
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

Πεξηγξαθή Υξεκαηνδνηνύκελνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

1ε Πξνθήξπμε Δξεπλεηηθώλ Έξγσλ ΔΛ.ΙΓ.Δ.Κ. γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ Μειώλ ΓΔΠ θαη Δξεπλεηώλ/ηξηώλ θαη ηελ 

πξνκήζεηα εξεπλεηηθνύ εμνπιηζκνύ κεγάιεο αμίαο 
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Σίηινο Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ: «Καηλνηόκνο ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε εμσζσκάηηα 

πξνεξρόκελα από κεζεγρπκαηηθά βιαζηηθά / ζηξσκαηηθά θύηηαξα γηα ηελ νμεία επαηηθή αλεπάξθεηα» 

 

Πνζό Υξεκαηνδόηεζεο: 180.000 επξώ 

 

Γηάξθεηα Υξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 

 

 

Δπηζηεκνληθή Τπεύζπλε: Μαξία Ρνπκπειάθε 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: O ζεξαπεπηηθόο 

ξόινο ησλ εμσζσκαηίσλ ζηελ νμεία επαηηθή αλεπάξθεηα 

 

Δπηζηεκνληθή Πεξηνρή: Δπηζηήκεο δσήο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Υώξα: Δξγαζηήξην Βηνινγίαο, 

Ιαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ, Διιάδα 

 

Φνξέαο Τπνδνρήο: Δξγαζηήξην Βηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή, 

ΔΚΠΑ 

 

πλεξγαδόκελνο Φνξέαο: Ίδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ 

Δξεπλώλ Αθαδεκίαο Αζελώλ (ΙΙΒΔΑΑ) 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  

(αλ πθίζηαηαη): 
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Η νμεία επαηηθή αλεπάξθεηα (acute hepatic failure, AHF) ζπληζηά κία ζνβαξή επαηηθή βιάβε κε πςειό πνζνζηό 

ζλεζηκόηεηαο. Η κεηακόζρεπζε ήπαηνο απνηειεί ηε κνλαδηθή ζεξαπεία, κε ζπλνδά κεηνλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

έιιεηςε δσξεηώλ νξγάλσλ θαη ηελ αλάγθε δηα βίνπ αλνζνθαηαζηαιηηθήο ζεξαπείαο. Η πξόηαζε ExoTher πξνηείλεη ηε 

δηεξεύλεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ελόο λένπ ζεξαπεπηηθνύ ζρήκαηνο γηα ηελ AHF πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε 

εμσθπηηάξησλ θπζηηδίσλ (extracellular vesicles, EVs), κηθξνθπζηηδίσλ (microvesicles, MVs) θαη εμσζσκαηίσλ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζε ζπκππθλσκέλα θαιιηεξγεηηθά κέζα (conditioned media, CM) κεζεγρπκαηηθώλ βιαζηηθώλ/ζηξσκαηηθώλ 

θπηηάξσλ (MSCs) θαη δηαθνξνπνηεκέλσλ επαηηθώλ πξνβαζκίδσλ. Η εξεπλεηηθή καο νκάδα έδεημε όηη εθθξηλόκελνη 

παξάγνληεο ησλ MSCs, δύλαληαη λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ θαηλνηύπνπ ηεο AHF ζε in vivo δστθό κνληέιν, κέζσ 

παξαθξηλνύο δξάζεο αληηθιεγκνλσδώλ παξαγόλησλ, όπσο ε IL-10 (Zagoura et al, Gut, 2012). Δπηπιένλ, πξόζθαηα 

δεδνκέλα καο ζε CM πξνεξρόκελα από MSCs θαη επαηηθέο πξνβαζκίδεο ηαπηνπνίεζαλ κε ηελ ρξήζε δηαδνρηθήο 

θαζκαηνκεηξίαο καδώλ (LC-MS/MS) θαη ειέγρνπ πνιιαπιήο αληίδξαζεο (multiple reaction monitoring), εθθξηλόκελεο 

πξσηεΐλεο πνπ ειέγρνπλ κνλνπάηηα ζρεηηδόκελα κε ηελ θιεγκνλή, ηελ επαηηθή ίλσζε, ηελ ILK ζεκαηνδόηεζε, ηελ 

αλαζηνιή ησλ κεηαιινπξσηετλαζώλ θ.α (Zagoura D et al EBioMedicine, 2019). ηελ πξόηαζε ExoTher επηδηώθεηαη ν 

