ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αλνηθηή δηάιεμε γηα ην θνηλό ηνπ Ννκπειίζηα Aaron Ciechanover ζηελ Αζήλα
Σηελ Αζήλα ζα βξεζεί ν βξαβεπκέλνο κε Νόκπει Χεκείαο (2004) θαζεγεηήο
Βηνρεκείαο Aaron Ciechanover, αληαπνθξηλόκελνο ζηελ πξόζθιεζε ηνπ θαζεγεηή θαη δ/ληή
ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξώπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο, BiHELab
(http://bihelab.di.ionio.gr/) ηνπ Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, Παλαγηώηε
Βιάκνπ. Τν BiHELab κε αθνξκή ηελ “επαλάζηαζε” πνπ ζπληειείηαη ζην πεδίν ηεο
εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθήο, αιιά θαη ηελ έξεπλά ηνπ πάλσ ζηελ απνζαθήληζε παζνγελεηηθώλ
παξαγόλησλ λεπξνεθθπιηζηηθώλ λόζσλ, ζην πιαίζην ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθήο πξνζθαιεί
ηνλ Ννκπειίζηα λα δώζεη γηα πξώηε θνξά αλνηθηή δηάιεμε γηα ην θνηλό κε ηίηιν: “The
Personalized Medicine Revolution: Are We Going to Cure all Diseases and at What
Price?”, ζηηο 23 Φεβροσαρίοσ ζην Ίδρσμα Εσγενίδοσ ζηηο 19:00 μ.μ (είζνδνο Πιαλεηαξίνπ
από Πεληέιεο 11).
Ο Ιζξαειηλόο εξεπλεηήο Aaron Ciechanover καδί κε ηνπο Irwin Rose θαη Avram
Hershko αλίρλεπζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην κεραληζκό κίαο από ηηο πιένλ
ζεκαληηθέο θπθιηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ θπηηάξνπ, ηεο απνδόκεζεο ησλ πξσηετλώλ, ιύλνληαο
έηζη ην γξίθν ηεο πξσηετληθήο ππνβάζκηζεο θαη θεξδίδνληαο ην Ννκπέι Χεκείαο. Οη εξεπλεηέο
δηαπίζησζαλ όηη ηα θύηηαξα θαηαζηξέθνπλ ηηο πεξηηηέο πξσηεΐλεο ηνπο κέζσ κηαο ζεηξάο
ζηαδηαθώλ αληηδξάζεσλ πνπ δηεπθνιύλνληαη από ηε δξάζε ελόο πνιππεπηηδίνπ πνπ
νλνκάδεηαη ubiquitin (νπβηθηηίλε). Η πιήξεο θαηαλόεζε ηεο δξάζεο ηεο κεζνιαβνύζεο νπζίαο
νπβηθηηίλεο ζηε δηαδηθαζία ηεο πξσηετληθήο δηάζπαζεο άλνημε έλα δξόκν πξνο ηελ αλάπηπμε
θαξκάθσλ ελαληίνλ αξθεηώλ αζζελεηώλ (όπσο ν αστενικός καρκίνος, η λεσταιμία και η
κσστική ίνωση) ζην πιαίζην ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθήο.

Ο Ννκπειίζηαο παξαδέρεηαη πσο βγαίλνπκε από ηελ επνρή ηεο “one size” ζεξαπείαο
θαη εηζεξρόκαζηε ζε κηα λέα επνρή εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθήο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην
γνληδηαθό θαη κνξηαθό πξνθίι ηνπ αζζελνύο. Η “επαλάζηαζε” ζηελ εμαηνκηθεπκέλε ηαηξηθή
ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηώλ αηρκήο θαη λέσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ
πξνζπέιαζε ηεο βηνινγίαο ζπζηεκάησλ, όπσο είλαη ε γνληδησκαηηθή, ε πξσηενκηθή θαη ε
κεηαβνινκηθή, αθνινπζνύκελεο από ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ην ραξαθηεξηζκό λέσλ, εηδηθώλ γηα
ηελ εθάζηνηε λόζν, κνξηαθώλ δεηθηώλ θαη ππνινγηζηηθώλ βηνδεηθηώλ, θαζώο θαη από ην
ζρεδηαζκό λέσλ θαξκάθσλ, θπξίσο λαλνηερλνινγηθώλ, πνπ δξνπλ ζηνρεπκέλα.

Από ην 1984 ν Aaron Ciechanover αλήθεη ζην δπλακηθό ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ
Technion (Israel Institute of Technology) ζην Ιζξαήι. Παξάιιεια είλαη θαζεγεηήο
Γηαθεθξηκέλσλ Δξεπλώλ ζην Κέληξν Καξθίλνπ θαη Αγγεηνγελεηηθήο Βηνινγίαο ζην Ιλζηηηνύην
Ιαηξηθήο θαη Δξεπλώλ Rappaport ζην Ιζξαήι. Τν 2000 έιαβε ην βξαβείν Albert Lasker γηα ηε
ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε βαζηθή Ιαηξηθή έξεπλα θαη ην 2003 ην Israel Prize for Biological Research.
Αθνινύζεζε ην Νόκπει Χεκείαο ην 2004. Από ην 2005 έρεη επίζεο αλαγνξεπηεί Δπίηηκνο
δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Η επίζθεςε ηνπ Ννκπειίζηα Καζεγεηή Βηνρεκείαο ζηελ Αζήλα εληάζζεηαη ζην
πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ «δνξπθόξσλ» ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ Genedis 2018 - “Genetics,
Geriatrics and Neurodegenerative disease research” (www.genedis.eu) πνπ δηνξγαλώλεηαη
γηα ηξίηε θνξά από ην Δξγαζηήξην Βηνπιεξνθνξηθήο θαη Αλζξώπηλεο Ηιεθηξνθπζηνινγίαο,
BiHELab ζην Τνξόλην ηνπ Καλαδά ζηηο 25-28 Οκτωβρίοσ 2018. Τν ζύγρξνλν θαη
επξσπατθώλ πξνδηαγξαθώλ Δξγαζηήξην BiHELab ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θηινδνμεί λα
απνηειέζεη παγθνζκίσο έλα πξσηνπνξηαθό θέληξν επηζηεκνληθώλ εθαξκνγώλ ζην πιαίζην
ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ηαηξηθήο.
Τελ εθδήισζε ζπληνλίδεη ε βηνιόγνο-δεκνζηνγξάθνο Βάζσ Μηρνπνύινπ.
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Η εθδήισζε ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ BiHELab

