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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Τν νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (OEM) θαη ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα (KA) απνηεινύλ θύξηεο αηηίεο θαξδηαγγεηαθήο 

λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο, δεκηνπξγώληαο ζεκαληηθό θνηλσληθννηθνλνκηθό θνξηίν θαη επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ 

πνηόηεηα δσήο εθαηνκκπξίσλ αζζελώλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. Παξά ηηο εμειίμεηο ζηε ζεξαπεία, ε KA έρεη 50% 

ζλεζηκόηεηα ζηα 5 ρξόληα. Απαηηείηαη θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ κνξηαθώλ κεραληζκώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαξδηαθή 

βιάβε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ΟΕΜ θαη ηελ ΚΑ. 

Τν πδξόζεην (H2S) είλαη έλα ηζρπξό ελδνγελέο κόξην ζεκαηνδόηεζεο πνπ ξπζκίδεη ηελ θαξδηαγγεηαθή νκνηόζηαζε. 

Πξνεγνύκελεο κειέηεο από ηελ νκάδα καο έδεημαλ όηη ην εμσγελώο ρνξεγνύκελν H2S εκθαλίδεη ηζρπξέο 

θαξδηνπξνζηαηεπηηθέο δξάζεηο in vitro θαη in vivo. Τν H2S παξάγεηαη από ηξία δηαθνξεηηθά έλδπκα ηε γ-ιπάζε ηεο 

θπζηαζεηνλίλεο (CSE), ηε β-ζπλζάζε ηεο θπζηαζεηνλίλεο (CBS) θαη ηελ 3-κεξθαπηνππξνζηαθπιηθή 

ζνπιθνηξαλζθεξάζε (3-MST). Η CSE θαη ε 3-MST είλαη νη πην ζεκαληηθέο πεγέο H2S ζηελ θαξδηά, κε ηελ CBS λα 

ζπλεηζθέξεη ειάρηζηα. Η CSE θαη ε 3-MST εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ξύζκηζε ηνπο θαη ζηνλ ππνθπηηαξηθό 

εληνπηζκό κε ηε CSE λα είλαη θπηνζνιηθή θαη ηελ 3-MST λα βξίζθεηαη ηόζν ζην θπηνζόιην όζν θαη ζηα κηηνρόλδξηα. 

Λόγσ ηεο ειεύζεξεο δηάρπζεο ηνπ κέζσ ησλ κεκβξαλώλ, ππνζηεξίρζεθε όηη ην H2S αζθεί παξόκνηα βηνινγηθά 

απνηειέζκαηα, αλεμάξηεηα από ηελ ελδπκαηηθή πεγή πνπ ην παξάγεη. Απηή ε ππόζεζε ακθηζβεηείηαη από 

πξνθαηαξθηηθά επξήκαηα από ηελ νκάδα καο πνπ δείρλνπλ  όηη  πνληίθηα κε έιιεηςε CSE εκθαλίδνπλ κεησκέλε 

θαξδηνπξνζηαζία, ελώ πνληίθηα κε έιιεηςε 3-MST εκθαλίδνπλ κηθξόηεξε θαξδηαθή βιάβε κεηά από ηζραηκία-

επαλαηκάησζε. Οη θύξηνη ζηόρνη ηεο πξόηαζήο καο είλαη (i) λα απνθαιπθζνύλ ηα κνξηαθά γεγνλόηα πνπ δηακεζνιαβνύλ 

ηηο δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ηεο CSE έλαληη ηεο 3-MST ζην ΟΕΜ θαη ηελ ΚΑ θαη (ii) λα αλαθαιπθζνύλ βειηησκέλεο 

θαξκαθνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε ζεξαπεία θαξδηαθώλ παζήζεσλ. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Τν παξόλ έξγν ζα ρξεζηκνπνηήζεη δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηερλνινγίεο γηα λα απαληήζεη ζε ζεκαληηθά 

επηζηεκνληθά εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξόιν θαη ηηο πηζαλέο κεηαθξαζηηθέο εθαξκνγέο ηνπ H2S ζηελ 

παζνθπζηνινγία θαξδηαθώλ λνζεκάησλ. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ζεηξά από γελεηηθέο, αλαιπηηθέο, πξσηεσκηθέο, 

απεηθνληζηηθέο θαη θαξκαθνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πεξδηνξίζνπκε ηε ζεκαζία ηνπ H2S ζην ΟΕΜ θαη ηελ ΚΑ, ελώ 