πιήξεο ραξαθηεξηζκόο ηεο δξάζεο ησλ EVs ζε θπηηαξηθά θαη δσηθά κνληέια νμείαο επαηηθήο αλεπάξθεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηνρεύνπκε λα εμεηάζνπκε ηελ δξάζε ησλ EVs: (i) ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό, ηελ επηβίσζε θαη ζηελ 

κεηαλάζηεπζε ελδνγελώλ πιεζπζκώλ πξόδξνκσλ επαηηθώλ θπηηάξσλ, απνκνλσκέλσλ από θπζηνινγηθά θαη λνζνύληα 

κε AHF πνληίθηα, (ii) ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο AHF ζε in vivo δσηθό κνληέιν, θαζώο θαη (ii i)ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

βαζηθώλ κνξηαθώλ κεραληζκώλ ξπζκηδόκελσλ από ην εθθξίησκα ησλ MSCs θαη ησλ HPL θπηηάξσλ. Μία ηέηνηα 

ζηξαηεγηθή, ππόζρεηαη ηελ εθαξκνγή κε-επεκβαηηθώλ, ιηγόηεξν αλνζνγόλσλ θαη κε-ηνμηθώλ κεζνδνινγηώλ νη νπνίεο, 

εάλ απνδεηρζνύλ επηηπρείο, ζα απνηειέζνπλ κία λέα πξνζέγγηζε γηα ηε ζεξαπεία ηεο AHF θαη ζπλαθώλ αζζελεηώλ ηνπ 

ήπαηνο. 

 

 

Παπακαλώ πεπιγπάτηε εν ζςνηομία (μέσπι 300 λέξειρ) ηο σπημαηοδοηούμενο επεςνηηικό έπγο ζαρ.  

 

Επιζήμανζη: Καθώρ η πεπιγπαθή/ζύνοτη θα δημοζιεςθεί ζηην ειδική e-ενόηηηα ζηον διαδικηςακό 

ηόπο ηος ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (www.elidek.gr), θα ζαρ πποηείναμε να μην πεπιέσει εμπιζηεςηικέρ 

πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο έπγο. 

 

http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
http://www.elidek.gr/
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H πξόηαζε ExoTher παξνπζηάδεη κία λέα πξννπηηθή ζηε ζεξαπεία ηεο νμείαο επαηηθήο αλεπάξθεηαο, βαζηζκέλε 

ζηε ρξήζε EVs. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αλάιπζε ηνπ κνξηαθνύ θαη πξσηενκηθνύ πξνθίι ησλ MSC/HPL-EVs ζα 

επηηξέςεη όρη κόλν ηε δηεξεύλεζε ηνπ λένπ ζεξαπεπηηθνύ δπλακηθνύ ηνπο ζηελ νμεία επαηηθή αλεπάξθεηα, αιιά 

θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο σο θαξκαθεπηηθνύο ξπζκηζηέο ζε αζζέλεηεο ηνπ 

ήπαηνο. Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε πξνηείλεη κηα ζηξαηεγηθή γηα κία θαηλνηόκν ζεξαπεία, απνπζία θπηηάξσλ, ζηηο 

παζήζεηο ηνπ ήπαηνο ρξεζηκνπνηώληαο έλα εύθνια πξνζβάζηκν δσηθό πξόηππν. Δηδηθόηεξα, ε παξνύζα, λέα, 

ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ζα παξάζρεη κία δηεπηζηεκνληθή πξννπηηθή εθαξκνγήο ηερλνινγηώλ επόκελεο γεληάο, 

ελώ κέζσ ησλ in silico αλαιύζεσλ ζα ηαπηνπνηεζνύλ κνξηαθνί κεραληζκνί θαη ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ 

ξπζκίδνληαη από ηα EVs θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ επαηηθή αλαγέλλεζε. 

