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Διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ - Δωρεάν εγγραφή
Δωρεάν πιστοποιητικό παρακολούθησης

Συμμετέχουν οι Patras Medicine iGEMΣυμμετέχουν οι Patras Medicine iGEM
2022 & iGEM MetaThess 20222022 & iGEM MetaThess 2022

Καρκίνος πνεύμοναΚαρκίνος πνεύμονα



Αξιότιμες κυρίες/Αξιότιμοι κύριοι, 
Φίλες και φίλοι μας,

με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να παρακαλουθήσετε την
διαδικτυακή παρουσίαση της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας για την
Πρόληψη του Καρκίνου - Cancer Prevention Research Group in Greece
και των ομάδων εργασίας Patras Medicine iGEM 2022 και iGEM
MetaThess 2022 για τον Καρκίνο του Πνεύμονα. 

Ο ταχέως, ανά τις δεκαετίες, αναπτυσσόμενος ρυθμός επίπτωσης του
καρκίνου του πνεύμονα, παρόμοια και στα δύο φύλα, και, κυρίως, η
υψηλότατη θνησιμότητα της νόσου αυτής καθιστούν επιτακτική την
ανάγκη για περαιτέρω έρευνα πάνω στο πεδίο. Η δημόσια υγεία
οφείλει, μέσα από την επιδημιολογική διερεύνηση, να παραδώσει στον
πληθυσμό ακόμη περισσότερους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης
διάγνωσης, ενώ η κλινική ιατρική και η βασική έρευνα αναζητούν
ταυτόχρονα πρωτοποριακές διαγνωστικές και θεραπευτικές
μεθόδους. 
 
Νέοι επιστήμονες θα αναπτύξουν τις εισηγήσεις τους, ώστε, με τρόπο
κατανοητό, οι ειδικοί και το ευρύ κοινό να έρθουν σε επαφή με θέματα
όπως: η παθοφυσιολογία της νόσου, τα αίτια του καρκίνου του
πνεύμονα, η επιδημιολογία της νόσου, βασικά συμπτώματα, ανοσιακή
απάντηση και καρκίνος, περιβάλλον και καρκίνος του πνεύμονα,
νεότερες διαγνωστικές τεχνικές, θεραπευτικά σχήματα και μέθοδοι,
καινοτόμες θεραπείες, κ.ά. 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας θα παρακολουθήσουμε την επίσημη
ανακοίνωση των έργων - υποψηφιοτήτων των ομάδων εργασίας Patras
Medicine iGEM 2022 και Meta-Thess iGEM 2022 για την συμμετοχή
τους στον διεθνή διαγωνισμό iGEM, που οργανώνεται ετησίως από το
MIT, το κορυφαίο πανεπιστήμιο του κόσμου!

Οι θεατές θα ενημερωθούν για τις επικείμενες δράσεις της
ΕΕΕΠΚΑ/CPRGGreece και για το πώς μπορούν να συνδράμουν σ' αυτές. 

Η ευαισθητοποίηση και η πρόληψη είναι στα χέρια όλων μας! 

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της CPRGGreece
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Ευστράτιος Αθανασίου
Ιδρυτής & Πρόεδρος του ΔΣ της CPRGGreece
Χαιρετισμός. Έναρξη της διαδικτυακής ημερίδας.

Πέτρος Νασιμπιάν
Αντιπρόεδρος Α' της CPRGGreece
Χαιρετισμός. Παρουσίαση της θεματολογίας. 

Δρ. Ιωάννης Δ. Σπηλιώτης MD, PhD, FASPSM
Επιστημονικός Σύμβουλος της CPRGGreece για θέματα
κλινικής ογκολογίας
Διευθυντής Κλινικής Αντιμετώπισης Περιτοναϊκής
Κακοήθειας & Χειρουργικής Ογκολογίας στο Ιατρικό
Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και στο Ιατρικό
Κέντρο Αθηνών
Χαιρετισμός. Προκλήσεις στον καρκίνο του πνεύμονα.

