Σημ
μαντική Ευ
υρωπαϊκή χρηματοδόττηση, με συντονιστή το Ινστιιτούτο Μορ
ριακής
Βιολλογίας και Βιοτεχνολογ
Β
γίας (ΙΜΒΒ)) του Ιδρύμα
ατος Τεχνολλογίας και Έρευνας
Έ
(ΙΤΕ
Ε) από
το Κοινοτικό Πλαίσιο Horizon 2020,
2
για την ανάπττυξη καινοττόμων μορ
ριακών
διαγγνωστικών για
γ κουνούπ
πια - φορείς της ελονοσίίας
πέτυχε μια σημαντική
Η ομάδα του Κα
αθ. Γιάννη Βόντα
Β
στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ,
Ι
σ
χ
χρηματοδότη
ση στα
ι
αννταγωνιστικώ
ών προγραμμάτων Hoorizon 20200. Το ερευυνητικό
πλαίίσια των ιδιαίτερα
πρόγγραμμα, ποου μάλιστα απέσπασε την πρώτη θέση στηνν κατηγορία
α του, έχειι τίτλο
«Auutomated diaagnostic platfform, data management
m
s
system
and innovative
i
co
ommunicatioon tool,
for improving
i
th
he impact of malaria vecctor control innterventions» (DMC-MA
ALVEC), διιάρκεια
4 χρρόνια και προοϋπολογισμόό 3,1 εκ ευρώ
ώ.
«Πρρόκειται για ένα εξαιρεττικά πρωτοποριακό και σημαντικό πρόγραμμα
π
γ την παγκ
για
κόσμια
υγείία, το οποίο
ο προβάλλεει διεθνώς το
τ ΙΜΒΒ-ΙΤ
ΤΕ και την Κρήτη, συ
υμβάλλονταςς στην
καθιιέρωση αριιστείας στο αντικείμεννο των ενττόμων υγειο
ονομικής ση
ημασίας κα
αι των
εντοομομεταδιδόμ
μενων ασθεννειών» τόνισ
σε ο Διευθυνττής του ΙΜΒ
ΒΒ και Καθηγγητής της Ια
ατρικής
Σχολλής του Παννεπιστημίου Κ
Κρήτης κ. Νεκτάριος Τα
αβερναράκη
ης.
Το πρόγραμμα εντάσσεταιι στο αντικ
κείμενο της νανοβιοτεχχνολογίας και
κ των μορριακών
ά στην ανά
άπτυξη μιαςς πλήρως αυτοματοποοιημένης μοοριακής
διαγγνωστικών, και αφορά
διαγγνωστικής πλατφόρμας (Εικόνα 1) για την αννάλυση κουννουπιών, προκειμένου για
γ την
εξακκρίβωση τουυ είδους τουυς (δυνητικοοί φορείς ελλονοσίας/ασθθενειών ή όχι),
ό
την πα
αρουσία
παρα
ασίτων της ελονοσίας σε
σ αυτά, καθθώς και μετταλλαγών κα
αι γονιδίων ανθεκτικότη
ητας σε
επιμ
μέρους εντομ
μοκτόνα. Η πλατφόρμα θα αναλύει ταυτόχρονα
τ
ακούς δείκτεςς, τόσο
10-15 μορια
στο επίπεδο τουυ DNA όσο και του RN
NA, στη λογιική «εισαγω
ωγή κουνουπ
πιών – διαγνωστικό
A/RNA, η σύύνθεση
αποττέλεσμα» (saample-to-ansswer), αφού όλα τα στάδδια, όπως η εξαγωγή DNA
cDN
NA και η ενίίσχυση των μοριακών
μ
δεεικτών θα γίννεται αυτομα
ατοποιημένα. Τα αποτελέέσματα
θα α
αποκτώνται γρήγορα, χωρίς
χ
να απα
αιτείται εξειιδικευμένο προσωπικό
π
κ το κόσττος της
και
διάγγνωσης θα είναι <$1/μ
μοριακό δείίκτη. Η δια
αγνωστική πλατφόρμα
π
θα συνδέετται με
κατά
άλληλο ενσω
ωματωμένο λογισμικό
λ
μεε βάσεις δεδδομένων και συστήματα λήψης αποφ
φάσεων
(Deccision Suppoort Systems)..

Εικόόνα 1: Το κουνούπι Annopheles gam
mbiae (αρισττερά), ο κύρριος φορέας της ελονοσίίας και
«μεγγαλύτερος δο
ολοφόνος τουυ πλανήτη», προκαλεί το θάνατο 600,,000 ανθρώπων (κυρίως παιδιών
π
στηνν Αφρική) κά
άθε χρόνο. Η διαγνωστική
ή πλατφόρμα
α (LabDisk), που θα αναπ
πτυχθεί στα πλαίσια
π
του προγράμματος DMC_MALVEC θα αυτοματοποιιεί μια σύνθεετη μοριακή διαδικασία, σε ένα
σκάκι» μιας χρήσης (κένντρο), και θα
α αναλύει τοο γενετικό υλικό
υ
των κο
ουνουπιών, για
γ την
«δισ
ανίχχνευση δυνηττικών φορέω
ων, ανθεκτικόότητας στα εντομοκτόνα
α και παρασ
σίτων ελονοσ
σίας. Η
πλαττφόρμα θα συυνδέεται μέσω
ω κατάλληλοου λογισμικούύ με βάσεις δεδομένων
δ
κα
αι συστήματα
α λήψης

αποφάσεων (δεξιά), και θα συμβάλλει στην κατάρτιση βέλτιστων προγραμμάτων καταπολέμησης
και τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των κουνουπιών – φορέων στα εντομοκτόνα.

Ο συντονισμός του Έργου θα γίνει από το ΙΜΒΒ-ΙΤΕ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γιάννη
Βόντα, ενώ στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα του
εξωτερικού, όπως το Γερμανικό HSG (με συντονιστή, και βασικό συντελεστή του έργου τον
Κωνσταντίνο Μιτσακάκη, Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης), τη Σχολή Τροπικής
Ιατρικής του Λίβερπουλ και τη Σχολή Τροπικής Ιατρικής της Ελβετίας, καθώς και 4 χώρες της
Αφρικής.
Η διαγνωστική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα συμβάλει στη λήψη αποφάσεων για την
κατάρτιση βέλτιστων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών – φορέων της ελονοσίας, και
τη διαχείριση της ανθεκτικότητας που αυτά αναπτύσσουν ενάντια στα εντομοκτόνα. Η
ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην προσπάθεια
ελέγχου της ελονοσίας, μιας ασθένειας που εξακολουθεί να προκαλεί το θάνατο 600,000
ανθρώπων (κυρίως παιδιών) κάθε χρόνο στην Αφρική.
Αντίστοιχες πρωτοποριακές πλατφόρμες μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν
μελλοντικά, για άλλα είδη κουνουπιών και εντομομεταδιδόμενες νόσους.

