώπιση στο Χριστ ιανισμό και  στο Ισλάμ  [2020]  /  

Κωνσταντάκου Αλίκη Σωκράτη  

268.  Η κατανομή αρμοδιοτήτων στ ις  ιατροχε ιρουργικές επεμβάσεις –  Δογματικά 

ζητήματα και  προβληματισμοί  γ ια την ποιν ική ευθύνη χε ιρουργού,  

αναισθησιολόγου και  ε ιδ ικευόμενων ιατρών  [2020] /  Νικούλη Σωτηρ ία 

Κωνσταντ ίνου  

269.  Ζητήματα ισότητας και  δ ικαιοσύνης στην αξ ιολόγηση φαρμάκων 

ανθρώπινης χρήσης (Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγε ίας  [2020]  /  Σταφυλά Ελένη 

Χρήστου  

270.  Εργαστηριακή μελέτη της επίδρασης της εναπομείνασας οδοντ ικής ουσίας 

στη δύναμη αποκόλλησης καλυπτρών επενθέτων ολ ικών 

οδοντοστοιχ ιών  [2020]  /  Φωτίου Άννα Αριστε ίδη  
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271.  Συσχέτ ιση της λοίμωξης από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) 

στο στοματικό βλεννογόνο και  τον τράχηλο της μήτρας σεξουαλικά ενεργών 

γυναικών  [2020]  /  Παρχαρίδης Ευάγγελος Θεόδωρος  

272.  Η επιλογή των μ ικρού μήκους και  ευρε ίας δ ιαμέτρου οδοντ ικών 

εμφυτευμάτων (τύπου Bicon)  στην αποκατάσταση ελλε ιμματικών οπισθίων 

περιοχών της κάτω γνάθου.  Πρόδρομη κλ ινική μελέτη.  Χε ιρουργικό 

στάδιο  [2020] /  Παναγιώτου Ελένη Ζήση  

273.  Οδοντιατρική περίθαλψη με φορητές και  κ ινητές οδοντ ιατρ ικές μονάδες 

στην Ελλάδα και  στο εξωτερικό  [2020] /  Χαλκίδου Αφροδίτη Οδυσσέα  

274.  Διερεύνηση της επίδρασης της ακτ ινοβ όλησης με laser χαμηλής ενέργε ιας 

σε ουλικούς ινοβλάστες σε επαφή με υλ ικά επιεμφυτευματικών 

κολοβωμάτων  [2020]  /  Χατζηπαρασκευά Μαρία Χριστόδουλου  

275.  Προεγχε ιρητ ική αξ ιολόγηση των ιγμορείων άντρω ν.  Ανατομία και  

ανατομικές παραλλαγές:  μ ία μελέτη με τη χρήση της υπολογιστ ικής 

τομογραφίας κωνικής δέσμης  [2020]  /  Νταλαμπέκου Ελένη Κωνσταντ ίνου  

276.  In  s i l ico μελέτη της ενδοκυτταρ ικής κατανομής τ ων τάσεων και  των 

παραμορφώσεων που δημιουργούνται  σε προσκολλημένα οστεοβλαστικά 

κύτταρα υπό συνθήκες εξωτερικών μηχανικών φορτίσεων  [2020]  /  

Κανακουσάκη Δήμητρα Γεωργίου  

277.  Τεχνητή δ ιακοπή της κύησης –  Διεπιστημονική προσέγγιση  [2020]  /  

Ιωακε ιμ ίδου Βασιλε ία Παναγιώτη  

278.  Μεταφραστική μελέτη αναγέννησης οδοντ ίνης με β ιομιμητ ικά ικριώματα 

χ ιτοζάνης -ζελατ ίνης -υδροξυαπατίτη και  βλαστικά κύτταρα  οδοντ ικού πολφού:  

Δομική και  χημική ανάλυση  [2020] /  Βαγροπούλου Γεωργία Ιωάννη  

279.  Μη χε ιρουργική θεραπεία ελάχιστης παρέμβασης σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή παραγώγου αδαμαντ ιν ικής θεμέλ ιας ουσίας  για την αντ ιμετώπιση 

ενδοστικών θυλάκων.  Μία τυχαιοποιημένη συγκριτ ική κλ ιν ική μελέτη  [2020]  /  

Ανοιξ ιάδου Στυλιανή Δημητρίου  

280.  Dis t r ibut ion and morphology of  hypomineral isat ion  defects in  pr imary 

teeth [2020]  /  Βλάχου  Χριστ ίνα  Βασιλε ίου  

281.  Βιοηθικοί  προβληματισμοί  στη στρατ ιωτική ιατρική  [2020] /  Τσούσκας 

Ιωάννης Λαζάρου  
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282.  Η παρένθετη μητρότητα και  η μεταθανάτ ια γονιμοποίηση στο ελληνικό και  

