Ο καθη
ηγητής Γιώργγος Γαρίνης θα συντονίίσει δύο διεθ
θνή ερευνηττικά προγρά
άμματα για την
γήρανση
η (HealthAge
e) και τις γεννετικές βλάβ
βες (aDDRess) στο ΙΜΒΒ‐ITE
Ο Κα
αθηγητής Γεννετικής του τμήματος
τ
Βιοολογίας στο Π
Πανεπιστήμιο
ο Κρήτης Γιώ
ώργος

Γαρίίνης θα συνττονίσει δύο μεγάλα πανεευρωπαϊκά εερευνητικά π
προγράμματα
α που
αφορούν στη γήρανση και τη
ην επιδιόρθω
ωση των γενεετικών βλαβών στο Ινστιττούτο
Μορ
ριακής Βιολογγίας και Βιοττεχνολογίας ( ΙΜΒΒ) του Ιδ
δρύματος Τεχχνολογίας Έρεευνας
(ΙΤΕ)). Τα δύο προ
ογράμματα θα
θ χρηματοδ οτηθούν συννολικά με το ποσό των 8 εκατ.
ευρώ
ώ για την πεερίοδο 2019‐‐2023 εκ τωνν οποίων πεερισσότερα α
από 2 εκατ. ευρώ
αφορούν στις εργγασίες που θα λάβουν χώ ρα στο ΙΜΒΒ.
Το πρ
ρώτο πρόγρ
ραμμα “H20020 HealthA
Age” θα εεπικεντρωθεί στη
διαλεύ
ύκανση των μηχανισμών
μ
π
που οδηγούνν σε ασθένειεες που σχετίζζονται
με την τρίτη ηλιικία, όπως διάφορες π
παθήσεις το
ου μεταβολισ
σμού,
ενδοκρινιικές και ανοσ
σολογικές διαταραχές κα
αι ο καρκίνοςς. Τα εργασττήρια και οι εταιρείες πο
ου θα
συμμετάσ
σχουν σε αυ
υτή την Ευρωπαϊκή προ
οσπάθεια προέρχονται, π
πέραν της ΕΕλλάδας, από
ό την
Γερμανία,, Ολλανδία, Γαλλία, Ισραήλ, Ελβετία, Ισπανία, Φιννλανδία, Ιταλλία. Στο σύνο
ολό τους αφο
ορούν
εξαιρετικο
ούς επιστήμο
ονες με αναγγνωρισμένο, διεθνές κύροος στο ερευννητικό πεδίο της γήρανση
ης και
των ασθενειών που σχχετίζονται με αυτή.
Το δεύτεερο πρόγραμ
μμα “H2020 aDDRess” α
αφορά στη διαλεύκανση
η των
μηχανισμ
μών που επιδιορθώνοουν τις γεννετικές βλά
άβες. Λόγω της
συσσώρεευσης των γεενετικών βλα
αβών κατά τη
ην διαδικασία
α της γήρανσ
σης, ο
ερευνητιικός στόχος του “H2020 aDDRess” έέχει άμεση σ
συνάφεια με τους
στόχους του προγράμ
μματος “Heal thAge”. Το τεελευταίο σε σ
συνδυασμό μ
με τον
κοινό συντονισμό απ
πό το ΙΜΒΒ αναμένεται να οδηγήσεει σε εκτενείίς συνέργειες (π.χ. οργά
άνωση
σ
ημερίδων,
η
αντταλλαγή φοιττητών) και ερρευνητικές συνεργασίες α
ανάμεσα στα
α μέλη
διεθνών συνεδρίων,
των δύο προγραμμάτω
π
ων. Εκτός της Ελλάδας, στο
σ ερευνητικκό πρόγραμμ
μα “aDDRess”” θα συμμετέέχουν
εξαιρετική
ής φήμης ερευνητικά
ε
εργαστήρια
ε
και εταιρείεες από την Σουηδία, ΓΓαλλία, Γερμ
μανία,
Τσεχοσλο
οβακία, Ελβεττία, Δανία, Νο
ορβηγία και Φιλανδία.
Φ
«Πέραν της
τ σημαντική
ής χρηματοδότησης, τα δύο
δ ερευνητικκά προγράμμ
ματα θα συμβ
βάλουν σημα
αντικά
στην περα
αιτέρω αναγγνώριση του ΙΜΒΒ ως χώρ
ρου αριστεία
ας στην έρευ
υνα αλλά και στην εκπαίδ
δευση
νέων ανθ
θρώπων τόσο
ο εδώ στη Κρήτη μας όσο και σε άλλεςς χώρες της ΕΕ. Επιπλέονν, θα προωθή
ήσουν
ακόμη πεερισσότερο τη
ην διεθνοποίίηση και εξω
ωστρέφεια τω
ων ερευνητικκών ομάδων του ΙΜΒΒ εννώ θα
συνεισφέέρουν στην δημιουργία
δ
νέέας γνώσης που αφορού
ύν σε μηχανιισμούς που δ
διέπουν ένα ευρύ
φάσμα ασ
σθενειών” εξήγησε ο Γιώρ
ργος Γαρίνης.
Από το ΙΜ
ΜΒΒ, πέραν του εργαστη
ηρίου του Κα
αθηγητή Γιώρργου Γαρίνη,, θα συμμετέέχει η ερευννητική
ομάδα τη
ης Εντεταλμένης Ερευνήτριας κ. Βασιιλικής Νικολεετοπούλου, του Αναπληρ
ρωτή Καθηγη
ητή κ.
Χαράλαμ
μπου Σπηλιαννάκη και το
ου Καθηγητή της Ιατρική
ής Σχολής το
ου Πανεπιστη
ημίου Κρήτη
ης και
Προέδρου
υ του Διοικηττικού Συμβουλίου του ΙΤΕ κ. Νεκτάριου
υ Ταβερναρά
άκη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Γιώργο Γαρίνη (τηλ.:
2810391246, email: garinis@imbb.forth.gr).

