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Μονάδα Κλινικών ∆οκιµών και Έρευνας στην Ογκολογία (ΜΚΕΟ) 
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• Εργαστήριο Φαρµακολογίας Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

• Εργαστήριο Κλινικής Χηµείας Ιατρικής 
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(FORTH-BRI) 

• Γ. Βαρθολοµάτος/Συνεργάτης 
 

Γενικά, Φορείς και παρεχόµενες υπηρεσίες 

Οι εγκεκριµένες από εθνικά όργανα Κλινικές 
∆οκιµές νέων ογκολογικών φαρµάκων 
αποτελούν τον µοναδικό επιστηµονικά δόκιµο, 
αποτελεσµατικό και ασφαλή τρόπο για την 
ανάπτυξη νέων αντινεοπλασµατικών θεραπευ-
τικών προσεγγίσεων. Η βελτίωση της επιβίωσης 
και ποιότητας ζωής των αρρώστων µε καρκίνο 
κατά τα τελευταία 40 έτη έχει επιτευχθεί κατά 
τον τρόπο αυτό. Παράλληλα οι ογκολογικές 
Κλινικές ∆οκιµές παρέχουν πολύτιµες γνώσεις 
για την παθοφυσιολογία και µοριακή βιολογία 
του καρκίνου, για τον τρόπο δράσης 
θεραπευτικών παραγόντων, για προγνωστικούς 
και προβλεπτικούς παράγοντες που επιτρέπουν 
εξατοµίκευση της θεραπείας. Επίσης επιτρέπουν 
την συλλογή και ερευνητική χρήση βιολογικού 
υλικού, απαραίτητη για την κατανόηση όλων των 
ανωτέρω. Η σύνδεση των Κλινικών ∆οκιµών 
στην Ογκολογία µε την Εφαρµοσµένη Έρευνα, 
έρευνα που οι στόχοι της θα εφαρµοστούν για να 
ικανοποιήσουν τις θεραπευτικές ανάγκες των 
αρρώστων µέσω προσπαθειών ακαδηµαικών 
οµάδων και φαρµακευτικών βιοµηχανιών, 
απαιτεί συντονισµένη δράση οµάδων πολλών 
ειδικοτήτων και γνωστικών αντικειµένων. 

Η Ογκολογική Κλινική, το Εργαστήριο 
Παθολογικής Ανατοµικής (Παθολογοανατοµικό-
Κυτταρολογικό Εργαστήριο) και  το  Εργαστήριο  

 
 
 
Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων καλούνται να 
εκπληρώσουν διακριτούς αλλά συµπληρωµα-
τικούς ρόλους στα πλαίσια µίας συνεργασίας στο 
πεδίο των Κλινικών ∆οκιµών και Εφαρµοσµένης 
Έρευνας στην Ογκολογία.  

Η Ογκολογική Κλινική διαθέτει το 
προσωπικό, υποδοµές και τεχνογνωσία για την 
άριστη διεξαγωγή Κλινικών ∆οκιµών µε παροχή 
εγγυήσεων για την προσφορά στους 
καρκινοπαθείς νέων θεραπειών, την ασφάλεια 
και προστασία τους. Επίσης διαθέτει τις 
απαραίτητες υποδοµές για την συλλογή 
βιολογικού υλικού, κλινικών και παθολογο-
ανατοµικών δεδοµένων.  

Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής 
(Παθολογοανατοµικό - Κυτταρολογικό 
Εργαστήριο) από την πλευρά του διαθέτει 
αναγνωρισµένη τεχνογνωσία, υποδοµές, 
προσωπικό και εµπειρία για την 
ιστολογική/κυτταρολογική/µοριακή διάγνωση 
και µελέτη κακοηθειών, τη συλλογή βιολογικού 
υλικού σε µορφή ιστικών κύβων παραφίνης και 
κυτταρικών κύβων παραφίνης (cell blocks), 
αρχειοθέτηση των κύβων παραφίνης και των 
ιστολογικών/κυτταρολογικών πλακιδίων  καθώς 
και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των 
Ιστολογικών/Κυτταρολογικών Εκθέσεων. 
∆ιαθέτει επίσης τεχνογνωσία, υποδοµές και 
εµπειρία για την εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών 
ανοσοϊστοχηµείας, ανοσοφθορισµού, in situ 
υβριδισµού και µοριακής ανάλυσης των ιστών 
και κυττάρων για την ανίχνευση έκφρασης 
πρωτεϊνών, ανίχνευση γονιδιακών και 
χρωµοσωµικών ανωµαλιών, ανίχνευση και 
τυποποίηση ιών και ανίχνευση γενετικών και 
επιγενετικών αλλοιώσεων σε κακοήθη 
νεοπλάσµατα, παρέχοντας σηµαντικές 
πληροφορίες για την παθογένεια, ακριβή 
διάγνωση, πρόγνωση και πρόβλεψη των 
κακοήθων νεοπλασµάτων, απαραίτητων για την 
επιλογή της θεραπείας των ασθενών µε καρκίνο.  