στο κυπριακό δίκαιο  [2020]  /  Δημητρακόπουλος Γεώργιος Ιωάννη  

283.  Η νόσος της Kυστικής Ίνωσης –  Iατρικά και  Βιοηθικά Ζητήματα και  

Προβληματισμοί  [2020]  /  Μιχοπούλου Δάφνη Αθανασίου  

284.  Παθήσεις της Στοματικής και  Γναθοπροσωπικής περιοχής στην παιδ ική και  

εφηβική ηλ ικ ία.  Αναδρομική μελέτη της τελευταίας δεκαετ ίας.  Από το αρχε ίο 

της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χε ιρουργικής Κλιν ικής του Γ.Π.Ν. Γ.  

Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.  [2020] /  Μακρυγιάννης Ιωάννης Ηλία  

285.  Συχνότητα του οστ ικού παραθύρου σε ελληνικό υποπληθ υσμό -  Αξιολόγηση 

με υπολογιστ ική τομογραφία κωνικής δέσμης  [2020] /  Καλαϊτζόγλου Μαρία -  

Ελπίδα Α.  

286.  Ο Ρόλος του Επιδερμικού Αυξητ ικού Παράγοντα στην Πρώιμη Επούλωση 

των Ιστών Μετά Από Χειρουργική  Περιοδοντ ική Θεραπεία  [2020]  /  

Παπαμανώλη Στεργούλα Γεωργίου  

287.  Η αναπηρία στην τέχνη του χορού:  Κοινωνιολογικές και  δ ικαι ϊκές 

προσεγγίσε ις  [2020] /  Παρθένη -Αντωνακάκη Αναστασία Νικολάου  

288.  Βιοηθικοί  προβληματισμοί  στη στρατ ιωτική ιατρική  [2020] /  Τσούσκας 

Ιωάννης Λάζαρου  

289.  Μορφολογική και  χημική ανάλυση της υπεναλατωμένης αδαμαντ ί νης 

νεογιλών δοντ ιών και  σύγκριση με την αδαμαντ ίνη των μόνιμων δοντ ιών 

τύπου υπεναλάτωσης γομφίων τομέων  [2020]  /  Αληφακιώτη Ευγενία Βασίλε ιου  

290.  Συγκριτ ική αξ ιολόγηση διαφορετ ικών πρωτόκολλων δια κλυσμού σε δόντ ια 

με εσωτερική απορρόφηση ρίζας με την χρήση μεθόδων Υπολογιστ ικής 

Ρευστοδυναμικής.  [2020]  /  Σαρρής Κυριάκος Γεωργίου  

291.  Aids:  ιατρική,  νομική και  ηθική προσέγγιση  [2020]  /  Κοσκινά Ιορδάνα 

Αντωνίου  

292.  Η έλλε ιψη β ιταμίνης D ως β ιολογικός παράγοντας κ ινδύνου στον οστ ικό 

μεταβολισμό και στην οστεοενσωμάτωση  [2020]  /  Στεφανίδου Ελένη Νικολάου  

293.  Η συνδυαστική εφαρμογή Nd:YAG (1.064 nm) και Er :YAG laser  (2.940 nm) 

στη μη χε ιρουργική θεραπεία της χρόνιας περιοδοντ ικής νόσου.  Μία 

συγκριτ ική,  τυχαιοποιημένη,  κλ ιν ική μελέτη  [2020]  /  Καραϊσκάκη Κλεοπάτρα 

Παναγιώτη  

https://ikee.lib.auth.gr/record/320648/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320648/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320660/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320660/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320674/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320674/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320674/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320674/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320712/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320712/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320736/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320736/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320747/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320747/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320787/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320791/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320791/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320791/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320917/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320917/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/320917/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/321170/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/321260/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/321260/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/321612/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/321612/?ln=en
https://ikee.lib.auth.gr/record/321612/?ln=en


294.  Συγκριτ ική αξ ιολόγηση των διαφόρων συγκεντρώσεων αιμοπεταλίων και  

των συμπληρωμάτων τους,  στην Αναγεννητ ική Ενδοδοντ ία  [2020]  /  Σακκά 

Δήμητρα Σεραφείμ  

295.  Οι πλαστικές επεμβάσεις της ρινός και  η β ιοηθική τους προσέγγιση  [2020]  

/  Μπεσλή Ιωάννα Αθανασίου  

296.  Ο Πόνος στην Ουρολογία  [2020]  /  Γάτσος Σωτήριος Γεωργίου  

297.  Ζητήματα στ ις  μονάδες εντατ ικής θεραπείας και  ιατρική πραγματικότητα:  