ζηνρεύνπκε λα πξνηείλνπκε λέεο θαξκαθνζεξαπείεο κε βάζε ην H2S. Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία  απέηπραλ 

λα εληνπίζνπλ ηνπο κνξηαθνύο κεραληζκνύο κέζσ ησλ νπνίσλ δξα ην H2S. Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ πεξηπηώζεσλ, νη 

ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ αιιαγέο ζηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα, ρσξίο λα πεξηγξάθνπλ ηνπο αλνδηθνύο/αξρηθνύο ζηόρνπο 

πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα απηά ηα ζπκβάληα. Είλαη πιένλ γλσζηό όηη ε ζνπιθπδξηιίσζε, κηα κεηα-κεηαθξαζηηθή 

ηξνπνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θπζηεΐλεο πνπ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό  πεξζνπιθηδίσλ (-SSH) είλαη ν θύξηνο κεραληζκόο 

δξάζεο ηνπ H2S. Η πξνηεηλόκελε ηαπηνπνίεζε πξσηετλώλ-ζηόρσλ ηνπ H2S πνπ ζπκβαίλεη κέζσ ηεο CSΕ ή ηεο 3-MST, ζα 

ξίμεη θσο ζηηο πξσηεΐλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε «κεξνιεπηηθή ζεκαηνδόηεζε» ηνπ H2S θαη ζα επηηξέςνπλ ηε δηάθξηζε κεηαμύ 

ησλ νδώλ πνπ ελεξγνπνηνύληαη (ή αλαζηέιινληαη) από ηελ CSE έλαληη ηεο 3-MST. Η ρξήζε πξνεγκέλσλ αλαιπηηθώλ 

ηερλνινγηώλ ζα καο επηηξέςεη λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηε ζεκαηνδόηεζε H2S ζε θύηηαξα ζειαζηηθώλ θαη λα 

ραξηνγξαθήζνπκε ηηο πξσηεΐλεο κε ηηο νπνίεο αιιειεπηδξά ην CSE θαη ην 3-MST. Αλαιύνληαο ηα δεδνκέλα καο γηα ηελ 

ζνπιθπδξηιίσζε ζε όιν ην πξσηέσκα, πηζαλνινγνύκε όηη ζα κπνξνύζε λα πξνθύςεη έλα "κνηίβν ζνπιθπδξηιίσζεο". 

Φξεζηκνπνηώληαο κεζόδνπο απεηθόληζεο, θπηηαξηθήο βηνινγίαο θαζώο θαη γελεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζα εληνπίζνπκε ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο θπηηάξσλ πνπ εθθξάδνπλ ηα δηαθνξεηηθά έλδπκα ζύλζεζεο H2S ζηελ θαξδηά ζε θπζηνινγηθέο θαη 

παζνινγηθέο ζπλζήθεο. Η θαηλνηνκία ηεο πξόηαζήο καο έγθεηηαη ζηηο απάληεζε ζεκαληηθώλ εξσηεκάησλ ζηελ 

θαξδηναγγεηαθή βηνινγία κέζσ ηεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ omics θαη αλαιπηηθώλ ηερλνινγηώλ. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο 

παξνύζαο πξόηαζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επεξγεηηθώλ δξάζεσλ ηνπ H2S ζηε ζεξαπεπηηθή. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Τν εξεπλεηηθό καο πξόγξακκα ζα παξέρεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο γλώζεο. Μειεηώληαο ηε 

ζνπιθπξίσζε, ζα πεξηγξάςνπκε λέα παξαδείγκαηα κεηα-κεηαθξαζηηθήο ηξνπνπνίεζεο πξσηετλώλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ιεηηνπξγία απηώλ ησλ καθξνκνξίσλ. Η κειέηε ησλ εηδηθώλ θπηηαξηθώλ ηύπσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή 

H2S ζηνλ θαξδηαθό ηζηό θαη ζηνλ εληνπηζκό ησλ ελδπκαηηθώλ πεγώλ H2S πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάζε είδνο θπηηάξνπ 

ζηελ θαξδηά ζα απνηειέζεη  ηε βάζε γηα επαθόινπζεο κειέηεο γηα ηελ επηθνηλσλία θπηηάξσλ ηεο θαξδηάο ζε 

θπζηνινγηθέο θαη παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. 

