Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για θέζη Βιολόγοσ
Η Β΄Γεξκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» κε επηζηεκνληθά ππεύζπλε ηελ
Αλ. Καζεγήηξηα Παπαδαπίδ Δπαγγειία αλαδεηά Βηνιόγν γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ
κεραληζκώλ ζηελ παζνγέλεηα ησλ δεξκαηηθώλ ιεκθσκάησλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε
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δηαγλσζηηθήο/πξνγλσζηηθήο κεζόδνπ γηα ηα CTCL.
Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ζηηο Βηνεπηζηήκεο, κε επηζπκεηό
κεηαπηπρηαθό θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε αλνζνινγία θαη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε
κνξηαθή βηνινγία ή/θαη ηε βηνρεκεία. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία
δεκνζίεπζε πςεινύ δείθηε απήρεζεο σο πξώηνο/ε ζπγγξαθέαο ζα ζεσξεζεί
επηπξόζζεην πξνζόλ. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζα έρεη
δηάξθεηα 3 ρξόληα θαη κέζα ζε απηό ην δηάζηεκα, ν ελδηαθεξόκελνο ππνςήθηνο
κπνξεί λα γίλεη ππνςήθηνο δηδάθησξ κέζα από ηελ Ιαηξηθή Σρνιή ΔΚΠΑ θαη λα
νδεγεζεί ζηελ απόθηεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
Η ζέζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί αξρηθά από ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα «ΔΛΙΓΔΚ» αλ
εγθξηζεί ε εξεπλεηηθή πξόηαζε, ελώ ην εξγαζηήξην, ζε πεξίπησζε κε
ρξεκαηνδόηεζεο από ην ΔΛΙΓΔΚ, ζα ζηεξίμεη ηνλ ελδηαθεξόκελν κέζα από άιιεο
ηδησηηθέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο κε ακνηβή αληίζηνηρεο απηήο πνπ νξίδεηαη ζην
ΔΛΙΓΔΚ.
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Πξνζεζκία ιήμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο: 20 Ιαλνπαξίνπ 2019

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα Τ-Γεξκαηηθά ιεκθώκαηα (CTCL) αληηπξνζσπεύνπλ κία εηεξνγελή νκάδα
εμσιεκθαδεληθώλ non-Hodgkin ιεκθσκάησλ, πξνεξρόκελα από θαθνήζε θισληθά
ώξηκα Τ ιεκθνθύηηαξα ηα νπνία δηεζνύλ ην δέξκα. Οη δύν πην θνηλνί ηύπνη ησλ ΤΓεξκαηηθώλ ιεκθσκάησλ είλαη ε ζπνγγνεηδήο κπθεηίαζε (Mycosis fungoides, MF)
(50 %-72 %), κηα λόζνο αξγήο εμέιημεο, θαη ην ζύλδξνκν Sezary (SS) (1% -3 %), κηα
επηζεηηθή ιεπραηκηθή κνξθή ηεο λόζνπ. Έσο ζήκεξα, δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή
ζεξαπεία ησλ CTCL. Δπηπιένλ, ε αληίζηαζε ησλ CTCL ζηε ρεκεηνζεξαπεία, θαζώο
θαη ε έιιεηςε πιήξνπο θαηαλόεζεο ηεο παζνγέλεηάο ηνπο, απαηηνύλ πεξαηηέξσ
δηεξεύλεζε θαη επηβάιινπλ ηελ εύξεζε λέσλ ζηνρεπκέλσλ ζεξαπεηώλ.
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζα έρεη δηάξθεηα 3 ρξόληα θαη κέζα
ζε απηό ην δηάζηεκα, ν ελδηαθεξόκελνο ππνςήθηνο κπνξεί λα γίλεη ππνςήθηνο
δηδάθησξ κέζα από ηελ Ιαηξηθή Σρνιή ΔΚΠΑ θαη λα νδεγεζεί ζηελ απόθηεζε
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
Η δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ζα ιάβεη ρώξα ζηελ Β’ Γεξκαηνινγηθή Κιηληθή ηνπ
ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» θαζώο θαη ζην εξγαζηήξην Βηνρεκείαο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο
ΔΚΠΑ.