Δικαιώματα ασθενών,  προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  

ιατρική έρευνα,  λήψη ιατρικών αποφάσεων,  ο ικογενε ιακός περίγυρος και  

απουσία του  [2020]  /  Τοπάλη Βασιλ ική Κωνσταντ ίνου  

298.  Study of  empathy in Greek  denta l  postgraduate s tudents  [2020]  /  Τζιάλλα  

Νιόβη  Πάρις  

299.  Η ετερόλογη  γονιμοποίηση υπό το πρίσμα της ανωνυμίας των δοτών 

γεννητ ικού υλ ικού και  του εκτεταμένου γονιδ ιακού ελέγχου  [2020] /  Τσέτσιλα 

Ιωάννα Σωκράτη  

300.  Η έναρξη της ανθρώπινης ζωής  [2020] /  Τερζοπούλου Γεωργία 

Αλέξανδρου  

301.  In  Vi t ro μελέτη των γεωμετρικών αλλαγών του 3D pr inted νάρθηκα 

καθοδηγούμενης τοποθέτησης εμφυτευμάτων κατά τον κλ ιβανισμό  [2020] /  

Ταχματζ ίδης Θεόδωρος Ιωάννη  

302.  Η Δωρεά οργάνων και  η αρνητ ική στάση του δυνητ ικού δότη”  [2020] /  

Ζαχαρούδη Δήμητρα Γεωργίου  

303.  Ψυχική υγε ία και  ασθένε ια σε σχέση με το πολιτ ισμικό περ ιβάλλον  [2020] /  

Χρυσούλα Τριανταφύλλου Δανιήλ  

304.  Ο ρόλος του μοσχευματικού υλ ικού στην οστ ική απορρόφηση μετά την 

άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων  [2020] /  Ζεμπιλά Μαρία Φιλ ίππου  

305.  Compar ison of  ef f icacy,  acceptance and preference between the 

needle less jet - in ject ion Comfor t - In System and the convent ional  local  

in f i l t rat ion anaesthesia in  adul t  vo lunteers  [2021] /  Θεοχαρίδου  Αποστολίνα  

Γεωργίου  

306.  Αξιολόγηση της ακρίβε ιας της υπολογιστ ικής τομογραφίας κωνικής δέσμης 

(ΥΤΚΔ) στην μέτρηση πάχους του λεπτού φλοιώδους οστού γύρω από 

πειραματικές χε ιρουργικές βλάβες σε γνάθ ους χοίρων σε σχέση με τ ις  
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παραμέτρους ακτ ινοβολίας.  In vi t ro μελέτη  [2021] /  Μπότσης Χαρίσης 

Σταύρου  

307.  Η πρακτ ική εφαρμογή των κανόνων της β ιοηθικής στην ιατρική έρευνα και  

τη συνήθη κλ ινική πρακτ ική  [2021] /  Γκαμάγκα Αικατερίνη Κωνσταντ ίνου  

308.  Μορφολογική,  ιστολογική και  χημική ανάλυση των οδοντ ικών ιστών 

μονίμων πρώτων γομφίων με Δυσπλασία Ριζών Γομφίων -  Τομέων (MIM:  Molar  

Inc isor Mal format ion)  [2021] /  Χαρίση Χριστ ίνα Χρήστου  

309.  Καταγραφή του οδοντ ιατρικού φόβου,  της οδοντ ικής τερηδόνας και  της 

υγε ίας των ούλων σε παιδ ιά και  εφήβους με προβλήματα ακοής στην 

Ελλάδα  [2021]  /  Τριμερ ίδου Αγγελ ική Σοφία Νικολάου  

310.  Ηθική των Κλιν ικών Δοκιμών Φάσης I  σε Υγιε ίς  Εθελοντές και  

Καρκινοπαθείς  [2021]  /  Κούβελα Αντωνία Δημητρίου  

311.  Τα όρια χρήσης του γενετ ικού υλ ικού στην δ ιερεύνηση του εγκλήματος:  

νομικά και  ηθικά ζητήματα  [2021]  /  Ματενόγλου Σοφία Γρηγορίου  

312.  Η σύγχρονη κοινωνική,  ιατρική και  νομική θεώρηση της ταυτότητας φύλου,  

εν όψει  του ν.  4491/2017  [2021]  /  Παντζαρτζ ίδη Αγγελ ική Στέφανου  

313.  Η αξιολόγηση της επίδρασης των στερεωτικών ουσιών στα ποιοτ ικά  

χαρακτηριστ ικά των ολ ικών οδοντοστοιχ ιών,  τη συγκλε ισ ιακή δύναμη και  την 

ικανοποίηση ατόμων με ολ ικές οδοντοστοιχ ίες  [2021]  /  Γεωργίου Μαρία 

Μάριου  

314.  Μικροβιακοί  δε ίκτες τερηδονικής δραστηριότητα ς στο σάλιο 

παιδ ιών  [2021]  /  Αργυροπούλου Αργυρώ Οδυσσεύς  
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