I
Τρέχοντα εγκριθέντα Ερευνητικά Πρωτόκολλα έτους

2012
1

Μελέτη παθογενετικών µηχανισµών αντίστασης στην ινσουλίνη: In vivo
και in vitro µελέτες.

2

Μελέτη της επίδρασης του αναστολέα ρενίνης, αλισκιρένη στα πρόδροµα
ενδοθηλιακά κύτταρα σε ασθενείς µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου 2 και
αρτηριακή υπέρταση.

3

Μελέτη της επίδρασης της κατανάλωσης ξυδιού στο µεταβολισµό
γλυκόζης και λιπιδίων στους περιφερικούς ιστούς σε άτοµα µε διαταραχή
ανοχής στη γλυκόζη και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

4

Μελέτη της επίδρασης της κατανάλωσης ξυδιού στο µεταβολισµό
γλυκόζης και λιπιδίων στους περιφερικούς ιστούς στην παχυσαρκία.

5

Μελέτη του µεταβολισµού γλυκόζης και λιπιδίων στο µυϊκό ιστό σε
άτοµα µε επινεφριδιακά τυχαιώµατα.

6

∆ιερεύνηση των µοριακών µηχανισµών που συµµετέχουν στον
µεταβολισµό και συσχετίζονται µε την ινσουλινοαντοχή και
αθηρογένεση: µελέτη της έκφρασης των λιποκυτταροκινών και
φλεγµονωδών κυτταροκινών στον κοιλιακό και υποδόριο λιπώδη ιστό, τα
κυκλοφορούντα µονοκύτταρα και τον πλακούντα µε στόχο την
διερεύνηση του ρόλου τους ως πιθανών δεικτών στην διαβητική
κατάσταση και την προδιάθεση για αθηροσκλήρυνση.

7

Ανάπτυξη µεθοδολογίας ελέγχου της κυτταροτοξικής, κυτταροστατικής ή
µιτογόνου δράσης αντιδιαβητικών φαρµάκων σε πρότυπα κυτταρικά
συστήµατα, προερχόµενα από κακοήθειες σχετιζόµενες µε την
υπερινσουλιναιµία: Κυτταρική και Μοριακή προσέγγιση.

8

Παρακολούθηση του προτύπου γονιδιακής έκφρασης του γονιδίου DDC,
που κωδικοποιεί την L-DOPA αποκαρβοξυλάση, και του γονιδιακού
δικτύου στο οποίο συµµετέχει, σε ασθενείς µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου
2, χρησιµοποιώντας σύγχρονες µοριακές µεθοδολογίες, µε στόχο την
ακριβέστερη πρόγνωση και την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της
νόσου.

9

Μελέτη προϊόντων µη ενζυµικής γλυκοζυλίωσης και δεικτών οξειδωτικού
stress στην παθογένεια της παχυσαρκίας και των επιπλοκών της.

II
10 Μελέτη των προϊόντων µη ενζυµικής γλυκοζυλίωσης (AGE) και
συσχέτιση µε την αντίσταση στην ινσουλίνη και δείκτες του οξειδωτικού
stress στο σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών.
11 Συσχέτιση της ποσότητας και κατανοµής της µυϊκής µάζας προς
καρδιοµεταβολικούς παράγοντες κινδύνου σε υγιείς µετεµµηνοπαυσιακές
γυναίκες.
12 Μελέτη των προϊόντων µη ενζυµικής γλυκοζυλίωσης, ως παράγοντας
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς µε υποκλινικό και κλινικό
υπο- και υπερθυρεοειδισµό. Συσχέτιση µε δείκτες αντίστασης στην
ινσουλίνη, ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και οξειδωτικού stress.