Δρ. Παναγιώτης Χαλβατσιώτης MD, PhD
Επιστημονικός Σύμβουλος της CPRGGreece για θέματα
υπηρεσιών και δομών υγείας
Πρόεδρος ΔΣ, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ελπίς"
Επ. Καθηγητής Παθολογίας - Διαβήτη, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική,
Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Α. «Αττικόν» 
Χαιρετισμός.

Δρ. Δέσποινα Καλογιάννη PhD
Επ. Καθηγήτρια Χημείας, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου
Πατρών, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Χαιρετισμός.
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Εfstratios Athanasiou
Founder, President & CEO of CPRGGreece
Start of the webinar

Petros Nasimpian
Vice President A' of CPRGGreece
Start of the webinar

Dr. Ioannis D. Spiliotis MD, PhD, FASPSM
Scientific Advisor of CPRGGreece for clinical oncology
Director of HIPEC & Surgical Oncology in Medical
Inter-Balkan Center of Thessaloniki and in Medical
Center of Athens
opening statement

Dr. Panagiotis Halvatsiotis MD, PhD
Scientific Advisor of CPRGGreece for health services
Chairman of the Board, Athens General Hospital "Elpis"
Associate Professor of Internal Medicine - Diabetes,
Medical School of the University of Athens, 2nd Pre-
Educational Internal Medicine, University General Hospital
"Attikon"
opening statement

Dr. Despina Kalogianni PhD
Associate Professor of Chemistry, Department of
Chemistry, University of Patras, Laboratory of Analytical
Chemistry
opening statement
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Ισιδώρα Λυριστή
Βιολόγος, BSc-Int. MSc, MRes. (c.) στην
Ογκολογία - Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ
&amp; Ολλανδικό Ινστιτούτο
Καρκίνου & Συν-υπεύθυνη του Τμήματος της
CPRGGreece «Καρκίνος & Βιολογία – Μοριακή
Βιολογία- Γενετική-Επιγενετική»

Καρκίνος του πνεύμονα: 
Από την παθοφυσιολογία και το
σύμπτωμα στην ανοσοεπιτήρηση 

Ο καρκίνος του πνεύμονα διέπεται από
υψηλή ετερογένεια και από σύνθετη
παθοφυσιολογία, η οποία επί του παρόντος
δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Μάλιστα,
η συμμετοχή του ανοσοποιητικού
συστήματος στην ανάπτυξη και στην
εξέλιξη του καρκίνου διαδραματίζει καίριο
ρόλο. Συνεπώς, η πληρέστερη κατανόηση
του ρόλου του ανοσοποιητικού στον
καρκίνο του πνεύμονα κρίνεται αναγκαία
δεδομένου ότι μπορεί να συνεισφέρει
σημαντικά στη βελτίωση των υπαρχουσών
θεραπευτικών προσεγγίσεων αλλά και
στην ανάπτυξη νέων.

18:20 -
18:35
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Isidora Lyristi
Biologist, BSc-Int. MSc, MRes. (c.) in Oncology -
University of Amsterdam & Netherlands Cancer
Institute & Co-Head of Cancer & Biology - Molecular
Biology - Genetics – Epigenetics Field of CPRGGreece

Lung cancer:
From pathophysiology and symptom to
immunosurveillance

Lung cancer is characterized by high
heterogeneity and complex pathophysiology
which is currently not fully elucidated. In fact,
the involvement of the immune system in the
cancer development and progression plays a
role of fundamental importance. Hence, a more
thorough investigation of the role of the
immune system in lung cancer is vital since it
can significantly contribute to the improvement
of existing therapeutic approaches as well as
the development of new ones.
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Μαριάννα – Φωτεινή Δαφνή
Υγιεινολόγος BSc, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής &
Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της CPRGGreece

Ηλιάνα – Δήμητρα Ψωμαδάκη
Επισκέπτρια Υγείας BSc, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής &
Ανεξάρτητος Σύμβουλος για θέματα Οργάνωσης
Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας της CPRGGreece

Μαρία Κανάκη
Επισκέπτρια Υγείας BSc, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής &
Μέλος της Εταιρείας CPRGG  