Πηζηεύνπκε όηη ε λέα γλώζε πνπ ζα απνθηεζεί ζα κπνξέζεη λα κεηαθξαζηεί ζε θιηληθά ρξήζηκεο ζεξαπείεο ζην 

κέιινλ. Σπλνιηθά, πξνβιέπνπκε όηη ε πξνηεηλόκελε έξεπλα ζα παξέρεη βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ κεραληζκώλ 

λόζσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ αλάπηπμε ζηνρεπκέλσλ λέσλ ζεξαπεηώλ γηα 

θαξδηαθέο παζήζεηο. Νένη δόηεο κε βειηησκέλεο θαξκαθνινγηθέο ηδηόηεηεο ελδέρεηαη λα αλαπηπρζνύλ κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηόο καο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δσηθά πξόηππα. Η ζεξαπεία κε βάζε ην H2S παξέρεη 

ζπλαξπαζηηθέο λέεο επθαηξίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ ΟΕΜ θαη ηεο ΚΑ ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ζηα ζπζηήκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο παγθνζκίσο. Σύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό 

Υγείαο, νη θαξδηαγγεηαθέο λόζνη απνηεινύλ ηελ πην θνηλή αηηία ζαλάηνπ παγθνζκίσο θαη κηα ζεκαληηθή αηηία 

πξόσξνπ ζαλάηνπ θαη αλαπεξίαο, πνπ νδεγεί ζε κεγάιεο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ θνηλσλία, νδεγεί ζε 

κεησκέλε πνηόηεηα δσήο θαη αζθεί ζεκαληηθή νηθνλνκηθή πίεζε παγθνζκίσο ζηα ζπζηήκαηα πγείαο. Επνκέλσο, είλαη 

ζεκαληηθό λα βξεζνύλ λέεο, νηθνλνκηθά βηώζηκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κείσζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ θαξδηαγγεηαθώλ 

παζήζεσλ. Η δεκηνπξγία λέαο γλώζεο γηα ηηο κνξηαθέο νδνύο ζεκαηνδόηεζεο ζην ΟΕΜ θαη ζηελ ΚΑ, ζα επηηξέςεη 

λα ζρεδηαζηνύλ θιηληθέο δνθηκέο δνηώλ H2S κε πην νξζνινγηθό ηξόπν, πξνο όθεινο ησλ αζζελώλ. 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Μεηά ηελ αλαθάιπςε όηη ην H2S παξάγεηαη ελδνγελώο θνληά ζηα ηέιε ηεο ρηιηεηίαο, ππήξμε κηα δξακαηηθή κεηαζηξνθή από 

ηε κειέηε ηεο ηνμηθνινγίαο ηνπ H2S ζηελ θαηαλόεζε ησλ πνιιώλ ξόισλ ηνπ H2S ζηελ νκνηόζηαζε. Η έξεπλα ζηνλ ηνκέα 

απηό έρεη αλαπηπρζεί ηαρέσο κε >500 κειέηεο λα δεκνζηεύνληαη εηεζίσο. Απαηηνύληαη ηζρπξά πξνγξάκκαηα βαζηθήο 

έξεπλαο πνπ εζηηάδνπλ ζηε βηνινγία H2S γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζεκειησδώλ εξσηεκάησλ θαη γηα ηελ απνθάιπςε ησλ 

κνξηαθώλ νδώλ θαη ηξόπσλ δξάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από απηόλ ηνλ αεξην δηαβηβαζηή ζηα θύηηαξα. Σε αληίζεζε κε ηηο 

πξνζθιήζεηο πνπ απαηηνύλ ηε ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο θαη ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε πξντόλησλ, νη πξνθεξύμεηο ηνπ 

ΕΛΙΔΕΚ παξέρνπλ έλα κνλαδηθό ρξεκαηνδνηηθό εξγαιείν πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα απαληήζνπκε ζε βαζηθά εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην ξόιν ηνπ H2S ζηε θπζηνινγία θαη ηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαξδηάο. Ταπηόρξνλα, ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 

ΕΛΙΔΕΚ βνήζεζε ηελ νκάδα καο λα δηαηεξήζεη λένπο επηζηήκνλεο ζηελ Ειιάδα, απνηξέπνληαο ηε δηαξξνή εγθεθάισλ. 

Μαο έδσζε επίζεο λέεο επθαηξίεο λα εθπαηδεύζνπκε θνηηεηέο πνπ ζα εληαρζνύλ ζην ειιεληθό εξεπλεηηθό νηθνζύζηεκα. 
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