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Σύνοψη Ερευνητικού Έργου

σηματοδοτικό μονο άτι στη διατήρηση της

γενετικής και ε ιγενετικής σταθερότητα

Η διατήρηση της γενετικής σταθερότητας α ειλείται καθημερινά α ό την έκθεση μας σε μεταλλαξιογόνους αράγοντες ό ως η υ εριώδης

ακτινοβολία και γενοτοξικές χημικές ουσίες Η συσσώρευση βλαβών στο γενετικό υλικό α ειλεί άμεσα τόσο την μετάδοση της γενετικής

ληροφορίας στην ε όμενη γενιά όσο και την ε ιβίωση μας Προκειμένου να αντιμετω ιστεί αυτή η α ειλή τα κύτταρα έχουν εξελίξει μια σειρά

α ό ρυθμιστικούς μηχανισμούς ου ενεργο οιούνται αρουσία βλάβης στο και καταλύουν την ροσωρινή αύση του κυτταρικού κύκλου

την αναγνώριση της βλάβης την ε αγωγή κατάλληλων αλλαγών στην χρωματίνη ου εριβάλει την εριοχή της βλάβης και τέλος την

ε ιδιόρθωση της

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι σηματοδοτικά μονο άτια ου έχουν μέχρι τώρα μελετηθεί εκτεταμένα για τη δράση τους κατά την ανά τυξη

του οργανισμού αλληλοε ιδρούν με τους μηχανισμούς α όκρισης στη βλάβη ώστε να αυξήσουν την α όδοση τους Προηγούμενες μελέτες μας

έδειξαν την ενεργο οίηση του μονο ατιού σε συνθήκες α ειλής της γενετικής σταθερότητας Σημαντικές λε τομέρειες όμως του μοριακού

μηχανισμού δράσης του δεν είναι γνωστές

Στόχοι της ερευνητικής μου ρότασης είναι

Η εξερεύνηση των μοριακών μηχανισμών στους ο οίους συμμετέχει το μονο άτι αρουσία βλάβης στο γενετικό υλικό

Η μελέτη της ενεργότητας του μονο ατιού κατά την κακοήθη εξαλλαγή και η ανά τυξη ροσεγγίσεων συνθετικής θνησιμότητας

ώστε να στοχο οιηθούν όγκοι στους ο οίους το μονο άτι είναι ανενεργό

Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη εργασία χρησιμο οιώντας σύγχρονες μεθόδους θα συμβάλει στην ανακάλυψη νέων αλληλε ιδράσεων της

μηχανής α άντησης σε βλάβες με σηματοδοτικά μονο άτια συμβάλλοντας στην κατανόηση αυτών τον μηχανισμών και εύρεση νέων

αντικαρκινικών θερα ειών



Ο Αντίκτυ ος στην Κοινωνία

Η διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας α ειλείται καθημερινά α ό την έκθεση μας σε μεταλλαξογόνους

αράγοντες ό ως η υ εριώδης ακτινοβολία και γενοτοξικές χημικές ουσίες Η συσσώρευση βλαβών στο

γενετικό υλικό α ειλεί άμεσα τόσο την μετάδοση της γενετικής ληροφορίας στην ε όμενη γενιά όσο και την

ε ιβίωση μας καθώς μ ορεί να οδηγήσει σε καρκινική εξαλλαγή Προκειμένου να αντιμετω ιστεί αυτή η α ειλή

τα κύτταρα έχουν εξελίξει μια σειρά α ό ρυθμιστικούς μηχανισμούς ου ενεργο οιούνται αρουσία βλάβης στο

γενετικό υλικό και ροωθούν την ε ιδιόρθωσητης Η αρούσα ε ιστημονική εργασία ε ιδιώκει την κατανόηση

των μηχανισμών ου χρησιμο οιούν τακύτταρα για να αντιμετω ίσει αυτή την α ειλή καθώς και την χρήση

αυτής της γνώσης για το σχεδιασμό νέων αντικαρκινικών θερα ειών



Η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ είναι καταλυτική για την εκ λήρωση των ερευνητικών μου στόχων

Καθώς η έναρξη της χρηματοδότησης συμ ί τει χρονικά με το διορισμό μου ως ε ίκουρη καθηγήτρια

στην Ιατρική σχολή του Εθνικού και Κα οδιστριακού Πανε ιστημίου Αθηνών η χρηματοδότηση

αυτή θα είναι ουσιαστική για την εγκαθίδρυση μου στην ε ιστημονική κοινότητα της χώρας

Ευελ ιστώ ότι με την αρούσα χρηματοδότηση θα μ ορέσω με ε ιτυχία να α αντήσω σημαντικά

ερωτήματα για τους μοριακούς μηχανισμούς της βιολογίας του καρκίνου συμβάλλοντας στον

ερευνητικό αγώνα για την κατα ολέμηση της νόσου Ευελ ιστώ ότι το Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας

και Έρευνας θα συνεχίζει να στηρίζει νέους ερευνητές στην ε ίτευξη των ερευνητικών τους στόχων

με την εγκαθίδρυση αυτού του χρηματοδοτικού σχήματος

Η Επιστημονική Υπεύθυνη

Δάφνη Ελευθερία Πεφάνη 

Η χρηματοδότηση του ΕΛ ΙΔ Ε Κ
σημαίνει
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