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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2012-σήμερα: Ερευνήτρια Β΄ βαθμίδας, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών
& Εφαρμογών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”. Ερευνητικό πεδίο:
Κυτταρική σηματοδότηση και Σακχαρώδης διαβήτης: “Επιδραση
της γλυκοτοξικότητας στο σηματοδοτικό μονοπάτι της νεφρίνης
σε παγκρεατικά ινσουλινοπαραγωγά β-κύτταρα-Αλληλεπίδραση της
νεφρίνης με μονοπάτια που ελέγχουν την επιβίωση των βκυττάρων”
2005-2012: Ερευνήτρια Γ΄ βαθμίδας, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών &
Εφαρμογών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”. Ερευνητικό πεδίο: Κυτταρική
σηματοδότηση και Σακχαρώδης διαβήτης: α) Επίδραση της

γλυκοτοξικότητας
στο
ελεγχόμενο
από
την
ινσουλίνη
σηματοδοτικό μονοπάτι επιβίωσης σε παγκρεατικά β-κύτταρα β)
Το σηματοδοτικό μονοπάτι της νεφρίνης σε παγκρεατικά
ινσουλινοπαραγωγά β-κύτταρα: Αλληλεπίδραση της νεφρίνης με
μονοπάτια που ελέγχουν την επιβίωση των β-κυττάρων”
1997-2004: Μεταδιδακτορική υπότροφος και συνεργαζόμενη
ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.
Ερευνητικό πεδίο: “Παθοβιολογία Εξωκυττάριας Ουσίας και
κυτταρική
σηματοδότηση
διαμεσολαβούμενη
από
τις
Ιντεγκρίνες/Παθογενετικοί μηχανισμοί του Διαβήτη και των
επιπλοκών του”
1991-1997: Μεταδιδακτορική υπότροφος και συνεργαζόμενη
ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”.
Ερευνητικό πεδίο: α) “Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους
ευκαρυωτικούς
οργανισμούς
β)
“Κατασκευή
και
χρήση
ευκαρυωτικών κυτταρικών σειρών, για τον έλεγχο των αλλαγών που
επάγωνται από την ακτινοβολία και οδηγούν σε νέους φαινοτύπους”
γ) “Διαδικασίες που επάγονται από την ακτινοβολία στα κύτταρα
των θηλαστικών: Αρχές της τροποποίησης της απόκρισης και
συμμετοχή τους στην καρκινογέννεση”

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Η Δρ. Παρασκευή Κίτσιου είναι πτυχιούχος του Βιολογικού
Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την επιστημονική της
καριέρα, ως μεταπτυχιακή υπότροφος του Ινστιτούτου Βιολογίας
του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, στο ερευνητικό έργο “Ρύθμιση της
γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς”, όπου και
εκπόνησε την διδακτορική διατριβή της,
με θέμα “Γονιδιακή
έκφραση διεγερμένων ανθρώπινων Τ- λεμφοκυττάρων: Ρύθμιση της
έκφρασης του γονιδίου CD2 κατά τη διάρκεια του κυτταρικού
κύκλου”. Το 1991, αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος
Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εν συνεχεία, εργάστηκε (1991-1997), ως μεταδιδακτορική
υπότροφος και ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια, στο Ινστιτούτο
Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, στα ευρωπαικά ερευνητικά
προγράμματα α) “Κατασκευή και χρήση ευκαρυωτικών κυτταρικών
σειρών, για τον έλεγχο των αλλαγών που επάγονται από την
ακτινοβολία και οδηγούν σε νέους φαινοτύπους” και β) “Διαδικασίες
που επάγονται από την ακτινοβολία στα κύτταρα των θηλαστικών:
Αρχές της τροποποίησης της απόκρισης και συμμετοχή τους στην
καρκινογέννεση”
Το 1997, εντάχθηκε, ως συνεργάζομενη ερευνήτρια, στο ερευνητικό
έργο “Παθοβιολογία Εξωκυττάριας Ουσίας” του Ινστιτούτου
Βιολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, όπου τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα εστιάστηκαν στην διαμεσολαβούμενη από τις
ιντεγκρίνες
κυτταρική
σηματοδότης,
στην
ασθένεια
του
Σακχαρώδους Διαβήτη.