Το Εργαστήριο Φαρµακολογίας συνεισφέρει 
τις απαραίτητες υποδοµές, προσωπικό και 
τεχνογνωσία για την legge artis µελέτη 
φαρµακοκινητικών και φαρµακοδυναµικών 
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παραµέτρων σε αίµα και ιστούς ασθενών κατά 
την χορήγηση νέων αντινεοπλασµατικών 
παραγόντων, πληροφορίες σηµαντικές για την 
κατανόηση µηχανισµού δράσης, ανακάλυψη 
προβλεπτικών παραγόντων και βιοδεικτών και 
για τον εξορθολογισµό της θεραπείας. ∆ιαθέτει 
επίσης εξοπλισµό και τεχνογνωσία για την 
φθοριοκυττοµετρική και µοριακή µελέτη 
πλήθους βιοµορίων και βιοδεικτών σε βιολογικά 
υλικά καθώς και κυττοκαλλιέργειες/ 
πειραµατόζωα για την προκλινική µελέτη νέων 
θεραπευτικών παραγώγων. 

To Βιοχηµικό (Κλινικής Χηµείας) 
Εργαστήριο διαθέτει το προσωπικό, τις υποδοµές 
και την τεχνογνωσία για τον προσδιορισµό 
µεγάλου εύρους βιοχηµικών παραµέτρων στα 
βιολογικά υγρά συµπεριλαµβανοµένων των 
δεικτών καρκίνου, συµβάλλοντας στη διάγνωση 
και παρακολούθηση της νόσου. ∆ιαθέτει επίσης 
την τεχνογνωσία και την υποδοµή για την 
εκτέλεση εξετάσεων Μοριακής ∆ιαγνωστικής 
(Genetics, Epigenetics) και διερεύνησης 
διαταραχών του µεταβολισµού (Metabonomics). 

Οι εξωτερικές συνεργασίες µε επιστήµονες 
του Ινστιτούτου Βιοιατρικών Ερευνών, αλλά και 
άλλους, προσφέρουν στη Μονάδα Κλινικών 
∆οκιµών και Έρευνας στην Ογκολογία (ΜΚΕΟ) 
επιπρόσθετη εµπειρία, τεχνογνωσία, υποδοµές 
και πόρους στην φθοριοκυτταροµετρική, 
µικροσκοπική και µοριακή ανάλυση της 
βιολογίας της νεοπλασµατικής νόσου που θα 
συνεισφέρουν στην κατανόηση της και στην 
ταυτοποίηση θεραπευτικών στόχων, βιοδεικτών 
και διαγνωστικών/προγνωστικών εφαρµογών. 

 

Στόχοι 

1. H δηµιουργία ενός θεσµικού πλαισίου εντός 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την 
εναρµονισµένη διεξαγωγή κλινικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας στην Ογκολογία. 

2. Η διεξαγωγή Κλινικών ∆οκιµών στην 
Ογκολογία κατά βέλτιστο τρόπο και η 
συλλογή βιολογικού υλικού. 

3. Η συλλογή κλινικών, παθολογοανατοµικών, 
φαρµακοκινητικών και µοριακών δεδοµένων 

4. Η µοριακή, φθοριοµετρική, φαρµακολογική 
µελέτη πλήθους βιοµορίων και 
αντινεοπλασµατικών παραγόντων από 
ασθενείς που λαµβάνουν µέρος στις Κλινικές 
∆οκιµές. 

5. Η σύνθεση όλων των κλινικών, 
παθολογοανατοµικών και µοριακών 
δεδοµένων για την κατανόηση της βιολογίας 
του καρκίνου, την ταυτοποίηση βιοδεικτών 
µε προγνωστική/προβλεπτική σηµασία, την 
εξατοµίκευση θεραπείας, την ανάπτυξη νέων 
θεραπευτικών προσεγγίσεων και νέων 
διαγνωστικών/προγνωστικών πλατφορµών.  

