Αζήλα, 01-02-2018

1ν ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2018
ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
ΓΔΝΔΣΙΚΩΝ ΑΝΑΛΤΔΩΝ: ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΩΝ
ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΚΤΣΙΚΗ ΙΝΩΗ
Η Παλειιήληα Έλωζε Βηνεπηζηεκόλωλ νξγαλώλεη ην ελ ιόγω ζεκηλάξην κε ζθνπό ηελ γλωξηκία θαη
ηελ εμνηθείωζε ηωλ λέωλ ζπλαδέιθωλ κε ηηο νξζέο πξαθηηθέο δηελέξγεηαο Γελεηηθώλ Αλαιύζεωλ,
ηελ ρξήζε ηωλ Σξαπεδώλ Γεδνκέλωλ Γελεηηθώλ Ννζεκάηωλ, θαζώο θαη ηνπ ινγηζκηθνύ
πξνγξάκκαηνο Integrative Genomics Viewer (IGV) ζηελ αλάιπζε γελεηηθώλ δεδνκέλωλ.
ην πξόγξακκα ηνπ ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεηαη πξνζωπηθή ζπκκεηνρή θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ
νπηηθνπνίεζε, αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλωλ πεξηζηαηηθώλ θπζηηθήο ίλωζεο ε/θαη
γνληδηωκαηηθή αλάιπζε (Whole Exome Sequencing, WES).

Ηκεξνκελία δηεμαγωγήο

Παξαζθεπή 9 Φεβξνπαξίνπ 2018
16.00-20.00 Αίζνπζα εκηλαξίωλ ΠΔΒ
Έβξνπ 94-96 , Ακπειόθεπνη
Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο
Σν εκηλάξην απεπζχλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε 25 λένπο/εο βηνεπηζηήκνλεο, πνπ έρνπλ απνθηήζεη
πηπρίν θαηά πξνηίκεζε ηελ ηειεπηαία 5εηία. ηελ πεξίπησζε πνπ ππεξθαιπθζνχλ νη 25 ζέζεηο ην
ζεκηλάξην ζα επαλαιεθζεί ζην εγγχο κέιινλ.
Θα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηα ελεξγά κέιε ηεο ΠΔΒ.

Κόζηνο ζπκκεηνρήο
Γηθαίσκα δσξεάλ ζπκκεηνρήο ζηελ δξαζηεξηφηεηα «Γλσξίδνληαο ην IGV» έρνπλ νη ζπλάδειθνη/ηζζεο
πνπ κεηείραλ ζην 1ν πκπφζην γηα ηελ Αιιεινχρηζε DNA Νέαο Γεληάο (7-8/12/2017)
Γηα φζνπο θαη φζεο ζπλαδέιθνπο δελ είραλ παξαθνινπζήζεη ην πξνεγνχκελν πκπφζην ην θφζηνο
ζπκκεηνρήο δηακνξθψλεηαη σο εμήο :
Μέιε ΠΔΒ (νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλα γηα ην 2018) 10€
Με κέιε ΠΔΒ 50€.
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ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα ρνξεγεζεί Πηζηνπνηεηηθφ Παξαθνινχζεζεο.
Η θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ γίλεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο ΠΔΒ ζηε ηξάπεδα Πεηξαηψο:

Σξάπεδα Πεηξαηώο
Αξηζκ Λνγ. : 0067 4911 3614 229
IBAN:GR29 0171 7490 006749113614229
Γηθαηνύρνο : Παλειιήληα Έλωζε Βηνεπηζηεκόλωλ
Γήιωζε ζπκκεηνρήο
Mέζω e-mail ζηε γξακκαηεία ηεο ΠΔΒ ( grammateia@gmail.com) εώο ηελ Πέκπηε 08/02/2018. ην
κήλπκα ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ην νλνκ/λν, ρξφλνο θηήζεο πηπρίνπ, κέινο (νηθνλνκηθά ηαθηνπνηεκέλν)
ηεο ΠΔΒ ή κε, εηδηθφηεηα (βηνιφγνο ή κε), απφδεημε θαηάζεζεο ρξεκάησλ. Γηα δηεπθξηλήζεηο κπνξείηε
λα επηθνηλσλήζεηε κε ηε γξακκαηεία ηεο ΠΔΒ ζην 210-5224632 (Γεπη.-Πεκπ. 17:00-20:00)

