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ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΒΒΙΙΟΟΧΧΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑΣΣ  XXρρ..ΣΣττοουυρρννάάρρααςς,,  ΒΒ..ΖΖααννννήήςς  ((ΟΟμμόόττιιμμοοςς  ΚΚαα--
θθηηγγηηττήήςς)),,  ΔΔ..ΚΚααρρδδάάσσηηςς,,  ΠΠ..ΘΘεεοοδδωωρρόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..ΠΠααππαακκωωννσσττααννττήή  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς  ΜΜΑΑSSTTEERR==33,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==11,,  ΠΠττυυχχιιαακκοοίί==11,,  PPoosstt--ddoocc==11,,  ΙΙΔΔΑΑΧΧ==11,,  ΔΔιιδδαα--
κκττοορριικκοοίί  ΦΦοοιιττηηττέέςς==88
Λειτουργίες και ρύθμιση πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού. Ο ρόλος της δυναμικής του κυττα-
ροσκελετού στην λήψη και την επεξεργασία ενδοκυττάριων μηνυμάτων. Ο ρόλος των κυττα-
ροσκελετικών πρωτεϊνών στην κυτταρική διαφοροποίηση και σηματοδότηση. Δομή και
λειτουργία των απολιποπρωτεϊνών και ρύθμιση της έκφρασης τους. Ο ρόλο της αποΑ-Ι στην
βιογέννεση και τις λειτουργίες της HDL. Ο ρόλος της αποΕ στην αθηρογέννεση και την νόσο
του Alzheimer. Ο ρόλος των πυρηνικών υποδοχεών ορμονών στην ρύθμιση των γονιδίων των
απολιποπρωτεϊνών του ανθρώπου. Μεταγραφική ρύθμιση από πυρηνικούς υποδοχείς και κυτ-
ταροκίνες των γονιδίων που εμπλέκονται στην βιογέννεση της HDL κυτταροκίνες. Το σημα-
τοδοτικό μονοπάτι του αυξητικού παράγοντα β (TGFβ). Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών
Smad και ρύθμισης γονιδίων μέσω Smad. Δομή, οργάνωση και λειτουργία του πυρηνικού φα-
κέλου. Η δυναμική τουμπουλίνης-μικροσωληνίσκων. Η επίδραση φαρμάκων που στοχεύουν
τους μικροσωληνίσκους στον καρκίνο και τα βλαστικά κύτταρα. Ο ρόλος των ισομορφών της
PI3Kστον πυρήνα. Διασύνδεση μεταξύ των ισομορφών της PI3K του πυρήνα και κυτταρο-
πλασματικής σηματοδότησης στα πλαίσια των μικρών Rho πρωτεϊνών. Ο ρόλος του επανα-
τροφοδοτικού μηχανισμού p110d RhoA PTEN σε καρκινικά κύτταρα και στην μετάσταση.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑ..ΓΓρρααββάάννηηςς,,  ΚΚ..ΘΘεερρμμοούύ,,  ΓΓ..ΛΛιιααππάά--
κκηηςς,,  ΒΒ..ΖΖααχχααρρίίοουυ
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==1144,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==11,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11
Απόπτωση και ενδοκυττάρια σηματοδότηση σε νευροεκφυλιστικές διαδικασίες νευρικών και
νευροενδοκρινικών κυττάρων. Φαρμακολογία του stress, νευροπεπτίδια του stress, νευροστε-
ροειδείς αγωνιστές και ανταγωνιστές. Φαρμακογενωμική υποδοχέων φαρμάκων και μεταβο-
λικών ενζύμων. Νευροεκφύλιση και αμφιβληστροπάθειες. Ανάπτυξη in vivo και in vitro
μοντέλων αμφιβληστροειδοπαθειών και ανίχνευση νευροπροστατευτικών ουσιών (σωματο-
στατίνη, νευροστεροειδή, κανναβινοειδή). Σωματοστατίνης, μονοξείδιο του αζώτου και ντοπα-
μίνη ως παίκτες στα κυκλώματα του αμφιβληστροειδή. Προσδιορισμός της δομής και
λειτουργίας των υποδοχέων των νευροδιαβιβαστών που ανήκουν στην οικογένεια των υπο-
δοχέων που συνδέονται με τις G-πρωτεΐνες (G-protein coupled receptors, or GPCRs), και συγ-
κεκριμένα του β�-αδρενεργικού υποδοχέα και του υποδοχέα του εκλυτικού παράγοντα της
κορτικοτροπίνης. Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί νευροψυχιατρικών παθήσεων. Ρυθ-
μιστές Σηματοδότησης G πρωτεϊνών (RGS πρωτείνες). Γενετικά και συμπεριφερικά μοντέλα
νευρολογικών και ψυχιατρικών παθήσεων. Δράσεις Οπιοειδών.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑ..ΜΜοοσσχχοοββάάκκηηςς,,
ΕΕ..ΣΣααββββάάκκηη,,  ΚΚ..ΧΧρρηησσττάάκκοοςς,,  ΙΙ..ΔΔααλλέέζζιιοοςς,,  ΒΒ..ΡΡάάοοςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==44,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==��,,  ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς  ΜΜΑΑSSTTEERR==11,,  ΠΠττυυχχιιαακκοοίί  ΦΦοοιι--
ττηηττέέςς==33,,  ΔΔιιδδαακκττοορριικκοοίί  ΦΦοοιιττηηττέέςς==55,,  ΠΠΔΔ440077==11,,  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  ΜΜΠΠΣΣ==11,,  EERRAASSMMUUSS==11
Κινητικός έλεγχος με έμφαση σε οφθαλμικές κινήσεις, κινήσεις του άνω άκρου και η ανά-
λυση νευρωνικών κυκλωμάτων υπεύθυνων για το χωροχρονικό μετασχηματισμό, τη νευρω-
νική ολοκλήρωση και τις ριπές που συνοδεύουν τις ταχείες κινήσεις των οφθαλμών. Μελέτη
των νευρωνικών κυκλωμάτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένη, εκ των προτέρων μαθη-
μένη, εκούσια κίνηση του άνω άκρου πιθήκου, ο οποίος επιτελεί οπτικο-κινητική συμπερι-
φορά έναντι ανταμοιβής. �) Μελέτη των φλοιωδών περιοχών που εμπλέκονται στις σακκαδικές
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της Γαστρεντερικής οδού (Οισοφάγος, Στόμαχος, Πάγκρεας, Παχύ Έντερο/ Ορθό), Γεννητι-
κού Ουροποιητικού Συστήματος (Τράχηλος Μήτρας, Ενδομήτριο, Ουροδόχος Κύστη, Προ-
στάτης), του Πνεύμονος, Κεφαλής Τραχήλου, Σαρκώματα, Γλοιώματα Εγκεφάλου/ Νωτιαίου
Μυελού. Συγχρόνως, ταυτόχρονη χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων έναντι διαφόρων
βιολογικών παραγόντων ως EGFR (π.χ. Erbitux, Herceptin) για θεραπευτική αντιμετώπιση
των Ca Κεφαλής Τραχήλου & Μαστού αντίστοιχα.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙ..ΔΔααμμηηλλάάκκηηςς,,  ΘΘ..ΜΜααρρήήςς,,  ΚΚ..ΠΠεερριι--
σσυυννάάκκηηςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==33,,  ΠΠΔΔ440077==11
Ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού της δόσης ασθενών που υπόκεινται σε ακτινοδιαγνωστικές
εξετάσεις. Βελτιστοποίηση παραμέτρων έκθεσης σε ακτινοσκοπικές και τομογραφικές εξετάσεις.
Ανάπτυξη μεθόδων δοσιμετρίας προσωπικού. Βελτιστοποίηση τεχνικών βραχυθεραπείας και
τηλεθεραπείας. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες και εγκυμοσύνη. Ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού
δόσης κυήματος και τεχνικές μείωσης της δόσης του κυήματος από ιατρικές εκθέσεις. Ανά-
πτυξη νέων τεχνικών και βελτιστοποίηση καθιερωμένων τεχνικών εκτίμησης της οστικής κα-
τάστασης. Εκτίμηση της οστικής κατάστασης πληθυσμιακών ομάδων με μοντέρνες μεθόδους
οστεοπυκνομετρίας. Μέτρηση διαφυγής χημειοθεραπευτικού παράγοντα σε τοπικά εντοπι-
σμένη χημειοθεραπεία κάτω άκρων με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολο-
κληρωμένων τεχνικών δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων απεικόνισης
μαγνητικού συντονισμού. Ανάπτυξη μεθόδων μοριακής απεικόνισης. Ανάπτυξη υπολογιστι-
κών μεθόδων για την εκτίμηση του όγκου οργάνων από τομογραφικά δεδομένα. Ανάπτυξη λο-
γισμικού διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων κειμένου και απεικονιστικών δεδομένων
ασθενών (σύστημα RIS/PACS).

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΥΥΡΡΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  NN..ΚΚααρρκκααββίίττσσααςς,,  ΣΣ..ΚΚοουυκκοουυρράάκκηη  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς  ==  ��,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί//ΠΠααρραασσκκεευυάάσσττρριιεεςς==11��
Εκτίμηση νεύρωσης μυοκαρδίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΔ και υπερλιπιδαι-
μία. Εκτίμηση της ενεργότητας των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και διαφορική διάγνωση
μη φλεγμονώδους ισχαιμικής νόσου. Εκτίμηση παχύσαρκων ασθενών μετά από χειρουργική
επέμβαση “ sleeve gastrectomy”. Εκτίμηση της γαστρικής κένωσης. Θεραπευτικό πρωτόκολλο
ασθενών με NETs μετά από χορήγηση θεραπευτικού ραδιοπεπτιδίου σε ασθενείς οι οποίοι
δεν ανταποκρίνονται στην κλασσική θεραπεία. Σπινθηρογραφική εκτίμηση ασθενών με στέ-
νωση νεφρικής αρτηρίας βασιζόμενοι σε σπινθηρογραφική μελέτη προ και μετά stent. Εκτί-
μηση αποτελέσματος. Εκτίμηση όγκων εγκεφάλου με 99mTc myoview για την διαφορική
διάγνωση βιώσιμου ιστού από μετεγχειρητικές αλλοιώσεις. 

ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΔΔ..ΣΣππααννττίίδδοοςς,,  ΓΓ..ΣΣοουυρρββίίννοοςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==1188,, ΤΤεεχχννιικκοοίί==33,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==33,,  ΠΠΔΔ440077==11
1) Ογκογονίδια και ογκογένεση προκαλούμενη από ιούς. �) Μελέτη του ιού του ανθρώπινου
θηλώματος (HPV) σε ανθρώπινες νεοπλασίες. 3) Γενετικοί πολυμορφισμοί και ευπάθεια στη
λοίμωξη από τον ιό ΗΙV. 4) Επιδημιολογική μελέτη των ιών της Ηπατίτιδας Β και C στον
πληθυσμό της Κρήτης. 5) Μελέτη των μηχανισμών αντιγραφής των ερπητοϊών. 6) Ρύθμιση
και εντόπιση του ιικού γονιδιώματος των ερπητοϊών κατά τα αρχικά στάδια της λοίμωξης. 7)
Ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών του κυττάρου μετά από λοίμωξη από τον κυττα-
ρομεγαλοϊό. 8) Μελέτη της έκφρασης ιικών και κυτταρικών microRNAs κατά τη διάρκεια λοί-
μωξης από τον ανθρώπινο κυτταρομεγαλοϊό.
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κινήσεις πιθήκου, και του τρόπου κωδικοποίησης των παραμέτρων κίνησης των οφθαλμών:
κατεύθυνση, μέγεθος, και τροχιά. 3) Μελέτη των φλοιωδών περιοχών που εμπλέκονται στη
«σύλληψη» και «αναγνώριση σύλληψης» αντικειμένων. Μελέτη της δράσης πληθυσμών νευ-
ρικών κυττάρων, με έμφαση στην ανάλυση ρυθμών και πληθυσμιακού συγχρονισμού και
εφαρμογές στους νευρικούς μηχανισμούς της κίνησης και της αναπνοής: (1) Νευρικός έλεγχος
μυϊκών συστολών σε σχέση με στάση και κίνηση. (�) Παραγωγή φυσιολογικών και παθολο-
γικών μυϊκών τρόμων (τρέμουλου) κάτω από στατικές και δυναμικές συνθήκες. (3) Ρυθμοί
υψηλής συχνότητας που χαρακτηρίζουν τα νευρικά δίκτυα της γεννήτριας του αναπνευστικού
ρυθμού. Συνοπτική οργάνωση νευρωνικών συστημάτων στον εγκέφαλο με έμφαση στις φλοι-
ώδεις και υποφλοιώδεις οφθαλμοκινητικές περιοχές/πυρήνες, τον νεοφλοιό και τον ιππόκαμπο.
Ηλεκτροφυσιολογικός και φαρμακολογικός χαρακτηρισμός των συναπτικών αλληλεπιδρά-
σεων μεταξύ των νευρώνων. Λειτουργική απεικόνιση του εγκεφάλου. Νευροφυσιολογία: (1)
Κινητικές και οπτικοκινητικές ιδιότητες των νευρώνων του κοιλιακού προκινητικού φλοιού.
(�) Λειτουργική οργάνωση και ιδιότητες των νευρώνων του ραχιαίου προκινητικού φλοιού. (3)
Συμπεριφορικές επιπτώσεις της αναστέψιμης απενεργοποίησης διαφορετικών υποπεριοχών
του ραχιαίου προκινητικού φλοιού. (4) Λειτουργική Απεικόνιση Εγκεφάλου.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  &&  ΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ,,  ΧΧΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑΣΣ
&&  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΧΧ..ΣΣααββββάάκκηηςς,,  ΑΑ..ΗΗλλιιόόπποουυλλοοςς,,  ΙΙ..ΗΗλλιιόόπποουυλλοοςς,,  ΓΓ..ΜΜααυυ--
ρροοθθααλλαασσσσίίττηηςς,,  ΔΔ..ΚΚααρρααγγωωγγέέωωςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς  ΜΜΑΑSSTTEERR==44,,  ΠΠττυυχχιιαακκοοίί  ΦΦοοιιττηηττέέςς==11,,  ΔΔιιδδαακκττοορριικκοοίί  ΦΦοοιιττηηττέέςς==99,,  ΤΤεε--
χχννιικκοοίί==11,,  EEππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣυυννεερργγάάττηηςς==11,,  ΠΠΔΔ440077==11,,  ΕΕΕΕΔΔΙΙΠΠ  ΙΙΙΙ==11,,  PPoosstt--ddoocc==44
Μοριακή γενετική της Drosophila και άλλων εντόμων. Γενετική μηχανική εντόμων με ια-
τρική και οικονομική σπουδαιότητα. Δομή και λειτουργία των μεταθετών στοιχείων. Moριακοί
μηχανισμοί καρκινογένεσης. Ρύθμιση του μονοπατιού σηματοδότησης των πρωτεϊνών TRAF
(TNF Receptor-associated factor). Διερεύνηση της αποπτωτικής σηματοδοτικής μηχανής για
γονιδιακή θεραπεία του καρκίνου. Βιοπληροφορική: Εξέλιξη, Συγκριτική γονιδιωματική, Εξέ-
λιξη μικροβίων, Ανάλυση βιολογικών κειμένων με χρήση αλγορίθμων, Βιβλιομετρία, Υπο-
λογιστική Βιολογία. Μεταγραφική ρύθμιση και ενδοκυττάρια σηματοδότηση. Ο ρόλος των
ογκογονιδίων ETS στα πλαίσια του μονοπατιού ras/MAPK κατά τον κυτταρικό πολλαπλα-
σιασμό και την διαφοροποίηση. Μοριακή και κυτταρική βιολογία της καθοδήγησης νευραξό-
νων και της μετανάστευσης των νευρώνων. Λειτουργία των μεταγραφικών παραγόντων κατά
την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος.

ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΝΝ..ΓΓκκοουυρρττσσοογγιιάάννννηηςς,,  ΑΑ..ΚΚαα--
ρρααννττάάννααςς,,  ΣΣ..ΚΚααρρααμμππέέκκιιοοςς,,  ΑΑ..ΧΧααττζζηηδδάάκκηηςς,,  ΣΣ..ΓΓιιααρρμμεεννίίττηηςς,,  ΔΔ..ΤΤσσέέττηηςς,,  ΜΜ..ΡΡααϊϊσσσσάάκκηη,,  ΕΕ..ΠΠααππααδδάάκκηη  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς  ==  1155,,  ΠΠΔΔ440077  ==  11
Φλεγμονώδεις και νεοπλασματικές παθήσεις του λεπτού εντέρου, Παθήσεις μυελού των οστών.
Απεικόνιση αθλητικών κακώσεων. Απεικόνιση ρευματολογικών νοσημάτων. Απεικόνιση και
επεμβατικές πράξεις παθήσεων παγκρέατος-χοληφόρων. Διάγνωση και διαδερμική θεραπεία
αγγειακών παθήσεων. MRI παθήσεων κοιλιακής χώρας. Λοιμώξεις, απομυελινωτικές παθή-
σεις κεντρικού νευρικού συστήματος, επιληψία, εφαρμογή ηχοενισχυτικών σκιαγραφικών ου-
σιών με υπερηχοτομογραφία. Απεικόνιση ουροποιητικού στα παιδιά με Μαγνητική
Ουρογραφία. Ακτινοπροστασία παιδιών στις εξετάσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας. 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΝΝΟΟΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΧΧ..ΒΒααρρββέέρρηηςς
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==��,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==66,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11,,  ΠΠΔΔ440077==11
Ταυτόχρονη Χημειοθεραπεία-Ακτινοθεραπεία ως ριζική ή συμπληρωματική θεραπεία για Ca
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Διατροφή και υγεία. Επίδραση της Μεσογειακής διατροφής σε αναπαραγωγικά προβλήματα, αλ-
λεργίες και άσθμα σε παιδιά, μεταβολικό σύνδρομο. Επίδραση διατροφής στην εγκυμοσύνη στην
υγεία των παιδιών. Παχυσαρκία, επιπολασμός και αιτιολογία, και φυσική άσκηση. Μεταβολικό
σύνδρομο. Πρώιμοι βιολογικοί και μοριακοί δείκτες επίδρασης διατροφής και ρυπαντών στην
διατροφή στην υγεία. Μακροχρόνιες επιδράσεις διατροφής στην υγεία (καρδιοαγγειακό σύστημα).
Αξιολόγηση αγωγής υγείας στα σχολεία. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλ-
λον. Η σχέση τους με μυοσκελετικά προβλήματα, άλλα σωματικά συμπτώματα και ανικανότητα.
Περιβαλλοντικοί ρύποι και υγεία. Ρόλος των χημικών ρύπων στο πόσιμο νερό και επιπτώσεις στα
νεογνά και στα παιδιά (πχ ελλειποβαρή, πρώιμη εγκυμοσύνη, άσθμα). Ρόλος της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και επιπτώσεις στα νεογνά και στην πρώτη παιδική ηλικία. Επιδράσεις ορμονικών
διαταράκτων όπως οι διοξίνες, φθαλικά και φυτοφάρμακα (πχ. Επιδράσεις στο γεννητικό-ανα-
παραγωγικό σύστημα αγοριών). Έκθεση σε βαρέα μέταλα και υγεία. Συνέργεια χημικών εκθέ-
σεων με γενετικούς παράγοντες (πολυμορφισμοί). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και υγεία των
μητέρων και των παιδιών. Επιπολασμός και αίτια της επιλόχειας κατάθλιψης. στο αναπαραγω-
γικό σύστημα και στην ατοπία. Επίδραση του κοινωνικού κεφαλαίου στην υγεία των μητέρων
και των παιδιών. Επίδραση του ψυχοκοινωνικού στρες στους εφήβους. Αξιολόγηση της νευροα-
νάπτυξης των νεογνών και αιτολογία. Κάπνισμα και υγεία. Επίδραση του παθητικού καπνίσμα-
τος των μητέρων και της οικογένειας στην υγεία των νεογνών και των παιδιών. Αξιολόγηση της
επίδρασης σε βιολογικούς δείκτες γενοτοξικότητας (πχ. Μικροπυρήνες σε αίμα ομφαλίου λώρου).

