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Εκπαίδευση:    

• 1988 : MD,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 
• 1996 : Ειδικότητα  Αιματολογίας 
• 1998-2000 : Visiting Scientist, Medical Genetics Dept, University of Washington, Seattle       
•  2007 : PhD, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Ακαδημαϊκές θέσεις:  
• 2000-2011    : Affiliate Επίκουρη Καθηγήτρια, University of Washington Seattle,                      
• 2011-            : Affiliate Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, University of Washington, Seattle  

Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες: 
• 1998      -    : Ελληνική Εταιρεία Αιματολογίας 
• 1998–2012:  Αμερικανική Εταιρεία Αιματολογίας (ASH) 
• 1998 -         : Αμερικανική Εταιρεία Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας (ASGCT) 
• 2002 -         :  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων αίματος και μυελού (EBMT) 
• 2012–2015 : Αιματολογική και Ανοσολογική επιτροπή Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας της ASGCT 
• 2014 -         :  Διεθνής επιτροπή της ASGCT 
• 2015 -         :  Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (εκλεγμένο μέλος του       

                       Διοικητικού Συμβουλίου) 
Ειδικές Εθνικές Υπευθυνότητες 

 2002- 2004  : Μέλος της επιτροπής Γονιδιακής Θεραπείας του Κεντρικού Εθνικού Συμβουλίου Υγείας  

 2016 –         : Αναπληρωματική Εθνική Αντιπρόσωπος στην ΕΕ για θέματα μεταμόσχευσης ιστών και κυττάρων 
Δημοσιεύσεις και εκδοτική δραστηριότητα  

• 30 πρωτότυπα άρθρα σε 15 ως συγγραφέας επικοινωνίας- 4 reviews, σε 3 ως συγγραφέας επικοινωνίας (h-index 15) 
• Προσκεκλημένος εκδότης “HAEMA”, του περιοδικού της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (2014-2015) 

Βραβεία έρευνας 
 Ελληνική Εταιρεία Αιματολογίας: 9 βραβεία σε συνεδρίες επιλεγμένων εγασιών ή ειδικών βραβείων (2007-2015) 
 European School of Haematology, – EHA Association, 2008 : Travel award  
 International Society of Cellular Therapy, 2011 : Young Investigator Award  
 Υπουργείο Παιδείας–Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, 2012 : Βραβείο Αριστείας 
 Ιατρική Εταιρεία Β.Ελλάδας, 2014 : 1ο βραβείο καλύτερης εργασίας 
 European Hematology Association  2014 : Travel award  
 American Society of Gene and Cell Therapy (2014-2016) : 2 Travel awards, 1 Outstanding poster presentation award  
 Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, 2016 : 2ο βραβείο βασικής έρευνας και έπαινος για την καλύτερη εργασία 

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα  
Αφιερώνω τον χρόνο μου στην έρευνα και στην κλινική φροντίδα. Είμαι διευθύντρια, υπεύθυνη της ΜΓΚΘ της Αιματολογικής 
Κλινικής-ΜΜΑΚ του Νοσ.Γ.Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, μέλος της ομάδας των ιατρών της μεταμόσχευσης  της Αιμ/κής-
ΜΜΑΚ και συνεργαζόμενο ακαδημαϊκό μέλος του πανεπιστημίου Washington. Η κλινική μου εξειδίκευση είναι η μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων και η κινητοποίηση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Ως επιστήμονας-ιατρός, στόχος μου είναι η 
μετάφραση των ευρημάτων της έρευνάς μου σε κλινική ανάππτυξη νέων θεραπειών προς την κατεύθυνση της ευημερίας των 
αιματολογικών ασθενών. Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στη γονιδιακή θεραπεία (ΓΘ) των 
αιμοσφαιρινοπαθειών και σε κυτταρικές θεραπείες στο πλαίσιο της αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ). 
Ημουν η Κύρια Ερευνήτρια σε δύο, επιδοτούμενες από το ΝΙΗ κλινικές μελέτες κινητοποίησης ασθενών με θαλασσαιμία, με στόχο 
μελλοντική ΓΘ. Αυτές οι μελέτες καθόρισαν τη βέλτιστη στρατηγική κινητοποίησης για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς και τη 
βέλτιστη πηγή μοσχεύματος για τη ΓΘ της θαλασσαιμίας και έχουν πρόσφατα υιοθετηθεί από όλες τις τρέχουσες μελέτες ΓΘ για 
τη θαλασσαιμία. Είμαι επίσης η Κύρια Ερευνήτρια σε δύο διεθνείς μελέτες ΓΘ φάσης ΙΙΙ : στην τρέχουσα μελέτη TK-008 της 
επιστροφής HSV-TK-διαμολυσμένων λεμφοκυττάρων του δότη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε απλοταυτόσημη μεταμόσχευση 
και στην HGB207 μελέτη ΓΘ για τη θαλασσαιμία που θα ανοίξει στην Ελλάδα εντός του 2017. Τα τελευταία χρόνια, επενδύω 
μεγάλη προσπάθεια στην ανάπτυξη κυτταρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων και της λευχαιμικής υποτροπής 
μετά από αλλογενή ΜΑΚ. Είμαι ισχυρά δεσμευμένη ως μέντορας νέων επιστημόνων στα πρώτα βήματα της επιστημονικής τους 
καριέρας και σε αυτό το πλαίσιο, είμαι προνομιούχος και υπερήφανη να έχω υπηρετήσει ως μέντορας μερικών από τους 
επιφανείς νέους Ελληνες ερευνητές/τριες. 
 