Επιδημιολογική εκτίμηση και εντοπισμός
των βασικότερων αιτιών του καρκίνου του
πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί το δεύτερο πιο
συχνό καρκίνο παγκοσμίως, αποτελώντας το πιο
συχνό καρκίνο στους άνδρες και το δεύτερο πιο
συχνό καρκίνο στις γυναίκες. Αυτή η παρουσίαση
αποτελεί μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την
επιδημιολογική σοβαρότητα σε τοπική και παγκόσμια
κλίμακα, μέσα από πληθώρα αιτιολογιών. Είναι
επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων
προαγωγής και αγωγής υγείας. Ευελπιστούμε πως η
ανασκόπηση θα αποτελέσει έναυσμα για την
προώθηση υγειών προτύπων ζωής, όχι μόνο
αναφορικά με το καρκίνο του πνεύμονα, αλλά επί του
συνόλου της ολιστικής έννοιας της υγείας, σε όλες
τις ηλικίες.
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Marianna – Foteini Dafni
Hygeniologist, BSc, University of West Attica & Deputy
Secretary General of CPRGGreece

Iliana Dimitra Psomadaki
Health Visitor BSc, University of West Attica

Maria Kanaki
Health Visitor BSc, University of West Attica

Epidemiological assessment and
identification of the main causes of Lung
Cancer

Lung cancer is the second most common cancer,
being the most common one in men and the
second most common one in women. This
presentation is an analysis of the literature on the
epidemiological severity on a local and global
scale through a multitude of etiologies. We need to
create health promotion and education programs.
We hope that the review will be a trigger for
promoting healthy lifestyles, not only in relation to
lung cancer but in the whole holistic concept of
health at all ages.

18:35 -
18:50
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Ηλίας Βελισσαρίου 
Προπτυχιακός Φοιτητής Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 

Ο διαγνωστικός αλγόριθμος ως πυξίδα για
την αντιμετώπιση του καρκίνου του
πνεύμονα

Κάθε μέθοδος διάγνωσης του καρκίνου του
πνεύμονα εξαρτάται από τον τύπο του καρκίνου
του πνεύμονα, το μέγεθος και τη θέση του
πρωτοπαθούς όγκου, την παρουσία μεταστάσεων
και τη συνολική κλινική κατάσταση του ασθενούς.
Έτσι λοιπόν, εξετάζουμε τον καρκίνο του
πνεύμονα υπό το πρίσμα των διαθέσιμων
διαγνωστικών διαδικασιών σήμερα. Ο
προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου του
πνεύμονα είναι η διαδικασία υποβολής σε
εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου σε πρώιμο
στάδιο, προτού εμφανιστούν τα συμπτώματα.
Ειδικότερα, η διαγνωστική αξιολόγηση ασθενών
με υποψία καρκίνου του πνεύμονα περιλαμβάνει
ιστική διάγνωση, πλήρη σταδιοποίηση,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των
μεταστάσεων, και λειτουργική αξιολόγηση του
ασθενούς. Η διακοπή του καπνίσματος παραμένει
ακόμη το κρίσιμο στοιχείο της προληπτικής
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Το Patras Medicine
μεσω του iGEM 2022 φέτος εναποθέτει την
προσωπική του σφραγίδα στην πρόληψη και
ευαισθητοποίηση για τον καρκίνου του πνεύμονα.

18:50 -
19:05
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Ilias Velissariou 
Undergraduate Student in Nursing at NKUA

The diagnostic algorithm in the treatment of
lung cancer

Each method of lung cancer diagnosis depends
on the type of lung cancer, the size and location
of the primary tumor, the presence of
metastases, and the patient's overall clinical
condition. Thus, we review lung cancer in light of
today's diagnostic procedures. Lung cancer
screening is the process of undergoing tests to
diagnose the disease at an early stage before
symptoms appear. In particular, the diagnostic
evaluation of patients with suspected lung
cancer includes tissue diagnosis, complete
staging, evaluation of metastases, and
functional evaluation of the patient. Smoking
cessation remains a critical element of primary
preventive care. Through iGEM 2022 this year,
Patras Medicine puts its stamp on lung cancer
prevention and awareness.