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑ--
ΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΧΧρρ..ΛΛιιοοννήήςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς  ((έέμμμμιισσθθοοιι))==��,,  ΈΈμμμμιισσθθοοιι  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκοοίί  σσυυννεερργγάάττεεςς==55,,  ΜΜόόννιιμμοο  ππρροο--
σσωωππιικκόό  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ==��
Η εμπλοκή των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην αντιμετώπιση της
συντροφικής βίας και η ανάπτυξη εργαλείων και μέσων για την βελτίωση της ποιότητας φρον-
τίδας με βάση την Ευρωπαϊκή εμπειρία. Μελέτη για τη διαχείριση της χρόνιας αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας στην ΠΦΥ και στη Γενική Ιατρική. Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στην
ΠΦΥ. Επιδημιολογική και μοριακή μελέτη των ιών ηπατίτιδας σε συγκεκριμένη αγροτική πε-
ριοχή της Κρήτης. Έλλειψη σιδήρου, συμπτώματα και διάγνωση κακοηθειών του γαστρεντερι-
κού σωλήνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) της αγροτικής Κρήτης. Βιολογικοί,
ψυχολογικοί και κοινωνικοί προσδιοριστές της στεφανιαίας νόσου σε ένα πληθυσμό χαμηλού
κινδύνου στην αγροτική Κρήτη. Επιδημιολογική μελέτη του έρπητα ζωστήρα σε επιλεγμένα
Κέντρα Υγείας της Κρήτης. Κάλυψη σε εμβολιασμό πρωτοετών φοιτητών Πανεπιστημίου Κρή-
της και κλινική αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων αντιμετώπισης των αναγκών τους.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑ..  ΦΦιιλλααλλήήθθηηςς
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==��00,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==��
Το ερευνητικό έργο εστιάζεται στην έρευνα υπηρεσιών υγείας και στην εκτίμηση αναγκών
υγείας: π.χ. η αξιολόγηση και ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η επαγγελματική
ικανοποίηση των λειτουργών υγείας και η επιδημιολογία των νεοπλασμάτων στην Κρήτη.
Άλλα πεδία έρευνας είναι η ιατρική εκπαίδευση, η πολιτική της υγείας σε Εθνικό και Ευρω-
παϊκό επίπεδο και η συμμετοχή στην επιδημιολογική και κλινική έρευνα που διεξάγεται στον
Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής και στο Τμήμα. Συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα περι-
λαμβάνουν: την έρευνα SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), το έργο
«Βελτίωση διαχείρισης των ασθενών στα Κέντρα Υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών» στα
πλαίσια του INTEREG IIIA «Ελλάδα-Κύπρος», και τη συνεργασία με το Palestine School of
Public Health, Al Quds University, Palestine. Σημαντικό μέρος του ερευνητικού έργου συμ-
πληρώνει την έρευνα που διεξάγεται στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δη-
μόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στη Βιοηθική, στη Γενική Ιατρική και στην
Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας. 
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ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ,,  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΙΙΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ,,
ΖΖΩΩΟΟΝΝΟΟΣΣΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΕΕΩΩΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΔΔ..ΣΣππααννττίίδδοοςς,,  ΜΜ..ΑΑννττωωννίίοουυ,,  ΕΕ..ΣΣκκοούύλλιικκαα,,
ΑΑ..ΨΨααρροουυλλάάκκηη  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==1199,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==��,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11
Στο Εργαστήριο λειτουργούν οι επί μέρους Ειδικές Μονάδες: Μονάδα Μοριακής τυποποίησης
βακτηρίων παρασίτων και μυκήτων. Μονάδα οικολογίας βακτηρίων. Μονάδα ανάπτυξης και
ελέγχου νέων αντιμικροβιακών. Μονάδα ελέγχου Λοιμώξεων και Νοσοκομειακής υγιεινής.
Μονάδα Γεωγραφικής και Τροπικής Ιατρικής. Μονάδα Παρασιτολογίας. Μονάδα Μυκητο-
λογία. Μονάδα Ιατρικής Εντομολογίας. Μονάδα Επιδημιολογίας λοιμωδών νόσων. Μονάδα
Ζωονόσων. Μονάδα Βρουκέλλωσης. Μονάδα ελέγχου νερών τροφίμων και περιβάλλοντος.
Μονάδα Ρικετσιών, και υποχρεωτικά ενδοκυττάριων βακτηρίων. Μονάδα μελέτης και ελέγ-
χου ευαισθησίας και μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά. Μονάδα Μυκοβακτηριδίων.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΧΧΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑΣΣ--ΒΒΙΙΟΟΧΧΗΗΜΜΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑ..ΜΜααρργγιιωωρρήήςς,,
ΜΜ..ΒΒεεννυυχχάάκκηη,,  ΧΧ..ΤΤσσααττσσάάννηηςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==44,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==33
Μελέτη του ρόλου των νευροπεπτιδίων του stress στην φλεγμονή, στην τραυματική επούλωση
και στον καρκίνο. Αλληλεπίδραση του νευροενδοκρινικού συστήματος με το ανοσοποιητικό.
Μελέτη της δράσης νευροπεπτιδίων στο λιπώδη ιστό. Μοριακοί μηχανισμοί ενεργοποίησης
μακροφάγων και μελέτη του ρόλου των micro-RNA. 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΔΔΟΟΚΚΡΡΙΙΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  &&  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙ--
ΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΟΟΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΗΗ..ΚΚαασσττααννάάςς,,  ΜΜ..ΚΚααμμππάά  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==��,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==11,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==��
Ταυτοποίηση, κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί ταχέων μεμβρανικών δράσεων στεροειδών
ορμονών. Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, στον τομέα της πιθανής τους χρήσεως ώς νέων δια-
γνωστικών και θεραπευτικών παραγόντων στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο. Αλληλεπίδραση με
αυξητικούς παράγοντες (ερυθροποιητίνη). Αλληλεπίδραση προφλεγμονωδών μορίων της υπε-
ροικογενείας του TNF με στεροειδή και αυξητικούς παράγοντες στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο.
Έλεγχος δράσεως φυσικών ή ημισυνθετικών πολυφαινολών στην ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό
καρκινικών κυττάρων. Μελέτη των μηχανισμών δράσεως. Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί
δράσεως νευροπεπτιδίων (οπιοπειδών και φυσικών ή συνθετικών αναλόγων τους) στον έλεγχο
καρκινικών κυττάρων, με έμφαση τον ορμονοευαίσθητο καρκίνο.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑ..ΜΜααρργγιιωωρρήήςς
Λόγω της έλλειψης πανεπιστημιακού προσωπικού στην δύναμή του, τo αιματολογικό εργα-
στήριο διεξάγει περιορισμένο ερευνητικό έργο που εστιάζεται είτε στα ενδιαφέροντα των επι-
μελητών του ΕΣΥ είτε στις συνεργασίες του με τον τομέα Κοινωνικής Ιατρικής ή τις κλινικές
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Πεδία έρευνας είναι (α) η διαγνωστική προσέγγιση και
γονιδιακή ανάλυση της α+-θαλασσαιμίας στον πληθυσμό της Κρήτης, (β) η ανάπτυξη ειδικών
εξετάσεων αιμολυτικού ελέγχου, (γ) η συχνότητα της σιδηροπενικής αναιμίας σε κορίτσια εφη-
βικής ηλικίας στην Κρήτη και (δ) μελέτη των μηχανισμών αναιμίας με έμφαση στις διαταρα-
χές της ομοιόστασης του σιδήρου και της ερυθροποίησης σε ασθενείς με ιδιοπαθείς
φλεγμονώδεις εντερικές νόσους.

ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙ--
ΚΚΗΗΣΣ  ΕΕ..ΚΚοογγεεββίίννααςς,,  ΝΝ..ΤΤζζααννάάκκηηςς
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==1100,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==1155,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11



ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==1111,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==11,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Ιστικών Καλ-
λιεργειών που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά αρχέγονων
κυττάρων ομφαλίου λώρου και της δυνατότητας έκπτυξης τους σε καλλιέργειες. Αιμοποίηση in
vitro παιδιών με νεοπλασματικά νοσήματα. Ποιοτική εκτίμηση μοσχευμάτων προγονικών αι-
μοποιητικών κυττάρων (μυελικών και περιφερικού αίματος) και ποσοτική in vitro έκπτυξης
τους. Μελέτη έκφρασης γονιδίων που συμμετέχουν στην παθογένεση νοσημάτων και μπορεί
να επηρεάσουν την πρόγνωση στις κακοήθειες της παιδικής ηλικίας. Μελέτη πλαστικότητας αρ-
χέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και χρήση μυελικών μοσχευμάτων για αποκατάσταση
ιστών. Μελέτη του ρόλου της φασματικής απεικόνισης στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
της παιδικής ηλικίας. Ιn vitro μελέτη και έκπτυξη μεσεγχυματικών κυττάρων. Μελέτη του
ρόλου της απόπτωσης στην οξεία λευχαιμία των παιδιών. Ανίχνευση και μελέτη του ρόλου
των γενετικών πολυμορφισμών στις αιματολογικές κακοήθειες της παιδικής ηλικίας. Μελέτη
του ρόλου των ενδοθηλιακών κυττάρων σε αιματολογικά κακοήθη και μη νοσήματα. Μελέτη
καρδιοτοξικότητας θεραπείας σε παιδιά με κακοήθη νοσήματα. Μελέτη απώτερων επιπλοκών
θεραπείας νεοπλασματικών νόσων σε παιδιά και εφήβους.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ--ΜΜΑΑΙΙΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
EE..ΚΚοουυμμααννττάάκκηηςς,,  ΑΑ..ΜΜαακκρρυυγγιιααννννάάκκηηςς,,  ΙΙ..ΜΜααττααλλλλιιωωττάάκκηηςς,,  ΚΚ..ΡΡεελλάάκκηηςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==55,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==��
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια της Γυναικολογικής/Μαιευτικής Κλινικής και Ανθρώπινης
Παραγωγής που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Κυτταρικοί μηχανισμοί ενδομητρικής εμφύτευ-
σης του ανθρώπινου εμβρύου. Μελέτη της ενδομητρικής υποδεκτικότητας και ανοσο-ρύθμιση
της δεκτικότητας των ασθενών με επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης. Η ανίχνευση της εν-
δομητρικής υποδεκτικότητας μέσω της χρήσης μορφολογικών και βιοχημικών δεικτών. Εκτί-
μησης της υπογονιμότητας. Ενδοκυτοπλασματική σπερματέγχυση σε ασθενείς με
ολιγοασθενοτερατοσπερμία. Μελέτη του Υ χρωμοσώματος για ελλείψεις (χρωμοσωμικές) σε
υπογόνιμους άρρενες ασθενείς. Assisted hutching σε έμβρυα. Ανάπτυξη του μοριδίου και των
βλαστοκύστεων για εμβρυομεταφορά. Ογκογονίδια σε γυναικολογικό καρκίνο. Λαπαρασκο-
πική και υστεροσκοπική χειρουργική στην υπογονιμότητα. Εμβρυομητρικός Προγεννητικός
Έλεγχος. Αμνιοκέντηση.

ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΟΟΡΡΦΦΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  KKAAII ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΙΙ..ΣΣιιααττίίττσσααςς,,
ΑΑ..ΚΚααρράάμμππεελλααςς,,  ΚΚ..  ΠΠαασσππααλλάάςς
ΤΤεεχχννιικκοοίί==��,,  ΠΠΔΔ440077==11
Ανάπτυξη λογικού συστήματος εκμάθησης ανατομίας (Διδακτικά μαθήματα: 1) Αρχές Ανατο-
μίας, �) Προσαρμογή στα Ελληνικά, μετάφραση και επιμέλεια σύγχρονης εμβρυολογίας & τε-
ρατολογίας του ανθρώπου, 3) Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ανατομείου.
Μορφοφυσιολογική ανάλυση των νευρώνων του άνω διδυμίου. Μορφοφυσιολογική ανάλυση
των νευρώνων της μέλανας ουσίας. Υπομικροσκοπικός εντοπισμός υποδοχέων καναλιών και
συνάψεων φλοιικών κυττάρων. Υπομικροσκοπική εντόπιση ρυθμιστών σηματοδοτικών πρω-
τεϊνών σε νευρώνες φλοιικών κυττάρων.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  &&  ΕΕΜΜΒΒΡΡΥΥΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΓΓ..ΤΤζζαανναακκάάκκηηςς,,  ΑΑ..ΖΖαα--
φφεειιρρόόπποουυλλοοςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==55,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==11,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==��,,  ΠΠΔΔ440077==11,,  ΕΕΕΕΔΔΙΙΠΠ==11
Ανάλυση του βιολογικού ρόλου των μικρών πλούσιων σε λευκίνη πρωτεογλυκανών (SLRP)
της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Ο ρόλος της διακοσμιτίνης (Decorin) στην EGFR-σχετιζό-
μενη κυτταρική σηματοδότηση στα κύτταρα του ανθρώπινου οστεοσαρκώματος. Η δράση της
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ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΒΒΙΙΟΟΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓρρ..ΧΧλλοουυββεερράάκκηηςς,,  ΙΙ..ΜΜοοσσχχααννδδρρέέαα
Το Εργαστήριο Βιοστατιστικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στις με-
θόδους, τις τεχνικές και τις εφαρμογές της Βιοστατιστικής. Παρέχει στατιστική υποστήριξη σε
όλες τις φάσεις βιο-ιατρικών μελετών, από τον σχεδιασμό πειραμάτων ή κλινικών μελετών,
τον υπολογισμό μεγέθους δείγματος και ισχύος, την κωδικοποίηση και διαχείριση δεδομένων
σε κατάλληλα ηλεκτρονικά αρχεία, στις στατιστικές αναλύσεις, στην ερμηνεία αποτελεσμάτων,
στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην συγγραφή άρθρων. 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΔΔΕΕΟΟΝΝΤΤΟΟ--
ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚ..ΤΤρροομμπποούύκκηηςς
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==66,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11
Παλαιοακτινολογία - παλαιοπαθολογία. Εφαρμογή σύγχρονων ιατρικών απεικονιστικών με-
θόδων και κυρίως υπολογιστικής τομογραφίας και μίκρο-υπολογιστικής τομογραφίας (micro-
CT) για την απεικόνιση λεπτομερειών της οστικής δομής και των διαταραχών της. Ο ρόλος
των απεικονιστικών αποτελεσμάτων στην εξέλιξη και την ιστορία των νοσημάτων. Ιστορία των
ασθενειών. Ο ρόλος της διεπιστημονικής προσέγγιση της εξέλιξης των νοσημάτων και η επί-
δραση των ασθενειών στην παγκόσμια ιστορία. Ο παράγων ασθένεια στην ιστορική και πολι-
τισμική εξέλιξη. Η ιατρική ως παράγων διαμόρφωσης ιστορικών συνθηκών. Καταγραφή και
δημιουργία πλήρους ψηφιακής βάσης δεδομένων που αφορούν την ελληνική ιατρική, με
σκοπό τη διασύνδεσή της με διεθνείς αντίστοιχες βάσεις. Ο ρόλος της ιστορίας της ιατρικής στην
διαμόρφωση της ιατρικής σκέψης του σύγχρονου ιατρού. Ανάδειξη της συμβολής της ελληνι-
κής ιατρικής κατά τους αρχαίους και μέσους χρόνους στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιατρικής
σκέψης, Ο ρόλος της βυζαντινής ιατρικής στην επίλυση μειζόνων ιατρικών προβλημάτων.

ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΜΜΗΗΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ--ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  MM..ΚΚααλλμμααννττήή,,
ΕΕ..ΜΜααννττζζοουυρράάννηη,,  ΓΓ..ΜΜππρριιαασσοούύλληηςς,,  ΕΕ..ΓΓααλλααννάάκκηηςς,,  ΙΙ..ΓΓεερρμμααννάάκκηηςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==1177,,  ΠΠΔΔ440077==33
Λοιμώξεις: Ανταπόκριση του ξενιστή και γενετική ευπάθεια στη λοίμωξη. Τοπική επιδημιο-
λογία λοιμώξεων και αντοχή παθογόνων. Μοριακή επιδημιολογία S aureus. Καρδιολογία:
Ανίχνευση καρδιοπαθειών σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Εμβρυική καρδιολογία. Αναπνευστικό:
Μελέτη παραγόντων κινδύνου άσθματος και ρινίτιδας στα παιδιά. Διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας
άσθματος στα παιδιά. Φαινότυποι άσθματος. Νευρολογία: Επιληψία στα παιδιά, εγκεφαλική δυσ-
λειτουργία στα παιδιά. Μελέτη εγκεφαλικής λειτουργίας στα παιδιά. Μελέτη παροξυσμικών επει-
σοδίων. Ενδοκρινολογία: Μελέτη διαβήτη και μεταβολικού συνδρόμου στα παιδιά. Παράγοντες
κινδύνου ανάπτυξης παιδικού άσθματος. Ασθματικοί φαινότυποι. Εκλυτικά αίτια και αιτιολογία του
ασθματικού παροξυσμού. Δείκτες βαρύτητας άσθματος. Ο ρόλος των βιολογικών παραγόντων στην
θεραπεία αυτοανόσων νοσημάτων. Επίδραση εισπνεομένων κορτικοειδών στον αύξονα υπόφυση-
υποθάλαμος, και στην οστική μάζα.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΝΝΕΕΟΟΓΓΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΧΧρρ..  ΓΓιιαανννναακκοοπποούύλλοουυ
Χημειοκίνες και νεογνικές λοιμώξεις. Επίδραση από τη χορήγηση κοριτκοστεροειδών στις μη-
τέρες στην οστική πυκνότητα προώρων νεογνών. Επίδραση από τη χορήγηση κορτικοστερο-
ειδών στις μητέρες στους οστικούς δείκτες πρόωρων νεογνών.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  &&  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΠΠΑΑΙΙ--
ΔΔΩΩΝΝ MM..ΚΚααλλμμααννττήή,,  ΕΕ..ΣΣττεειιαακκάάκκηη,,  ΕΕ..ΔΔηημμηηττρρίίοουυ
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τρικη ανάλυση μαζών, ταυτοποίηση και προσδιορισμός ειδικών και μη ειδικών μεταβολιτών
διαφόρων ξενοβιοτικών σε βιολογικά δείγματα. Εξέταση πολυμορφισμών των γονιδίων PON
και CYP σε πληθυσμιακές ομάδες επαγγελματικά εκτεθειμένες σε φυτοφάρμακα. Βασικός εξο-
πλισμός: LC-MS and GC-MS/MS (Shimadzu, Thermo-Finnigan).

ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  NNEEYYΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  AA..ΠΠλλααϊϊττάάκκηηςς,,  ΓΓ..ΑΑμμοοιιρρίίδδηηςς,,  ΚΚλλ..ΣΣππααννάάκκηη  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==44,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==11,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==33,,  ΠΠΔΔ440077==11
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Μοριακής Βάσης Νευρολογικών Νοσημάτων και Ηλε-
κτροφυσιολογίας που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Δομή και λειτουργία της γλουταμικής αφυ-
δρογονάσης της γενικής και της ειδικής για το νευρικό σύστημα και ο ρόλος της στην λειτουργία
του νευρικού συστήματος και στην παθογένεια των νοσημάτων του. Μοριακή-γεννετική βάση
κινητικών συνδρόμων όπως η νόσος Huntington, Parkinson, αταξίες και ALS, Επιδημιολογική
μελέτη και Registry ασθενών με σκλήρυνσης κατά πλάκας, άνοιας κ.α. Νεύρωση των αυτοχ-
θόνων μυών των άκρων. Νευροφυσιολογικές μελέτες νοσημάτων που προσβάλουν το κεν-
τρικό νευρικό σύστημα (HGPPS, MS, MND κ.α). Κλινικές και νευροφυσιολογικές μελέτες σε
ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα. Επιδημιολογία εξωπυραμιδικών νοσημάτων. Δημιουργία
βάσεων δεδομένων (registry) και τράπεζας γενετικού υλικού ασθενών με νευροεκφυλιστικά νο-
σήματα (νόσο Parkinson, νόσος Huntington, PSP, Ιδιοπαθής τρόμος κλπ). Ανάλυση οικογε-
νειακών δένδρων, γενετική ανάλυση ασθενών με εξωπυραμιδικά νοσήματα και χαρτογράφηση
των υπεύθυνων γονιδίων με ανάλυση γενετικής σύνδεσης, ανάλυση ανισορροπίας σύνδεσης,
ανάλυση απλοτύπων κλπ. 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑ..ΒΒάάκκηηςς
Μελέτη γονιδιακού υποστρώματος όγκων εγκεφάλου στον Άνθρωπο. Σε συνεργασία με το ερ-
γαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ανίχνευση ιικού DNA σε γλοιώματα
ανθρωπίνου εγκεφάλου.. Σε συνεργασία με το εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης. Ανάδειξη μοριακών υπογραφών και δεικτών για την κατηγοριοποίηση όγκων
εγκεφάλου με τη χρήση μεταγονιδιωματικών τεχνικών. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Με-
ταγονιδιωματικής Έρευνας του Ι.Τ.Ε. Ανάδειξη γονιδιακών υπογραφών της υποξίας σε καλ-
λιέργειες ανθρώπινων εγκεφαλικών κυττάρων με χρήση μικροσυστοιχιών DNA. Σε
συνεργασία με το Εργαστήριο Μεταγονιδιωματικής Έρευνας του Ι.Τ.Ε. Αρχέγονα πολυδύναμα
κύτταρα όγκων εγκεφάλου: Μελέτη γονιδίων και νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της πρό-
γνωσης και της θεραπείας. Σε συνεργασία με το Ι.Τ.Ε.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΩΩΤΤΟΟΡΡΥΥΝΝΟΟΛΛΑΑΡΡΥΥΓΓΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΓΓ..ΒΒεελλεεγγρράάκκηηςς,,  ΙΙ..ΜΜππιιζζάά--
κκηηςς,,  ΠΠ..ΧΧρριισσττοοδδοούύλλοουυ,,  ΕΕ..ΧΧεελλιιδδόόννηηςς  ((ΟΟμμόόττιιμμοοςς  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς))
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==55,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==11,,  ΠΠΔΔ440077==11
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Παθήσεων Φωνής και Επεξεργασίας Σήματος &  Ήχου
που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Έρευνα για την χρήση και εφαρμογή των διαφόρων ακτίνων
Laser στην ΩΡΛγία. Η επίδραση των ακτίνων Laser CO� στα κύτταρα των χόνδρων καθώς
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επίδρασης των ακτίνων Excimer Laser σε παθήσεις της
ΩΡΛ περιοχής. Ένα νέο πιστόνι αναβολοτομής «Velegrakis Piston». Έρευνα με σκοπό τον ποι-
οτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των γυρεοκόκκων με αλλεργιογόνο δράση στις αστικές πε-
ριοχές της Κρήτης. «Ανάπτυξη νέων μεθόδων ωτοπλαστικής και ωτοχειρουργικής για τη
θεραπεία, αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών με διαμαρτίες του πτερυγίου του ωτός
και διαταραχών της ακοής. «Ανάπτυξη υποδομών επεξεργασίας και διαχείρισης σημάτων πα-
θολογικής φωνής». Η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο όργανο της ακοής και
της ισορροπίας. Σχεδιασμός ειδικών χειρουργικών εργαλείων για την ασφάλεια και βελτίωση
των χειρουργικών επεμβάσεων στην Κεφαλή και στον Τράχηλο (6 δημοσιεύσεις).
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λουμικάνης (Lumican) στην κυτταρική αύξηση, μετανάστευση και χημειοταξία κυττάρων με-
λανώματος, οστεοσαρκώματος και καρκίνου του παχέος εντέρου. Περικυττάρια θεμέλια ουσία
καρκινικών κυττάρων. Ανάλυση του μονοπατιού της βιοσύνθεσης υαλουρονικού οξέως (Hya-
luronan) και βερσικάνης (Versican) στα κύτταρα του ανθρώπινου ινοσαρκώματος. Έλεγχος της
βιοσύνθεσης τους από την επίδραση των αυξητικών παραγόντων (TGFb, FGF, PDGF-BB). Η
σημασία των γλυκοζαμινογλυκανών στον καρκίνο. Ο ρόλος των αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτί-
νης (chondroitin sulfate A) στην κυτταρική αύξηση, προσκόλληση και χημειοτακτική μετα-
νάστευση. Ανάλυση της επίδρασης των αλυσίδων chondroitin sulfate στο μονοπάτι
σηματοδότησης του PDGF-ΒΒ σε κύτταρα ινοβλαστοειδούς προέλευσης. Ο ρόλος της ηπαρί-
νης (heparin) σε καρκινικά κύτταρα παχέως εντέρου. Μεμβρανικές πρωτεογλυκάνες. Η βιο-
σύνθεση και ο ρόλος των συνδεκανών (syndecans) στο μελάνωμα και στο ινοσάρκωμα του
ανθρώπου. Η ειδική επίδραση των υποπεριοχών της συνδεκάνης 1 στον πολλαπλασιασμό,
προσκόλληση και κυτταρική μετανάστευση. 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  ΕΕ..ΣΣττααθθόόπποουυλλοοςς,,  ΑΑ..ΚΚααλλοογγεε--
ρράάκκηη,,  ΜΜ..ΤΤζζααρρδδήή  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==77,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==44,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11
Ο λεμφαδένας φρουρός και ο προγνωστικός/προβλεπτικός ρόλος των μικρομεταστάσεων στο
καρκίνωμα του μαστού. Μόρια τα οποία παίζουν ρόλο στη μεταστατική διαδικασία. Μοριακοί
δείκτες σε σχέση με τον τύπο των μεταστάσεων των καρκινωμάτων του μαστού. «Τriple nega-
tive” (ER-/PR-/HER�- negative) καρκινώματα του μαστού. Μελέτη των μεταλλάξεων του γο-
νιδίου HER�, της αντίστοιχης μεταγραφής και μετάφρασης. Σύγκριση με τον προκύπτοντα
ανοσοφαινότυπο, την έκφραση του EGFR και την ενίσχυση (amplification) των HER� και
ΕΓΦΡ γονιδίων. Συσχέτιση με την απάντηση στη στοχευμένη θεραπεία. Οδοί μεταβίβασης
του σήματος σε σχέση με την έκφραση των Era, Erβ, PRA και PRB υποδοχέων στο καρκί-
νωμα του μαστού. Συσχέτιση με την απάντηση ή την αντίσταση στην ορμονοθεραπεία. Υπο-
δοχείς αυξητικών παραγόντων (EGFR, VEGFR) και μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS στο
καρκίνωμα του παχέος εντέρου, ως δείκτες της στοχευμένης θεραπείας. Μεταλλάξεις των γο-
νιδίων KRAS και c-MET, και έκφραση της πρωτεΐνης του γονιδίου επιδιόρθωσης ERCC1 στα
καρκινώματα του στομάχου, ως δείκτες της στοχευμένης θεραπείας. Έκφραση των πρωτεϊνών
Cyclin-D1, Cyclin-E, και Cyclin-A σε σχέση με τους αναστολείς τους p�1, p�7 και p16 στα
καρκινώματα του παχέος εντέρου, ως προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες. Κυτταρικός πολ-
λαπλασιασμός και απόπτωση μεταστατικών νεοπλασμάτων. Κυτταρολογική μελέτη σε εξι-
δρώματα της περιτοναϊκής κοιλότητας.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&  ΣΣΥΥΝΝΑΑΦΦΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ
EE..MMιιχχααλλοοδδηημμηηττρράάκκηηςς,,  ΙΙ..ΣΣττεειιαακκάάκκηηςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==55,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==��,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==��
Κοινωνική πλευρά του προβλήματος των ναρκωτικών. Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. Μυο-
καρδιοπάθειες και αιφνίδιος θάνατος. Στεφανιαία παθολογία και αιφνίδιος θάνατος. Ο ρόλος
