Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ

• Ζναρξη λειτουργίασ: 1985
• Κλινική (20 κλίνεσ) και κλινικό /ερευνητικό εργαςτήριο (μοριακι και πρωτεϊνικι ανάλυςθ)
• Μζλη ΔΕΠ: 6 (2 Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ, 2 Επίκουροι Κακθγθτζσ, 2 Λζκτορεσ)
• Ιατροί ΕΣΥ: 3 Επιμελθτζσ Β’
• Ειδικευόμενοι ιατροί ΕΣΥ: 8
• Μεταδιδακτορικοί ςυνεργάτεσ (postdocs): 2

• Διδακτορικοί φοιτητζσ (PhD students): 6
• Μζλη ΕΤΕΠ: 2 (Βιολόγοσ και γραμματειακι υποςτιριξθ)

Α΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΠΘ
Εκπαίδευςη
• Προπτυχιακό επίπεδο (≈ 40 άτομα ανά ζτοσ ςπουδϊν):
- Κλινικι ςθμειολογία (3ο ζτοσ Ιατρικισ)
- Μακιματα Νοςολογίασ (4ο ζτοσ Ιατρικισ)
- Πακολογία (6ο ζτοσ Ιατρικισ)

- Επιλεγόμενα μακιματα:

Θζματα Διαφορικισ Διαγνωςτικισ (4ο ζτοσ Ιατρικισ)
Ειςαγωγι ςτθν Κλινικι Ανοςολογία (5ο ζτοσ Ιατρικισ)

• Μεταπτυχιακό επίπεδο:
- Εκπαίδευςθ ειδικευομζνων γιατρϊν και χοριγθςθ πλιρουσ ειδικότθτασ Πακολογίασ ςε
γιατροφσ (8 ιατροί για εκπαιδευτικι περίοδο 5 ετϊν)
- Διδακτορικά: Ζχουν περατωκεί 13 και εκπονοφνται 6 διδακτορικά (βιολόγοι ι γιατροί)
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Μεταφραςτική Έρευνα
1. Ανάπτυξη ςυςτημάτων γονιδιακήσ μεταφοράσ με τη τεχνολογία small interfering RNA (siRNA) με
ςκοπό τθ εφαρμογι τθσ γονιδιακισ ςιϊπθςθσ ςε κυτταρικά μοντζλα.
2. Βαςική ζρευνα ςτουσ μεταγραφικοφσ παράγοντεσ των ιντερφερονών ςε νόςουσ – μοντζλα που
χαρακτθρίηονται ωσ «ιντερφερονο-εξαρτϊμενεσ» (θπατίτιδεσ, χρονία μυελογενισ λευχαιμία,
λοιμϊξεισ από ενδοκυττάριουσ οργανιςμοφσ).
3. Ανάπτυξη μεθόδου για ταχφ ζλεγχο φλεγμονώδουσ ενεργοποίηςησ του εξωγενοφσ ςυςτήματοσ
πήξησ (εφαρμογι ςε επίκτθτεσ κρομβοφιλικζσ καταςτάςεισ).
4. Σφνδεςη φλεγμονήσ και θρόμβωςησ ςε κλινικά μοντζλα και μελζτθ των βιολογικϊν οδϊν που
εμπλζκονται (Σφνδρομο αντιφωςφολιπιδίων, μυελοχπερπλαςτικά ςφνδρομα, Μοντζλα που χρθςιμοποιοφν το JAK2/STAT μονοπάτι, κλινικά θρομβωτικά μοντζλα που ρυθμίηονται από τθν ενεργοποίθςθ του ςυμπλθρώματοσ)

5. Αυτοφλεγμονώδη ςφνδρομα: Σφνδεςθ φαινότυπου-γονότυπου ςτον Οικογενι Μεςογειακό Πυρετό
(ΟΜΠ) και μελζτθ μεςολαβθτϊν που πυροδοτοφν, ςυντθροφν ι διακόπτουν τθ φλεγμονι ςτον ΟΜΠ.
6. Αυτοφαγία / ΝΕΤosis: Μελζτθ των μθχανιςμϊν αυτϊν ςτθν ανοςολογικι ςυμπεριφορά και
φλεγμονι ςτθ ςιψθ.
7. Κνωςη και ιςτική ανάπλαςη: Ο ρόλοσ τθσ κρομβίνθσ και ενδοκθλίνθσ ςε κλινικά μοντζλα με
πακολογικι ίνωςθ.
Τα τελευταία 12 χρόνια, απορροφήθηκαν περίπου 700.000 € από
κοινοτικοφσ και εθνικοφσ πόρουσ για τη διεκπεραίωςη των παραπάνω
ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων
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Κλινική Έρευνα