 
 

Παπακαλώ πεπιγπάτηε εν ζςνηομία (μέσπι 300 λέξειρ) ηην επιζηημονική ππυηοηςπία ηος 

σπημαηοδοηούμενος επεςνηηικού έπγος ζαρ. 
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Η ηξέρνπζα πξόηαζε ζα αλαπηύμεη θαη ζα εθαξκόζεη κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε ρξήζε ησλ MSC-/HPL-EVs ζηελ 

ζεξαπεία ηεο νμείαο επαηηθήο αλεπάξθεηαο. Έηζη, ην παξόλ έξγν ζα παξνπζηάζεη λένπο ζηόρνπο γηα ηε κεηαθξαζηηθή 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απνκόλσζε ησλ MSC-EVs θαη ε αλαγλώξηζε ησλ κνξηαθώλ κεραληζκώλ 

πνπ ξπζκίδνληαη από απηά ζηελ θηλεηνπνίεζε σνεηδώλ θπηηάξσλ ζα ζπζρεηίζεη ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ηεο εξεπλεηηθήο 

καο νκάδαο κε ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο λέσλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο αλαγελλεηηθήο ηαηξηθήο. Δπίζεο, ε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ παξόληνο έξγνπ ζα επηηξέςεη ηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ ζρεηηθώλ κε ηα MSC-EVs πνπ ζα 

κπνξέζνπλ λα ελζσκαησζνύλ ζηηο δηαζέζηκεο βάζεηο δεδνκέλσλ, όπσο ε ExoCarta. Δπηπιένλ, ε απνκόλσζε ησλ MSC-EVs 

ζα νδεγήζεη ζηελ ηαπηνπνίεζε ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ γηα ηελ οξείαρ ηπατικήρ ανεπάπκειαρ πνπ ζα κπνξνύλ δπλεηηθά λα 

αμηνπνηεζνύλ θιηληθά θαη εκπνξηθά. 

 

Παπακαλώ πεπιγπάτηε εν ζςνηομία (μέσπι 300 λέξειρ) ηα αναμενόμενα αποηελέζμαηα 

(ζςμπεπιλαμβανομένος ηος TRL-ζηόσος, αν ςθίζηαηαι) καθώρ και ηην επιζηημονική, κοινυνική ή/και 

καλλιηεσνική απήσηζη ηος σπημαηοδοηούμενος επεςνηηικού έπγος ζαρ. 
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Η επαξθήο θαη ζπλερήο ρξεκαηνδόηεζε ηεο Έξεπλαο απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή 

έγθπξσλ θαη αμηνπνηήζηκσλ απνηειεζκάησλ. ηελ Διιάδα ν εξεπλεηηθόο ρώξνο έρεη δνθηκαζηεί ηα ηειεπηαία ρξόληα 

εμαηηίαο ηεο ειιηπνύο ρξεκαηνδόηεζεο αιιά θαη ηεο δηαξξνήο επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ ζην εμσηεξηθό. πλεπώο, νη 

εξεπλεηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο κέζσ εζληθώλ θαη επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ είλαη πνιύ ζεκαληηθέο. 

ηα πιαίζηα απηά, ε ρξεκαηνδόηεζε  ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο ExoTher από ην ΔΛ.ΙΓ.Δ.Κ. κνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

λα ζπλερίζσ θαη λα εληζρύζσ καθξνπξόζεζκνπο εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο ηεο νκάδνο κνπ. Ωο ζπλέρεηα πξνεγνύκελσλ 

Δπξσπατθώλ θαη θξαηηθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ,  ε παξνύζα ρξεκαηνδόηεζε ζα κνπ δώζεη ηελ επθαηξία λα απαληήζσ 

ζε θαίξηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζεξαπεπηηθό ξόιν ησλ αξρέγνλσλ θπηηάξσλ ζηελ νμεία επαηηθή 

αλεπάξθεηα. Παξάιιεια, ζα ζπλδξάκεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ θαη ζηελ απαζρόιεζε θαη εθπαίδεπζε λέσλ 

εξεπλεηώλ ζε εμεηδηθεπκέλεο κεζνδνινγίεο αηρκήο ηεο κνξηαθήο θαη θπηηαξηθήο βηνινγίαο θαη ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο.  
 
 

Παπακαλώ πεπιγπάτηε εν ζςνηομία (μέσπι 150 λέξειρ) ηι ζημαίνει για εζάρ η σπημαηοδόηηζη ηος 

επεςνηηικού έπγος ζαρ από ηο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
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ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Λ. Σςγγπού 185 & Σάπδεων 2 

ΤΚ. 17121, Νέα Σμύπνη, Ελλάδα 

210 64 12 410, 420 

communication@elidek.gr 

www.elidek.gr 

 