 

Εξοπλισµός 

1.  ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων εδράζεται στο ΠΠΓΝΙ και 
λειτούργησε αρχικά το 1986 στο Νοσοκοµείο 
Χατζηκώστα ως Ογκολογικό Τµήµα της 
Πανεπιστηµιακής Παθολογικής Κλινικής, ενώ ως 
ανεξάρτητη κλινική στο ΠΠΓΝΙ ιδρύθηκε το 
2000 µε διευθυντή τον κ. Νικόλαο Παυλίδη, 
Καθηγητή Ογκολογίας. Προσφέρει υγειονοµική 
φροντίδα σε άνω των 10.000 ασθενών µε καρκίνο 
ετησίως και είναι µέλος της Ελληνικής 
Συνεργαζόµενης Ογκολογικής Οµάδας 
(HeCOG).  

ΥΠΟ∆ΟΜΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

To ιατρικό προσωπικό της Κλινικής 
περιλαµβάνει 3 µέλη ∆ΕΠ, 7 επιµελητές, 7 
ειδικευόµενους Παθολογικής-Ογκολογίας. Στο 
νοσηλευτικό προσωπικό περιλαµβάνονται δύο 
νοσηλεύτριες έρευνας ενώ η Κλινική διαθέτει 
επίσης 2 data managers για την διαχείριση των 
δεδοµένων των Κλινικών ∆οκιµών. Οι χώροι της 
Κλινικής περιλαµβάνουν 8 Εξωτερικά Ιατρεία, 
Ηµερήσια Μονάδα Χηµειοθεραπείας µε 26 
κλίνες και την Κλινική νοσηλείας εσωτερικών 
ασθενών µε 22 κλίνες. Στον εξοπλισµό της 
Κλινικής περιλαµβάνονται PC workstations µε 
LAN πρόσβαση, φυγόκεντρος, Hood διάλυσης 
αντινεοπλασµατικών παραγόντων, βιοϊατρικά 
ψυγεία µε κατάψυξη στους -50°C και -80°C. 

Το επιστηµονικό προσωπικό της Κλινικής 
που θα συµµετάσχει στην Οµάδα Κλινικών 
∆οκιµών και Εφαρµοσµένης Ερευνας στην 
Ογκολογία θα είναι όλοι οι ειδικοί Παθολογικής 
Ογκολογίας, νοσηλευτικό και παραϊατρικό 
προσωπικό. 
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2. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ–ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

To ιατρικό προσωπικό του Εργαστηρίου 
περιλαµβάνει 5 µέλη ∆ΕΠ, 8 Ιατρούς του ΕΣΥ (5 
Παθολογοανατόµους και 3 Κυτταρολόγους) και 9 
ειδικευόµενους Ιατρούς (6 στην ειδικότητα της 
Παθολογικής Ανατοµικής και 3 στην ειδικότητα 
της Κυτταρολογίας). Στο λοιπό επιστηµονικό και 
ειδικό τεχνολογικό προσωπικό του Εργαστηρίου 
ανήκει ένα µέλος ∆ΕΠ (επίκουρος καθηγητής 
Μοριακής Βιολογίας στην Παθολογική 
Ανατοµία), ένας Βιολόγος του ΠΓΝΙ και 4 µέλη 
ΕΤΕΠ της Ιατρικής Σχολής. Στο παραϊτρικό 
προσωπικό περιλαµβάνονται 11 παρασκευαστές 
(9 παρασκευαστές του Παθολογοανατοµικού 
Εργαστηρίου και 3 παρασκευαστές του 
Κυτταρολογικού Εργαστηρίου). Τέλος στο 
διοικητικό προσωπικό ανήκει ένας γραµµατέας 
του Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου του 
ΠΓΝΙ. 

Οι χώροι του Εργαστηρίου περιλαµβάνουν 
αφενός το Παθολογοανατοµικό-Κυτταρολογικό 
Εργαστήριο που στεγάζεται στο ΠΓΝΙ και 
αφετέρου το Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατοµικής που στεγάζεται στα κτήρια της 
Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων. Στο 
Παθολογοανατοµικό–Κυτταρολογικό Εργαστή-
ριο του Νοσοκοµείου διενεργούνται οι 
Ιστολογικές εξετάσεις από υλικό όλων των 
συστηµάτων (χειρουργικά παρασκευάσµατα, 
χειρουργικές και ενδοσκοπικές βιοψίες), οι 
Ταχείες βιοψίες και οι Νεκροτοµές, καθώς και οι 
Κυτταρολογικές εξετάσιες Αποφολιδωτικής και 
Επεµβατικής Κυτταρολογίας. Στο Εργαστήριο 
της Ιατρικής Σχολής διενεργούνται οι ειδικές 
τεχνικές ανοσοϊστοχηµείας, φθορίζοντος in situ 
υβριδισµού (FISH), αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυµεράσης (PCR) και άλλες µοριακές τεχνικές. 