17 ςυνολικά κλινικά πρωτόκολλα ζχουν εφαρμοςτεί. Τα 15 αφοροφν
ζρευνα ςχετικά με τισ Ηπατίτιδεσ Β και C, ενώ τα 2 αφοροφν
πρωτόκολλα αντιμετώπιςησ τησ υπζρταςησ.

Τα τελευταία 10 χρόνια, απορροφήθηκαν περίπου 200.000 € από
ιδιωτικοφσ κυρίωσ πόρουσ για τη διεκπεραίωςη των παραπάνω
πρωτοκόλλων
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Κλινικό ζργο και υπηρεςίεσ υγείασ
1. Υπηρεςίεσ Εςωτερικήσ Παθολογίασ ςε νοςηλευόμενουσ. Εξειδίκευςθ ςε αιματολογικζσ και κρομβοφιλικζσ
διαταραχζσ, αυτοάνοςα νοςιματα, γαςτρεντερολογία και θπατολογία. Το 2010 νοςθλεφτθκαν 454 αςκενείσ, 84%
κάλυψθ, 1.538 θμζρεσ νοςθλείασ, 3,1 θμζρεσ μζςοσ όροσ νοςθλείασ, λειτουργικό κόςτοσ ανά αςκενι περίπου 470 €
2. Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Παθολογίασ, Αυτοφλεγμονωδών και Αυτοάνοςων νοςημάτων (1.200 αςκενείσ/ζτοσ),
Γαςτρεντερολογίασ, Ηπατολογίασ (2.400 αςκενείσ/ζτοσ), Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Παθολογίασ (550
αςκενείσ/ζτοσ). Επείγοντα Ιατρεία (10 θμεριςια ιατρεία τον μινα ςτισ γενικζσ εφθμερίεσ, 6.500 αςκενείσ ετθςίωσ)
3. Ενδοςκοπικό εργαςτήριο και ενδοςκοπικόσ ζλεγχοσ παθήςεων του Γαςτρεντερικοφ ςυςτήματοσ. Παροχι
υπθρεςιϊν ςε αςκενείσ
4. Επιλεγμζνη διαγνωςτική υποςτήριξη (κυτταροχθμεία, ανοςοϊςτοχθμεία, ανοςοφαινότυποσ).

5. Γενετικόσ ζλεγχοσ ογκογονιδίων (bcr/abl, PML/PARa, P53, t;(14, 18), αναςυςδυαςμόσ VDJ), ςε αιματολογικζσ
κακοικειεσ και ςτερεοφσ όγκουσ.
6. Γενετική διάγνωςη και προγεννητικόσ ζλεγχοσ τησ φυλοςφνδετησ αγαμμαςφαιριναιμίασ Bruton. Ο ζλεγχοσ
εφαρμόηεται ςε όλθ τθν Ελλάδα.
7. Μοριακή διάγνωςη τησ εξωπνευμονικήσ φυματίωςησ. Ανάπτυξθ ευαίςκθτου μοριακοφ πρωτοκόλλου που
χρθματοδοτικθκε από τθν ΓΓΕΤ (πρόγραμμα ΠΑΒΕ 2000) με ςκοπό τθν εμπορικι του διάκεςθ ςτθν ελλθνικι και
ευρωπαϊκι αγορά. Παροχι υπθρεςιϊν ςε κλινικζσ και τμιματα τθσ Ελλάδασ,
8. Μοριακή διάγνωςη του μεςογειακοφ πυρετοφ και ανάπτυξθ γριγορου διαγνωςτικοφ test. Εφαρμόηεται ςε
αςκενείσ από όλθ τθν Ελλάδα.