Από το 2005 μέχρι το 2012, ως ερευνήτρια Γ΄ βαθμίδας στο
Ινστιτούτο
Βιοεπιστημών
&
Εφαρμογών
του
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.
“Δημόκριτος”, μελέτησε α) Την επίδραση της γλυκοτοξικότητας
στο ελεγχόμενο από την ινσουλίνη σηματοδοτικό μονοπάτι
επιβίωσης σε παγκρεατικά β-κύτταρα και β) Το σηματοδοτικό
μονοπάτι της νεφρίνης σε παγκρεατικά ινσουλινοπαραγωγά βκύτταρα: Αλληλεπίδραση της νεφρίνης με μονοπάτια που ελέγχουν
την επιβίωση των β-κυττάρων”.
Από το 2012-σήμερα, είναι ερευνήτρια Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο
Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, και
μελετά “Την κυτταρική σηματοδότηση σε συνθήκες Σακχαρώδους
Διαβήτη: Επίδραση της γλυκοτοξικότητας στο σηματοδοτικό
μονοπάτι της νεφρίνης σε παγκρεατικά ινσουλινοπαραγωγά βκύτταρα: Αλληλεπίδραση της νεφρίνης με μονοπάτια που ελέγχουν
την επιβίωση των β-κυττάρων”.
Το ερευνητικό της έργο έδειξε ότι, η γλυκοτοξικότητα επάγει την
έκφραση της IL-1β, η οποία δια μέσω του SOCS-1 αναστέλει το
σηματοδοτικό μονοπάτι IRS-2-PI3K-Akt, με αποτέλεσμα την αύξηση
της απόπτωσης των β-κυττάρων. Οι αλλοιώσεις στα αρχικά στάδια
του συστήματος σηματοδότησης ινσουλίνης, συμβάλλουν στην
απόπτωση των β-κυττάρων που παρατηρείται υπό συνθήκες
χρόνιας υπεργλυκαιμίας κατά την παθογέννεση του Διαβήτη τύπου
2. Επιπλέον, πρόσφατη μελέτη της έδειξε ότι α) η νεφρίνη
εμπλέκεται στη σηματοδότηση της επιβίωσης των παγκρεατικών βκυττάρων διότι «συνομιλεί» με το σηματοδοτικό άξονα επιβίωσης
PI3K-Akt και β) η γλυκοτοξικότητα προκαλεί αλλαγές στο
σηματοδοτικό μονοπάτι της νεφρίνης, οι οποίες επάγουν την
απόπτωση των β-κυττάρων. Η αλλοιώση του σηματοδοτικού
μονοπατιού της νεφρίνης, πιθανόν να εμπλέκεται στη παθολογία
του Διαβήτη τύπου 2. Με στόχο τα ευρήματα μας να ελεγχθούν in
vivo, σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο διαβητικού
ποντικού με Διαβήτη τύπου 2 (db/db, lepr-/lepr-). Η ανάλυση
σηματοδοτικών μονοπατιών και η ανεύρεση μορίων κλειδιών που
προάγουν την κυτταρική επιβίωση και επηρρεάζονται από την
γλυκόζη (γλυκοτοξικότητα), είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
νέων και αποτελεσματικών στρατηγικών, που στοχεύουν στην
αναστολή της απόπτωσης των παγκρεατικών β-κυττάρων στο
Διαβήτη τύπου 2.
Η Δρ. Π. Κίτσιου είναι συμμετέχουσα ερευνήτρια και υπεύθυνη
πακέτων εργασίας στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα: α)
Κοινοί παθογενετικοί μηχανισμοί και μονοπάτια που οδηγούν στην
κυτταρική απόπτωση, στις σχετιζόμενες με την εξωκυττάρια ουσία
παθήσεις του Σακχαρώδους Διαβήτη και της νόσου Alzheimer β)
Λειτουργικότητα και αναγέννηση των παγκρεατικών β-κυττάρων: Ο
ρόλος της λιραγλουτίδης και γ) Βιολογική ενεργότητα καινοτόμων
νανοσωματιδίων για διαγνωστική και θεραπευτική χρήση.
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