18:50 -
19:05
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Ελευθέριος Μπόχαλης  
Προπτυχιακός Φοιτητής 
Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Επαναπροσδιορίζοντας την διάγνωση του
καρκίνου του πνεύμονα, μέσω της
Συνθετικής Βιολογίας

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο πιο θανατηφόρος
τύπος καρκίνου μεταξύ των δύο φύλων, με
ποσοστό θνησιμότητας 81,4%. Το υψηλό ποσοστό
αυτό οφείλεται στην καθυστερημένη διάγνωση της
νόσου, καθώς οι τρέχουσες διαγνωστικές τεχνικές
δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως
αποτελεσματικές μέθοδοι προσυμπτωματικού
ελέγχου. Ως Patras Medicine, στοχεύουμε να
συνδυάσουμε την τεχνολογία των Υγρών Βιοψιών
με τη Συνθετική Βιολογία για να στοχεύσουμε
συγκεκριμένους βιοδείκτες όπως τα circRNA και
να προτείνουμε ένα καινοτόμο διαγνωστικό
εργαλείο. Το διαγνωστικό μας εργαλείο
αποτελείται από μια γραμμική DNA νανοδομή που
μπορεί να ανιχνεύσει ένα panel υπερεκφρασμένων
κυκλικών RNA που εκκρίνονται στο αίμα των
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Με αυτόν τον
τρόπο, μπορούμε να παρέχουμε έναν απλό και
οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τη διάγνωση του
καρκίνου του πνεύμονα σε μόλις 70 λεπτά
χρησιμοποιώντας μη εξειδικευμένο εργαστηριακό
εξοπλισμό. Επομένως, η έγκαιρη διάγνωση που
παρέχεται από αυτή την τεχνική μπορεί να αυξήσει
τη πιθανότητα επιβίωσης ενός ασθενούς έως και
80%.

19:05 -
19:20
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Eleftherios Bochalis  
Undergraduate Student in Pharmacy at the
University of Patras

Redefining lung cancer diagnosis,
through Synthetic Biology

Lung cancer is the deadliest cancer type
among men and women, accounting for a
mortality rate of 81,4%. This high percentage
is due to the late diagnosis of the disease
since the current diagnostic techniques lack
the potential to be used as effective screening
methods. As Patras Medicine team, we aim to
combine the technology of Liquid Biopsies
with Synthetic Biology to target specific
biomarkers such as circRNAs and propose an
innovative diagnostic tool. Our diagnostic tool
consists of a Linear DNA nanostructure that
detects a panel of over-expressed circular
RNAs secreted in lung cancer patient's
circulation. This way, we can provide a simple
and cost-effective way to diagnose lung
cancer in just 70 minutes using standard lab
equipment. Therefore, the early diagnosis
provided by this technique can increase a
patient's survivability up to 80%.

19:05 -
19:20
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Μαρία Κοσμίδου 
Φαρμακοποιός, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στην
Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΑΠΘ 

Υπάρχουσες και καινοτόμες προσεγγίσεις
στη θεραπευτική αντιμετώπιση του
καρκίνου του πνεύμονα 

Ως θεραπεία ορίζουμε τις διαδικασίες
που ακολουθούνται προκειμένου ένας
ασθενής να επανέλθει πλήρως σε υγιή
κατάσταση. Οι θεραπευτικές μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται επιλέγονται από τον
ογκολόγο ανάλογα με τον τύπο καρκίνου,
το στάδιο εξέλιξής του και την κλινική
εικόνα του ασθενή. Οι πιο συχνές μέθοδοι
θεραπείας είναι η χειρουργική επέμβαση,
η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και
πρόσφατα προστέθηκαν στα θεραπευτικά
πρωτόκολλα η ανοσοθεραπεία και οι
γονιδιακές/ εξατομικευμένες θεραπείες. 

19:20 -
19:35
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Maria Kosmidou 
Pharmacist, MSc in Business Administration
AUTh

Existing and innovative approaches to the
treatment of lung cancer

Treatment is the procedures followed to
restore the patient to a healthy state. The
therapeutic methods used are chosen by
the oncologist depending on the type of
cancer, its stage of development and the
patient's clinical condition. The most
common treatment methods are surgery,
chemotherapy, radiation therapy, and
recently immunotherapy and
gene/personalized therapies have been
added to treatment protocols.