Στον εξοπλισµό του Εργαστηρίου 
περιλαµβάνονται τράπεζα µακροσκοπικής 
επεξεργασίας των ιστικών παρασκευασµάτων, 
κρυοστάτης, µηχάνηµα επεξεργασίας ιστικών 
τοµών (ιστοκινέτα), µηχάνηµα έγκλεισης των 
ιστικών τοµών σε κύβους παραφίνης, µικροτόµοι, 
αυτόµατα µηχανήµατα ιστοχηµικών και 
ανοσοïστοχηµικών χρώσεων και επικάλυψης των 
πλακιδίων, φυγόκεντρος, µηχάνηµα υγρής βάσης 
κυτταρολογίας (LBC), µικροκυτταροφυγό-
κεντρος, οπτικά µικροσκόπια µονής και 
πολλαπλής παρατήρησης, µικροσκόπιο 

φθορισµού µε σύστηµα επεξεργασίας και 
ανάλυσης εικόνας (ΙSIS digital imaging system–
Metasystem), θερµικός κυκλοποιητής (για 
αντιδράσεις PCR), σύστηµα αποµόνωσης, 
αποκοπής και απόσπασης µεµονωµένων 
κυττάρων ή οµάδων κυττάρων από ιστολογικά ή 
κυτταρολογικά παρασκευάσµατα µε UV-A Laser 
αζώτου (Laser Capture Microdissection System – 
PALM), συσκευές ηλεκτροφόρησης, 
λουµινόµετρο συνδεδεµένο µε υπολογιστή, 
φασµατοφωτόµετρο, συσκευή υπεριώδους 
ακτινοβολίας (U.V. transluminator), άλλες 
µικροσυσκευές και λοιπός εξοπλισµός, όπως 
ηλεκτρικοί ζυγοί, pH-µετρα, αυτόκαυστα, 
κλίβανοι, φούρνοι µικροκυµάτων, υδατόλουτρα, 
αναδευτήρες, καταψύκτες, κ.α.  
 
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Στo επιστηµονικό προσωπικό της Εργαστηρίου 
ανήκουν τα ακόλουθα µέλη ∆ΕΠ: 
• Μάριος Μαρσέλος, ιατρός, καθηγητής 
• Μαρία Κωνσταντή, φαρµακοποιός, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια 

• Περικλής Παππάς, χηµικός, επίκουρος 
καθηγητής 

• Αικατερίνη Αντωνίου, φαρµακοποιός, 
επίκουρη καθηγήτρια 

 

Η διάρθρωση του Εργαστηρίου συνοψίζεται στα 
παρακάτω τµήµατα υλικοτεχνικού εξοπλισµού: 
• Μονάδα Βιοχηµικής Φαρµακολογίας 
• Μονάδα Τεχνικών Μοριακής Βιολογίας 
• Μονάδα Κυτταροκαλλιεργειών 
• Μονάδα Μέτρησης Επιπέδων Φαρµάκων 
• Μονάδα Κυτταροµετρίας Ροής 
• Μονάδα Νευροψυχοφαρµακολογίας 
• Μονάδα Πειραµάτων Συµπεριφοράς 
• Συµµετοχή στη διαχείριση του εκτροφείου 
πειραµατόζωων 

 
4. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ (ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ)   
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

Το Εργαστήριο λειτουργεί στους χώρους του 
εργαστηρίου Κλινικής Χηµείας του Τµήµατος 
Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και του 
Βιοχηµικού (Κλινικής Χηµείας) Εργαστηρίου 
του ΠΓΝΙ. Είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 
9001:2008 (από το 2005) και διατηρεί από 
20ετιας τεκµηριωµένα υψηλά επίπεδα ποιότητας 
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συµµετέχοντας σε Προγράµµατα Εξωτερικού 
Ποιοτικού Ελέγχου. Συγκροτείται από τις ειδικές 
µονάδες: Μονάδα Κλασσικών Βιοχηµικών 
Εξετάσεων, Μονάδα Ορµονών και ∆εικτών, 
Μονάδα Πρωτεϊνικής Ανάλυσης & Λιπιδολογίας, 
Μονάδα Εξατοµικευµένης Εργαστηριακής 
Υποστήριξης, Μονάδα Μοριακής ∆ιαγνωστικής,  
Μονάδα Φασµατοσκοπικών Τεχνικών και 
Μονάδα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, Τεκµηρίωσης 
και Ανάλυσης. 