Πξόγξακκα εκηλαξίνπ
1. Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο γελεηηθήο αλάιπζεο θαη εξκελείαο
απνηειεζκάηωλ γηα έλα γελεηηθό λόζεκα ή γλώξηζκα
Πνηά γλσζηηθά πεδία ζα πξναπαηηνχληαη θαη πνηέο νη ζεσξεηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο
πξνυπνζέζεηο θαη εκπεηξία;
Πνηνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο αλάιπζεο θαη ηεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ;
Tη ππνγξάθεη έλαο βηνεπηζηήκνλαο θαη πνηνο θέξεη ηελ επζχλε ηεο δηάγλσζεο;
Γπλαηφηεηεο θαη Όξηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ βηνεπηζηήκνλα θαη ηνπ γελεηηζηή
Θεζκηθά δεδνκέλα θαη δεηνχκελα.
Δηζεγεηήο : Παπαδάθεο Μάλνο
2. Πωο πξαγκαηνπνηείηαη ν γελεηηθόο έιεγρνο ηωλ αηκνζθαηξηλνπαζεηώλ
Πνηεο γεληθέο, εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία πξναπαηηνχληαη.
Πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε. Πσο εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα.
Γπλαηφηεηεο θαη Όξηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ επηζηήκνλα θαη ηνπ γελεηηζηή
Δηζεγεηήο: Μπνχηνπ Φξφζσ
3. Πωο πξαγκαηνπνηείηαη ν γελεηηθόο έιεγρνο ηεο θπζηηθήο ίλωζεο
Πνηεο γεληθέο, εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία πξναπαηηνχληαη.
Πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε. Πσο εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα.
Γπλαηφηεηεο θαη Όξηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ επηζηήκνλα θαη ηνπ γελεηηζηή
Δηζεγεηήο: Πνύινπ Μπξηώ
4. Σξάπεδεο Γεδνκέλωλ Γελεηηθώλ λνζεκάηωλ
Πεξί Σξαπεδψλ Γεδνκέλσλ (ΣΓ). Γεληθέο θαη εηδηθέο ΣΓ.
Γπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί ησλ ΣΓ ζηελ έξεπλα θαη δηαγλσζηηθή.
Παξαδείγκαηα ρξήζεο ΣΓ ζηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ γνληδηαθψλ ε/θαη
γνληδησκαηηθψλ (Whole Exome Sequencing).
Δηζεγεηήο: Μαξνχιεο Βαζίιεο, MSc
5. Γλωξίδνληαο ην βηνπιεξνθνξηθό εξγαιείν Integrative Genomics Viewer (IGV)
Σν IGV απνηειεί έλα πςειήο απφδνζεο κέζν νπηηθνπνίεζεο απνηειεζκάησλ γνληδηαθήο ε
γνληδησκαηηθήο αλάιπζεο πνπ παξέρνληαη απν ηερληθέο πςειήο απφδνζεο (φπσο ε Αιιεινχρηζε
DNA λέαο γεληάο, Next Generation Sequencing).
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Πνηέο νη δπλαηφηεηεο ηνπ θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη;
ε θάζε ζπκκεηέρνληα/νπζα ζα δνζνχλ κνλαδηθά πεξηζηαηηθά γνληδηαθήο αλάιπζεο
(CF,BRCA1/2) ε/θαη γνληδησκαηηθήο αλάιπζεο (WES) γηα δηθή ηνπο εμάζθεζε.
Η ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζα γίλεη ζε επφκελε ζπλάληεζε γηα
απηφ θαη κφλν ην ζέκα.
Δηζεγεηέο/Δθπαηδεπηέο: Παπαληθνιάνπ Βαζίιεο, Ρνχζνπ Mαηίλα, ηχιηνο Γηάλλεο,
Μαξνχιεο Βαζίιεο.

Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή : Κφιιηα Π, Μπνχηνπ Φ, Μαξνχιεο Β

Eηζεγεηέο
Κόιιηα Π,, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα , Σκήκα Βηνινγίαο, ΔΚΠΑ
Μπνύηνπ Φ, Βηνιφγνο PhD, Δξγαζηήξην Γελεηηθήο, Κέληξν Αλαθνξάο Αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ,
Λαηθφ Ννζνθνκείν
Μαξνύιεο Βαζίιεο Βηνιφγνο, MSc, Neolab sa
Παπαληθνιάνπ Βαζίιεο, Βηνιφγνο PhD
Παπαδάθεο Μάλνο, Βηνιφγνο PhD, Neolab sa
Πνύινπ Μπξηώ, Βηνεπηζηήκνλαο PhD, Αθαδεκατθφο Τπφηξνθνο, Δξγαζηήξην Ιαηξηθήο
Γελεηηθήο, ΔΚΠΑ
Ρνύζνπ Μαηίλα, Βηνιφγνο, MSc cand.
ηύιηνο Γηάλλεο, Βηνιφγνο, MSc
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