των φαρμάκων στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Γενετική ανάλυση σε μινωικούς και μυ-
κηναικούς σκελετούς. Μελέτη πολυμορφικών δεικτών σε μεσογειακούς πληθυσμούς. Μετα-
θανάτια ανακατανομή τοξικών και φαρμακευτικών ουσιών. 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΞΞΙΙΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  AA..TTσσααττσσάάκκηηςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==55,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==��,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==33
Αξιολόγηση της βαρύτητας της χρόνιας η/και πρόσφατης έκθεσης σε φυτοφάρμακα και περι-
βαλλοντικούς ρυπαντές με χρήση της τμηματικής εξέτασης των τριχών και την συσχέτιση της έκ-
θεσης αυτής με προβλήματα υγείας του πληθυσμού και ειδικότερα ιατρικά ευρήματα για την
έγκυο γυναίκα και το έμβρυο και άλλες νευρολογικές διαταραχές. Αξιολόγηση της βαρύτητας της
εξάρτησης σε ναρκωτικές ουσίες με βάση εργαστηριακά ευρήματα από χρωματογραφικες–φα-
σματομετρικες αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων ειδικότερα σε τμήματα τριχών. Φασματομε-
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θεραπεία των αποφρακτικών και περιοριστικών νοσημάτων του πνεύμονα σε Δείγματα ασθενών
με εστιασμό στη μελέτη των λειτουργικών και μυικών ιδιοτήτων τους.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΔΔΕΕΡΡΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑ..ΤΤόόσσκκαα,,  ΚΚ..ΚΚρραασσααγγάάκκηηςς,,  ΣΣ..ΚΚρρύύγγ--
κκεερρ--ΚΚρραασσααγγάάκκηη  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==77,,  ΕΕρρεευυννήήττρριιαα==11,,  ΙΙΔΔΑΑΧΧ==11
Μελέτη του μηχανισμού δράσης βιολογικών τροποποιητών σε φλεγμονώδεις παθήσεις δέρμα-
τος. Μελέτη φωτοβιολογικών φαινομένων, και μηχανισμών που συμβάλλουν στην καρκινογέ-
νεση δερματικών όγκων. Στο ερευνητικό Εργαστήριο εκπαιδεύονται επτά μεταπτυχιακοί φοιτητές
της Ιατρικής και των Βασικών Επιστημών, εκ των οποίων πέντε (5) διατριβές από την Καθηγή-
τρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας κ. Ανδρονίκη Τόσκα, μία (1) από τον Αναπληρωτή Κα-
θηγητή Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας κ. Κρασαγάκη Κωνσταντίνο και τέλος μία (1) από την
Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας κ. Κρύγκερ-Κρασαγάκη Σαμπίνε. 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΝΝΕΕΦΦΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΕΕ..ΔΔααφφννήήςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==55,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11
Μελέτη των ποδοκυτταρικών πρωτεϊνών στη νεφρίτιδα του ΣΕΛ. και  η επίδραση της θεραπείας
σε αυτές. Μελέτη της ποδοκυτταρικής βλάβης στη μεμβρανώδη σπειραματονεφρίτιδα και η επί-
δραση της ιντερφερόνης β1α σε αυτή. Μελέτη των μηχανισμών νεφροτοξικότητας της ραπαμυσί-
νης. Μελέτη των βιοφυσικών ιδιοτήτων των αγγείων σε ασθενείς με ασβεστοποιό αρτηριοπάθεια.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΑΑΝΝΟΟΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ ΔΔ..  ΜΜπποούύμμππααςς,,  ΠΠ..ΣΣιιδδηηρρόόπποουυλλοοςς
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==66,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==33
Λειτουργεί Εργαστήριο Ανοσολογίας και Φλεγμονής που η έρευνά του περιλαμβάνει: Γενετική
βάση, παθογένεια και θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδος και του συστηματικού ερυθη-
ματώδους λύκου σε πρότυπα ζώων και δείγματα ασθενών με εστιασμό στην ανοσορρύθμιση,
την ομοιοστατική ρύθμιση της φλεγμονής και τη διερεύνηση κοινών φλεγμονωδών οδών της
ειδικής και μη ειδικής ανοσιακής απάντησης. 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΓΓΑΑΣΣΤΤΡΡΕΕΝΝΤΤΕΕΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΗΗ..KKοουυρροούύμμααλληηςς,,  ΚΚ..ΠΠααππααδδάά--
κκηηςς,,  ΙΙ..ΜΜοουυζζάάςς,,  ΙΙ..ΚΚοουυττρροουυμμππάάκκηηςς,,  ΓΓ..ΚΚοολλιιόόςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==77
Επιδημιολογία και γενετική των ιδιοπαθών φλεγμονωδών εντερικών νόσων (ΙΦΕΝ). Ο ρόλος
των μακροφάγων και λεμφοκυττάρων στην παθογένεια των ΙΦΕΝ. Διαταραχές του λίπους και
ο ρόλος των ορμονών ενεργειακής ομοιόστασης σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. Μελέτη των μηχανι-
σμών θρόμβωσης και αναιμίας σε ασθενείς με ΙΦΕΝ. Μη ενδοκρινικές δράσεις της σωματο-
στατίνης στις παθήσεις του ήπατος και παχέως εντέρου. Βιολογία των κυττάρων του Kuppfer.
Παθογένεια της χρονίας ηπατίτιδας και ηπατικής κιρρώσεως.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΕΕ..ΠΠααππααδδάάκκηη,,  ΜΜ..ΑΑλλεεξξααννδδρράάκκηηςς
Λειτουργεί Ερευνητικό Εργαστήριο Αιματολογίας (Ε.Παπαδάκη) [Μεταπτυχιακοί φοιτητές =
5, Τεχνικοί = �, Μεταδιδακτορικοί ερευνητές = �] που η έρευνά του περιλαμβάνει: Διερεύνηση
του μηχανισμού της χρόνιας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο με
έμφαση στον ρόλο του Τ-λεμφοκυτταρικού συστήματος. Μελέτη των αιμοποιητικών stem cells
και των αλληλεπιδράσεων τους με το αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον σε ασθενείς με μυελικές
ανεπάρκειες ανοσολογικής αρχής. Μελέτη των μυελικών μεσεγχυματικών stem cells σε αυτο-
άνοσα και αιματολογικά νοσήματα με έμφαση στην μελέτη του αριθμού, των μοριακών και λει-
τουργικών χαρακτηριστικών τους και της ανοσορρυθμιστικής τους δράσης. Επίσης, λειτουργεί
Εργαστήριο Κλινικής Έρευνας στην Αιματολογία (Μ.Αλεξανδράκης) [Μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές = 5, Μεταδιδακτορικοί ερευνητές = 1] που η έρευνά του περιλαμβάνει: Μελέτη της δράσης
των φλεβονοειδών στην διαφοροποίηση και έκκριση επαγωγικών ουσιών από λευχαιμικά μα-
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ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΟΟΦΦΘΘΑΑΛΛΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΙΙ..ΠΠααλλλλήήκκααρρηηςς,,  ΜΜ..ΤΤσσιιλλιιμμππάάρρηηςς,,
ΧΧ..ΣΣιιγγααννόόςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==3344,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==77,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==55
Διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς. Βελτίωση της ακρίβειας της ασφάλειας και της
αποτελεσματικότητας των διαθλαστικών επεμβάσεων. Μικροχειρουργική κερατοειδούς. Θε-
ραπευτική τροποποίηση των ελαστικών ιδιοτήτων του κερατοειδή. Ενδοκερατικά ενθέματα.
In-vivo Οφθαλμική απεικόνιση με τη βοήθεια προσαρμοστικών οπτικών. Ηλεκτροφυσιολο-
γία και χρόνοι αντίδρασης του οπτικού συστήματος. Μέθοδοι εκτίμησης της διαθλαστικής κα-
τάστασης του οφθαλμού. Νέες μέθοδοι για την ιστολογική μελέτη του οφθαλμού. Υπολογιστική
προσομοίωση οπτικών συστημάτων και επιπτώσεων των οπτικών σφαλμάτων στην όραση.
Σχεδίαση και κατασκευή μικροχειρουργικών εργαλείων και οπτομηχανικών διατάξεων για
χρήση στην οφθαλμολογία. Υδροδυναμική του οφθαλμού. Οφθαλμικές εφαρμογές της φωτο-
δυναμικής θεραπείας. Φαρμακολογικές θεραπείες των παθήσεων της ωχράς. Μελέτη της τοξι-
κότητας φαρμάκων. Νευροπροστασία του αμφιβληστροειδούς. Μελέτη του ρόλου της χρωστικής
της ωχράς. Συσχέτιση των ελαστικών ιδιοτήτων του οφθαλμού με τις παθήσεις της ωχράς κη-
λίδας. Θρομβολυτικές προσεγγίσεις παθήσεων του αμφιβληστροειδούς. Τράπεζα γενετικού υλι-
κού και γονοτύπηση κληρονομούμενων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς. Αιμοδυναμική
του οφθαλμού με τη βοήθεια υπερηχογραφίας με ενισχυτικές ουσίες. Χρήση βλαστικών κυτ-
τάρων για τη θεραπεία επιφανειακών παθήσεων του οφθαλμού. Νέες προσεγγίσεις στην με-
ταμόσχευση του κερατοειδούς. Τοπική χρήση αντιμεταβολιτών ως επικουρική θεραπεία των
νεοπλασιών της οφθαλμικής επιφάνειας.

ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΠΠΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΔΔ..  ΜΜπποούύμμππααςς,,  ΓΓ..ΣΣααμμώώννηηςς,,
ΑΑ..ΓΓκκίίκκααςς,,  ΕΕ..ΓΓααννωωττάάκκηηςς,,  ΓΓ..ΓΓοουυλλιιέέλλμμοοςς,,  ΔΔ..ΚΚοοφφττεερρίίδδηηςς
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==66,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Γενετικής του Ανθρώπου, Μεταβολικών Νοσημάτων και
Ανοσίας Ξενιστή που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Γενετική και παθοφυσιολογία μονογενετικών
(οικογενής Μεσογειακός πυρετός) και πολυγονιδιακών (δυσλιπιδαιμίες, διαβήτης, αυτοάνό-
σων) νοσημάτων. Ανοσία ξενιστή (host defense) με έμφαση στη μη ειδική ανοσία. Λοιμώξεις από
μύκητες και ρικέτσιες. 

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΟΟΝΝΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΝΝ..ΣΣιιααφφάάκκααςς,,  ΝΝ..ΤΤζζααννάάκκηηςς,,  ΕΕ..ΤΤζζωωρρ--
ττζζάάκκηη,,  ΣΣ..ΣΣχχίίζζαα
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==1155,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==99,,  ΠΠΔΔ440077==11  
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Ύπνου & Λειτουργικών Δοκιμασιών Πνεύμονος, Μοριακής &
Κυτταρικής Πνευμονολογίας που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Γενετική βάση και παθογένεια των
Χρονίων Αποφρακτικών νοσημάτων του πνεύμονα (Χρονία Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια,
Βρογχικό άσθμα) σε δείγματα ασθενών με εστιασμό σε: σωματικές μεταλλάξει (microsatellite,
DNA instability), οξειδωτικό stress, μηχανισμοί απόπτωσης και κυτταρικού θανάτου. Παθογένεια
Διάχυτων Διάμεσων Πνευμονοπαθειών σε δείγματα ασθενών με εστιασμό σε: αγγειογεννετι-
κούς μηχανισμούς και σε πρόδρομα μεσεγχυματικά κύτταρα μυελού των οστών. Παθογένεια και
διάγνωση υπεζωκοτικών συλλογών σε δείγματα ασθενών με εστιασμό σε: διερεύνηση δεικτών αγ-
γειογεννετικής ισσοροπίας και φλεγμονοδών οδών ειδικής και μη ειδικής ανοσιακής απάντησης.
Γενετική, παθογένεια και θεραπεία των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο σε δείγματα ασθε-
νών με έμφαση στον καρδιαγγειακό κίνδυνο και με εστιασμό σε: έκφραση γονιδίων (real time
PCR), οξειδωτικό stress, μηχανισμών remodeling και κυτταρικού θανάτου. Παθογένεια και θε-
ραπεία της υπολλειματικής υπνηλίας στις διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο σε δείγματα ασθε-
νών με εστιασμό στη διερεύνηση των οδών ρύθμισης ύπνου-εγρήγορσης. Διαφοροδιάγνωση και
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ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΑΑΡΡΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΙΙ..ΜΜεελλιισσσσάάςς,,  EE..ddee BBrreeee,,  ΙΙ..ΡΡωωμμααννόόςς,,  ΙΙ..ΣΣααννιιδδάάςς,,  ΔΔ..ΤΤσσιιφφττσσήήςς
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==55,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==��
Χειρουργική αποκατάσταση σακχαρώδη διαβήτη τύπου �. Μελέτη ποιότητας ζωής μετά από
εγχείρηση αποκατάστασης του βάρους. Μελέτη ανάπτυξης ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αρι-
στείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της μεταβολικής χειρουργι-
κής. Μελέτη της σημασίας του λεμφαδένα φρουρού στη θεραπεία καρκινωμάτων του μαστού.
Μελέτη της σημασίας του λεμφαδένα φρουρού στη θεραπεία κακοηθών μελανωμάτων.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΓΓΓΓΕΕΙΙΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&  ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΟΟ--ΘΘΩΩΡΡΑΑΚΚΟΟΧΧΕΕΙΙ--
ΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ AA..ΚΚααττσσααμμοούύρρηηςς,,  ΙΙ..ΧΧάάσσοουυλλααςς,,  ΧΧ..ΙΙωωάάννννοουυ  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==��,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==33,,  ΕΕππιισσττηημμ..  σσυυννεερργγάάττηηςς==11,,  ΠΠΔΔ440077==11
Εκτίμηση της υποκλινικής μορφής της αθηρωματικής νόσου. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία
της αθηρωματικής στένωσης και των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων. Αιμοδυναμική παθο-
φυσιολογία των φλεβικών παθήσεων και των σχετικών με αυτές χειρουργικών επεμβάσεων.
Ανάπτυξη νέων τεχνικών αγγειοπλαστικής και ενδοαγγειακών προθέσεων για τις παθήσεις
των αρτηριών. Φυσική εξέλιξη της καρωτιδικής νόσου. Διαλείπουσα χωλότητα και λειτουργία
των μιτοχονδρίων. Ωμοπλτιααίος διαχωρισμός. Αγγειακές κακώσεις σε πολυτραυματίες. Αι-
μοδυναμική παθοφυσιολογία και εξέλιξη των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής. Το εργα-
στήριο Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής στην: Α) “Μελέτη έκφρασης των χημειοτακτικών
χημοκίνων και των υποδοχέων τους σε αθηρωματικές βλάβες των στεφανιαίων αγγείων”. Β)
“Μελέτη για την ανίχνευση ερπητοϊών σε αθερωματικές βλάβες” – Διδακτορική διατριβή (η
οποία έχει διεκπαιρεωθεί). Γ) “Μελέτη έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών και των αναστο-
λέων τους στα ανευρύσματα της ανίουσης αορτής”. Δ) “Εκτιμήσεις των επιπέδων έκφρασης
πρώϊμων καρδιακών γονιδίων (Early Cardiac Genes) σε μετεμφραγματικούς ασθενείς”. Ε) Με-
λέτη για την χρήση βιομετάλλων στην κατασκευή μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς” - εξαι-
ρετικού επιπέδου έρευνα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΙΤΕ. Τέλος, έχει γίνει η
συγγραφή 15 και πλέον εργασιών η πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη δημοσιευθεί. Επίσης 10
επιστημονικές εργασίες έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις ή πρακτικά
περιλήψεων ή και σε Poster.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΟΟΡΡΘΘΟΟΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&  ΤΤΡΡΑΑΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΠΠ..ΚΚααττώώ--
ννηηςς,,  ΓΓ..ΚΚοοννττάάκκηηςς,,  ΑΑ..ΧΧααττζζηηππααύύλλοουυ  ((ΟΟμμόόττιιμμοοςς  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς))
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==66
Διερεύνηση του ρόλου των αυξητικών παραγόντων και των οστικών μορφογενετικών πρω-
τεϊνών στον μηχανισμό εκφύλισης του ωχρού συνδέσμου. Καταγραφή και ανάλυση κινησιο-
μετρικών χαρακτηριστικών με στόχο την εκτίμηση του μυοσκελετικού συστήματος των
αθλητών. Ανάπτυξη και αξιολόγηση του εντροπιόμετρου σαν διαγνωστικού εργαλείου στις πα-
θήσεις της Σπονδυλικής Στήλης. Μελέτη της καμπυλότητας της οσφυοιεράς μοίρας σε σχέση
με την οστεοαρθρίτιδα και την οστεοπόρωση. Μελέτη του ρόλου των αυξητικών παραγόντων
στον πολλαπλασιασμό, διήθηση και μετανάστευση κυττάρων του οστεοσαρκώματος. Μελέτη της
έκφρασης των αγγειογενετικών αυξητικών παραγόντων και των μεταλλοπρωτεινασών στην
κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Μελέτη καταλληλότερης θεραπείας των διατροχαντήριων
καταγμάτων με ενδομυελικά ή εξωμυελικά συστήματα στερέωσης. Μελέτη των νευρικών
δομών του ώμου με ανοσοιστοχημεία και ανοσοφθορισμό.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΟΟΥΥΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ ((ΦΦ..  ΣΣοοφφρράάςς))
ΔΔιιδδαακκττοορριικκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==��
Μελέτης της σχέσης του συνδρόμου αποφρακτικών απνοιών –υποπνοιών στον ύπνο και της στυ-
τικής δυσλειτουργίας. Ο ρόλος της φλεγμονής και ανταπόκριση στη θεραπεία με CPAP και χα-
μηλές ημερήσιες δόσεις ταδαλαφίλης. Σταδιοποίηση του κλινικά εντοπισμένου καρκίνου του
προστάτη με την χρήση ειδικών τεχνικών μαγνητικού συντονισμού (MRI). Συσχέτιση των απει-
κονίσεων με τα παθολογοανατομικά ευρήματα μετά από τη ριζική οπισθοηβική προστατεκτομή.