ΥΠΟ∆ΟΜΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το Επιστηµονικό προσωπικό του εργαστηρίου 
αποτελείται από 2 µέλη ∆ΕΠ, 9 επιστήµονες της 
Ιατρικής υπηρεσίας του κλάδου ΠΕ Χηµικών-
Βιολόγων (ειδικότητας Κλινικής Χηµείας, -οι 5 
εκ των οποίων διδάκτορες), και εκπαιδεύει 3 
ειδικευόµενους ιατρούς της ειδικότητας 
Βιοπαθολογίας κατ΄ έτος. Το παραϊατρικό 
προσωπικό του εργαστηρίου περιλαµβάνει 14 
παρασκευαστές  (3 ΤΕ και 11 ∆Ε). 

To εργαστήριο διαθέτει αυτοµατοποιηµένα 
συστήµατα προεπεξεργασίας δειγµάτων και 
ανάλυσης, συνδεδεµένα στο πληροφοριακό 
σύστηµα του Νοσοκοµείου. Οι προσδιορισµοί 
που εκτελεί περιλαµβάνουν εξετάσεις κλασσικής 
Κλινικής Χηµείας (φασµατοφωτοµετρικά), 
ορµονών, δεικτών καρκίνου κλπ. (ανοσο-
ενζυµικά), απολιποπρωτεϊνών και λοιπών 
πρωτεϊνών (νεφελοµετρικά, ηλεκτροφόρησης σε 
τριχοειδές και ανοσοκαθήλωσης), ανοσοκατα-
σταλτικών φαρµάκων (ανοσοενζυµικά), 
γλυκιωµένης αιµοσφαιρίνης και αιµοσφαιρινο-
παθειών (HPLC), µοριακής διαγνωστικής και 
µεταβολικών παραµέτρων σε συνεργασία µε το 
Κέντρο NMR  του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 

Στον εξοπλισµό περιλαµβάνεται επίσης 
σειρά βοηθητικών οργάνων όπως ψυχρός 
θάλαµος 4°C, ψυγεία και καταψύκτες -40°C και -
80°C, ψυχόµενες φυγόκεντροι και µικρο-
φυγόκεντροι, και άλλες µικροσυσκευές και 
εξοπλισµός όπως ηλεκτρικοί ζυγοί, συσκευή 
PCR, τροφοδοτικά, συσκευές ηλεκτροφόρησης 
κ.α. 

∆ιοικούσα Επιστηµονική Επιτροπή  

Η Συνεργαζόµενη Οµάδα Κλινικών ∆οκιµών και 
Εφαρµοσµένης Έρευνας διοικείται από 
Επιστηµονική Επιτροπή. Οι αρµοδιότητες της 
Επιτροπής αφορούν στην υποβολή προτάσεων 
για την αναπτυξιακή, την οικονοµική πολιτική 

καθώς και στην συνεργασία του κέντρου µε 
άλλους φορείς πέραν του Πανεπιστηµίου 
Ιωαννίνων. Στα καθήκοντα της περιλαµβάνονται 
επίσης η εκπαίδευση και πιστοποίηση χρηστών, ο 
προγραµµατισµός των επιστηµονικών 
προγραµµάτων/στόχων και καταµερισµός 
εργασιών, η αξιολόγηση και απάντηση αιτήσεων 
χρήσης των µονάδων. Η Επιτροπή αποτελείται 
από τον διευθυντή/τακτικό καθηγητή κάθε 
συνεργαζόµενου φορέα µε ένα δεύτερο µέλος, 
καθώς και εκπρόσωπο των εξωτερικών 
συνεργατών µε συµβουλευτικό ρόλο. Προΐσταται 
της ΕΕ ένας Συντονιστής Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος που είναι ο διευθυντής κάθε 
συνεργαζόµενου φορέα µε 12µηνη θητεία ως επί 
rotation.  Η παρούσα ΕΕ απαρτίζεται από: 

1. Νικόλαος Παυλίδης 
2. Γεώργιος Πενθερουδάκης 
3. Μάριος Μαρσέλος 
4. Mαρία Κωνσταντή 
5. Βασιλική Μαλάµου-Μήτση 
6. Άννα Γούσια 
7. Θεόδωρος Φώτσης 
8. Γεώργιος Βαρθολοµάτος 
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