19:20 -
19:35
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Ιωάννα Γουλιού  
Φαρμακοποιός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην
Ιατρική ΑΠΘ στο πρόγραμμα Ιατρική Ακριβείας:
Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική

iGEM MetaThess: 
Καινοτόμες προσεγγίσεις στην μοριακή
διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα 

H ομάδα iGEM-MetaThess με τη συμμετοχή της
στο διεθνή διαγωνισμό συνθετικής βιολογίας
iGEM, επιχειρεί να αναπτύξει ένα διαγνωστικό
εργαλείο για την ανίχνευση της πιο συνήθους
μορφής καρκίνου του πνεύμονα, του μη
μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, σε όσο
το δυνατόν πιο πρώιμα στάδια. Για τοv σκοπό
αυτό, το project μας, που φέρει το όνομα DIAS
(Diagnostic Investigation Accurate System),
συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες και
μεθοδολογίες όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση
(3D printing), η τεχνολογία των μικρορευστών
(microfluidics) καθώς και το σύστημα CRISPR-
Cas13. Στόχος μας αποτελεί η ανάπτυξη ενός μη
επεμβατικού διαγνωστικού εργαλείου με υψηλή
ευαισθησία και ειδικότητα, αλλά και χαμηλό
κόστος, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εύκολα από τα διαγνωστικά κέντρα χωρίς την
ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού.

19:35 -
19:50
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Ioanna Gouliou 
Pharmacist - MSc. Student in Precision Medicine,
Translation Research and Therapeutics, AUTH

iGEM MetaThess: 
Innovative approaches in the molecular
diagnosis of lung cancer

Τhe iGEM-MetaThess team with its
participation in the iGEM international
synthetic biology competition, is trying to
develop a diagnostic tool for the early
detection of the most common form of lung
cancer, non-small cell lung cancer. For this
purpose, our project named DIAS (Diagnostic
Investigation Accurate System) will combine
innovative technologies and methodologies
such as 3D printing, droplet microfluidics and
the CRISPR-Cas13 system. Project DIAS aims
to develop a noninvasive diagnostic tool, with
high sensitivity, specificity and costless,
which can be easily used by diagnostic
centers without the need for specialized
personnel.

19:35 -
19:50
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8 Δημήτριος Μουστάκας
Αντιπρόεδρος Δ' του ΔΣ της CPRGGreece
Σύνοψη των εισηγήσεων.

Συζήτηση - Ερωτήσεις

Ευστράτιος Αθανασίου
Ιδρυτής & Πρόεδρος του ΔΣ της CPRGGreece
Κλείσιμο της διαδικτυακής ημερίδας.
Χαιρετισμός και ευχαριστίες.
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Dimitrios Moustakas
Vice President B' of CPRGGreece
summary of webinar

Discussion - Questions

Εfstratios Athanasiou
Founder, President & CEO of CPRGGreece
close of the webinar

19:50 -
20:05

20:05 -
20:10

20:10 -
20:15



Ελληνική Εταιρεία Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου 
Cancer Prevention Research Group in Greece

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 

WWW.CPRGGREECE.ORG | +30 6946868422 | CPRGGREECE.INFO@GMAIL.COM

συμπλήρωσε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής
στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/VQF5j8cZGzhvgWb36

μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, σε
διάστημα 5 εργάσιμων ημερών, θα λάβετε αναλυτικό
email επιβεβαίωσης της εγγραφής σας, με όλες τις
οδηγίες σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / e-REGISTRATION

(εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο στην επίσημη
ιστοσελίδα μας, στα social media ή να μας στείλετε email στο

cprggreece.info@gmail.com ή μήνυμα στα social media)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
εντός 8 εργάσιμων ημερών, μετά τη λήξη της
διαδικτυακής παρουσίασης, όλοι οι θεατές λαμβάνουν
δωρεάν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πιστοποιητικό
παρακολούθησης