στοκύτταρα και βασεόφιλα κύτταρα. Μελέτη της αγγειογένεσης και των αγγειογενετικών πα-
ραγόντων σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, Hodgkin’s και
Non Hodgkin’s λεμφώματα, Β και Τ-δερματικά λεμφώματα.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΟΟΓΓΚΚΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΒΒ..ΓΓεεωωρργγοούύλλιιααςς,,  ΔΔ..ΜΜααυυρροουυδδήήςς,,  ΣΣ..ΑΑγγγγεε--
λλάάκκηη,,  ΙΙ..ΣΣοουυγγλλάάκκοοςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==77,,  ΠΠααρραασσκκεευυαασσττέέςς==33,,  ΒΒιιοολλόόγγοοιι==77,,  ΤΤεεχχννοολλόόγγοοιι==33,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί
εερρεευυννηηττέέςς==55,,  ΠΠΔΔ440077==11,,  ΕΕΕΕΔΔΙΙΠΠ  ΙΙΙΙ==11,,  ΓΓρρααμμμμααττεείίςς==��,,  ΠΠρροοππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==33
Λειτουργεί Εργαστήριο Βιολογίας του Καρκίνου που η έρευνά του περιλαμβάνει: Ανίχνευση και χα-
ρακτηρισμός μικρομεταστατικών κυττάρων στο αίμα και το μυελό των οστών ασθενών με καρκίνο
μαστού, πνεύμονα και παχέος εντέρου. Μελέτη της ανοσολογικής αντίδρασης και της αντινεο-
πλασματικής δράσης μετά τη χορήγηση κρυπτικών πεπτιδίων της τελομεράσης. Φαρμακογενω-
μική του καρκίνου με ανάλυση γονιδιακής έκφρασης και μεταλλάξεων που σχετίζονται με
αντίσταση ή ευαισθησία σε χημειοθεραπεία ή βιολογικούς παράγοντες. Μεταβίβαση σήματος μέσω
υποδοχέων αυξητικών παραγόντων σε καρκινικές σειρές πνεύμονα και μαστού. Επίδραση ανα-
στολέων υποδοχέων αυξητικών παραγόντων στην ενδοκυττάρια σηματοδότηση και στο ρυθμό
πολλαπλασιασμού, τον κυτταρικό κύκλο και την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΠΠ..ΒΒάάρρδδααςς,,  ΙΙ..ΣΣηημμααννττηηρράάκκηηςς,,  ΕΕ..ΜΜααννιιόόςς,,
ΦΦ..ΠΠααρρθθεεννάάκκηηςς,,  ΓΓ..ΚΚοοχχιιααδδάάκκηηςς  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==55,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==��,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==��
Παθοφυσιολογία και θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής με έμφαση στην εκτίμηση των με-
ταβολών των ηλεκτροφυσιολογικών ιδιοτήτων του κολπικού μυοκαρδίου μετά την ανάταξη της
χρονιάς κολπικής μαρμαρυγής. Παθοφυσιολογία και θεραπεία των κοιλιακών έκτακτων συ-
στολών με σύγχρονα συστήματα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης. Μελέτη των καρδιακών
αρρυθμιών σε ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας, καθώς και ο ρόλος της καρδιακής βη-
ματοδότησης στη θεραπεία του συνδρόμου. Επίδραση των ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε αυ-
ξητικούς παράγοντες και δείκτες φλεγμονής. Μελέτη της λειτουργικότητας του ενδοθηλίου στην
εκδήλωση και εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου, της φυσιολογίας της παράπλευρης κυκλοφορίας
σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, της φυσιολογίας της αιμάτωσης του κολπικού μυοκαρδίου και
της επίδρασης της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής στην αιμάτωση των κόλπων. Υπερη-
χογραφικά μελετώνται οι βιοφυσικές ιδιότητες της εγγύς αορτής σε συγκεκριμένες ομάδες πλη-
θυσμού με πρωτοποριακή μέθοδο. Παράλληλα μελετάται η ικανότητα για άσκηση, το
νευροορμονικό φορτίο και η στεφανιαία εφεδρεία ασθενών με ιδιοπαθή διατατική μυοκαρ-
διοπάθεια. Επίσης, μελετάται η γενετική βάση καρδιαγγειανών παθήσεων σε συνεργασία με
μοριακά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής.

ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓ..ΧΧααλλκκιιααδδάάκκηηςς,,  ΟΟ..ΖΖώώρρααςς,,
EE..ΞΞυυννόόςς,,  ΕΕ..ΧΧρρυυσσόόςς
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==��
Κινητικότητα Πεπτικού. Περιοχική Χημειοθεραπεία και υπερθερμία στην κλινική ογκολογία.
Χημειοθεραπεία με διακοπή της αιματικής ροής (περιτοναϊκής κοιλότητας, ελάσσονος πυέλου,
θώρακος). Stop flow-chemotherapies (perfusion-infusion) in hypoxia a) abdominal b) pelvic c)
thoracic. Περιοχική χημειοθεραπεία ήπατος με καθετήρα ηπατικής αρτηρίας. Κρυοκαταστροφή
νεοπλασιών ήπατος (πρωτοπαθών - δευτεροπαθών). Βιοψία λεμφαδένα φρουρού σε μελά-
νωμα. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάγνωσης και νευρονικής ανάλυσης για τον καρκίνο του δέρ-
ματος - DANAOS. Εφαρμογή υπερθερμίας σε απομονωμένο άκρο με τη χρήση TNF.
Προχωρημένη λαπαροσκοπική και θωρακοσκοπική χειρουργική. Εξειδικευμένη υποστήριξη
της ζωής του πολυτραυματία.
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ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΓΓ..ΧΧααρρίίσσηηςς
Το έργο της Παιδοχειρουργικής συνίσταται στην έρευνα στην ελάχιστη επεμβατική χειρουρ-
γική στα παιδιά και στην χρήση LASER για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων της παι-
δικής ηλικίας.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΔΔ..ΓΓεεωωρργγόόπποουυλλοοςς,,  ΕΕ..ΚΚοοννδδύύλληη
ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==11
Το Ερευνητικό Εργαστήριο της Κλινικής (Αnimal Lab) έχει αναπτύξει ένα μοντέλο ζώου στο οποίο
μελετάται η παθογένεση της βλάβης του πνεύμονα που οφείλεται στον αναπνευστήρα. Το Ερευ-
νητικό Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Ύπνου Βαρέως Πασχόντων Ασθενών ερευνά τη μελέτη των
διαταραχών ύπνου βαρέως πασχόντων ασθενών. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης Μηχανικής
του Αναπνευστικού Συστήματος ερευνά τη φυσιολογία της αναπνοής ασθενών με μηχανικό αερι-
σμό, τη μηχανική του αναπνευστικού σε μοντέλο πνεύμονα και τους μηχανισμούς βλάβης
πνεύμονα από τον αναπνευστήρα.

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΣΣΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ EE..ΑΑσσκκηηττοοπποούύλλοουυ,,  AA..ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==55,,  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόόςς  ΣΣυυννεερργγάάττηηςς==11
Επίπτωση της μετεγχειρητικής νοητικής δυσλειτουργίας των ηλικιωμένων, συσχέτιση με επει-
σόδια μετεγχειρητικής υποξυγοναιμίας και υπότασης, διερεύνηση προδιαθεσικών παραγόν-
των. Επίδραση της περιοχικής ή γενικής αναισθησίας στη μετεγχειρητική νοητική
δυσλειτουργία των ηλικιωμένων. Επίδραση των πτητικών αναισθητικών στις αντιστάσεις των
αεραγωγών σε ασθενείς με φυσιολογικούς πνεύμονες. Φαρμακοκινητική των πτητικών αναι-
σθητικών σε ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία.Επίδραση των πτητικών αναισθητικών στο διά-
στημα QT. Επίδραση του υποβοηθούμενου μηχανικού αερισμού (pressure support ventilation)
στην αγγειογένεση του διαφράγματος. Τεχνικές recruitment κατά τη γενική αναισθησία. Επί-
δραση τοπικών αναισθητικών στα σωματο-αισθητικά και κινητικά αντα νακλαστικά. Οξυμετρία
νωτιαίου μυελού και εγκεφάλου. Αναγνώριση επιπέδου μεσοσπονδύλιων διαστημάτων.

ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ

ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ ΠΠ..ΜΜππίίττσσιιοοςς
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  φφοοιιττηηττέέςς==66,,  ΤΤεεχχννιικκοοίί==��,,  ΜΜεεττααδδιιδδαακκττοορριικκοοίί  εερρεευυννηηττέέςς==��
Γενετική, Ψυχοφαρμακολογική και Νευροψυχολογική Μελέτη του αισθητικοκινητικού
ηθμού πληροφοριών (προπαλμική αναστολή) στον άνθρωπο. Γενετική και ψυχοφαρμακο-
λογική μελέτη ενδοφαινοτύπων για σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή. Ανάπτυξη και
διερεύνηση πειραματικών μοντέλων εγρήγορσης, άγχους και συναισθηματικής επεξεργα-
σίας στον άνθρωπο.

ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  

ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ  ΔΔΕΕΠΠ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ
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