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Σην πιαίζην ησλ παξάιιεισλ εθδειώζεσλ ηεο πεξηνδηθήο εηθαζηηθήο έθζεζεο
Cellular ηεο Αλησλίαο Παπαηδαλάθε.
Τν ηαμίδη ηεο δσήο όπσο μεθηλά από ην πξσηαξρηθό θύηηαξν, ην γνληκνπνηεκέλν
σάξην. Μηα δηήγεζε γηα ην πώο δηαδνρηθέο θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο, κεηαλάζηεπζε
θπηηάξσλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη αληαιιαγή θσδηθνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ
κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ, μεηπιίγνπλ ην ζαύκα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δσήο κπξνζηά ζηα
κάηηα καο. Με ρξήζε βίληεν

(Time lapse imaging) ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ

γνληκνπνίεζε, ηελ πξώηε θπηηαξηθή δηαίξεζε θαζώο θαη ηηο πξώηεο πέληε εκέξεο ηεο
δσήο ηνπ λένπ νξγαληζκνύ. Δλ ζπλερεία ζα δνύκε πώο ηα «πνιπδύλακα» εκβξπηθά
βιαζηνθύηηαξα αιιάδνπλ ηαπηόηεηα θαη

ζα πεξηεγεζνύκε ζηηο πξώηεο εκέξεο

αλάπηπμεο ησλ δηαθνξεηηθώλ πξόδξνκσλ ηζηώλ ηνπ εκβξύνπ. Με εηθόλεο
κηθξνζθνπίνπ κεγάιεο επθξίλεηαο (Confocal imaging) ζα γλσξίζνπκε ηνπο λεπξώλεο
πνπ ζρεκαηίδνπλ ην λεπξηθό καο ζύζηεκα, θαζώο θαη ηα κεζνδεξκηθά θύηηαξα πνπ
ζρεκαηίδνπλ ηνλ ζθειεηό, πνπ πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεύεη ηνπο λεπξώλεο καο. Θα
δνύκε πώο επξήκαηα από ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ καο έρνπλ βνεζήζεη ζήκεξα ζε
άιιεο πηπρέο ηηο επηζηήκεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ έξεπλα θαηά ηνπ θαξθίλνπ,
αιιά θαη εθηόο εξγαζηεξίνπ, ζηελ ηέρλε, απνηειώληαο έκπλεπζε γηα Sci-Art project
πςειήο ξαπηηθήο

(the primitive streak project)! Τέινο, ζα δνύκε πνηεο είλαη νη

δπλαηόηεηεο ηεο επηζηήκεο ηεο εκβξπνινγίαο ζήκεξα ζην θιηληθό επίπεδν, πσο
ζπλδξάκεη ζηνλ ρώξν ηεο ηαηξηθήο θαη ηη λέεο δπλαηόηεηεο πιένλ πξνζθέξεη ζηνλ
άλζξσπν.

Η Ιωάννα Μαζηπομηνά απνθνίηεζε από ην Τκήκα Βηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξώλ ην 2010 θαη ζηε ζπλέρεηα κεηεθπαηδεύηεθε ζην University College London
(UCL). Με ππνηξνθία από ην Cancer Research UK, εθπόλεζε ην δηδαθηνξηθό ηεο ζην
University of Dundee ζηελ Σθσηία. Από ην 2018 εξγάδεηαη ζην εξγαζηήξην θιηληθήο
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«Δκβξπνγέλεζηο».
Δπηκέιεηα έθζεζεο θαη παξάιιεισλ εθδειώζεσλ (δηαιέμεηο θαη εθπαηδεπηηθό
πξόγξακκα γηα καζεηέο ζρνιείσλ): Νίνα Φπαγκοπούλου, Γξ. Βηνινγίαο.
Η δηάιεμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ρώξν ηεο έθζεζεο «Cellular», ζηνλ δεύηεξν
όξνθν ηεο Ηξαθιεηδώλ 16.
Μνπζείν Ηξαθιεηδώλ, Θεζείν
https://herakleidon-art.gr/

