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Γεννήθηκα στην Λάρισα και αποφοίτησα από το Β΄Λύκειο Ζωγράφου με “Άριστα”.
Tο ίδιο έτος εισήχθηκα στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και αποφοίτησα με βαθμό «Λίαν
Καλώς», το 1985. Ως πεμπτοετής φοιτήτρια συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα στο
Νοσ. «Αλεξανδρα»
, ενώ ως τελοιόφοιτη, στο ερευνητικό εργαστήριο της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής
σε τομείς Νευροανοσολογίας και Νευροχημείας
και ειδικώτερα στην ορολογική τυποποίηση των Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας
(HLA).
Ολοκλήρωσα την υπηρεσία υπαίθρου στο Kέντρο Yγείας Ελασσόνας, ενώ την ειδίκευσή
μου στην νευρολογία, σταδιακά στα
νοσοκομεία «Ευαγγελισμός», «Σωτηρία» και «Αιγινήτειο»
και μετά επιτυχείς εξετάσεις ειδικότητας το 1992 έλαβα τον τίτλο της νευρολόγου. Από το
1992 μέχρι το 1996 υπήρξα Άμισθη Επιστημονική Συνεργάτις
της Α΄Νευρολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ
, ενώ παράλληλα εκπόνησα την διδακτορική μου διατριβή στο Ερευνητικό Εργαστήριο της
Κλινικής με θέμα
“Μελέτη των επιπέδων βιοτίνης στο ΕΝΥ και στον ορό νευρολογικών ασθενών”
σε συνεργασία με το Ραδιοανοσολογικό Τμήμα του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», με το οποίο ανέπτυξα νέα μέθοδο για την
μέτρηση της βιοτίνης στα βιολογικά υγρά και ειδικώτερα στο ΕΝΥ.
Από το 1996 έως το 2004 υπήρξα Έμμισθη Επιστημονική Συνεργάτις της Α΄ Νευρολογικής
Κλινικής ΕΚΠΑ
με πλήρη κλινικά, ερευνητικά και διδακτικά καθήκοντα, ενώ εγκατέστησα και λειτούργησα ή
ίδια το
Ανοσογενετικό Εργαστήριο
της κλινικής, για την μοριακή τυποποίηση όλων των Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας (HLA), με
σκοπό την εφαρμογή στην
Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ)
και στα άλλα αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα.
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Εκπαιδεύτηκα στις μοριακές τεχνικές στο εργαστήριο του καθηγητού Τerasaki, στο
UCLA, στο Los Angeles
και στο εργαστήριο της εταιρείας Gen Trak
στην Philadelphia των ΗΠΑ
. Το καλοκαίρι του 1998 συμμετείχα ως Clinical Research Fellow στο Stroke Service
του Παν/μίου Harvard
, στο νοσοκομείο MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL, στην Βοστώνη των ΗΠΑ, όπου
συμμετείχα σε όλες τις καθημερινές κλινικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
τμήματος, με ενεργώτερη συμμετοχή στο
NEURO-ICU
και στην εκπαίδευση του Transcranial Doppler, με την διαρκή καθοδήγηση και επίβλεψη του
καθηγητού και διευθυντού,
Kistler Phillip.
Tο 2004 εκλέχθηκα στην βαθμίδα του Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και συνέχισα
την πλήρη εκπαιδευτική, ερευνητική και κλινική δραστηριότητα στην
Α΄ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο
. Το 2010 εκλέχθηκα στην βαθμίδα της
Επίκουρης Καθηγήτριας
στο ίδιο νοσοκομείο. Από δεκαετίας πλέον στο Ανοσογενετικό Εργαστήριο τυποποιούμε
σταδιακά ασθενείς με ΣΚΠ και άλλα αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα όπως χρόνια
φλεγμονώδη απομυελινωτική πολυνευροπάθεια (CIDP),
σύνδρομο Guillain Barré (GBS), μυασθένεια (MG) κλπ
.
Παράλληλα συμμετέχω και σε άλλα ερευνητικά πρωτόκολλα για την ΣΚΠ που
οργανώνω η ίδια ή σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους (μελέτη αποπτωτικών,
βιοχημικών και ανοσολογικών παραγόντων κυτταροκινών κλπ).
Συνεργάσθηκα με:
1) το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο της Ιατρικής
Σχολής Αθηνών για την μελέτη δύο οικογενειών με πρώϊμης έναρξης νόσο του Αlzheimer και
την ανάδειξη δύο νέων μεταλλάξεων στο γονίδιο της
PESN1
,
2) το Πανεπιστήμιο του Leiden για την στατιστική και εν γένει επεξεργασία των
αποτελεσμάτων της τυποποίησης των HLA στην ΣΚΠ,
3) την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Παν/μίου Θεσ/νίκης για την κλινική και ανοσογενετική
μελέτη ατόμων οικογένειας με διπολική νόσο και ΣΚΠ
4) το Νευροψυχολογικό Εργαστήριο της Α΄ Νευρολογικής Κλινικής για την μελέτη
νευροψυχολογικών παραμέτρων σε ασθενείς με ΣΚΠ
5) το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Αιγινητείου Νοσοκομείου για την μελέτη
χλαμυδίων με PCR σε ασθενείς με ΣΚΠ και για την μελέτη ερπητοϊών σε ορό και ΕΝΥ
ασθενών με ΣΚΠ
6) το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Στρές και προαγωγή της υγείας” με υπεύθυνο τον κ.
Χρούσο Γεώργιο στο ΙΙΕΒΕΑ και ειδικώτερο τομέα το
“Στρές στην ΣΚΠ”.
Μελέτησα ασθενείς με ΣΚΠ με πολυεπιπεδιακή προσέγγιση, τόσο εργαστηριακή, όσο
και κλινική και υπάρχουν σε εξέλιξη πολλά πρωτόκολλα σε σχέση με την ασθένεια αυτή,
υπό την επίβλεψή μου, ως κύριας και υπεύθυνης ερευνήτριας.
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Έχω λάβει ενεργά μέρος σε πολλές επιστημονικές συναντήσεις με ερευνητική εργασία ή
διάλεξη-ομιλία και συμμετείχα ως προεδρείο ή επιστημονική επιτροπή σε συναντήσεις
κυρίως για την ΣΚΠ. Συνεργάζομαι τακτικά με ενδιαφερόμενους φοιτητές για εκπαίδευση
σε ανοσολογικά/ανοσογενετικά θέματα, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, παρο
υσίαση διαλέξεων και συμμετοχή σε Φοιτητικά Συνέδρια
, με πρόσφατη παρουσία στο 17ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλά δος
(Ηράκλειο, 6-8 Μαΐου 2011) με Στρογγυλή Τράπεζα και τίτλο “Νεότερα διαγνωστικά και
θεραπευτικά δεδομένα για τα κοινά νευρολογικά νοσήματα”.
Εποπτεύω την διδακτορική διατριβή ιατρού με θέμα την ανοσογενετική μελέτη της χρόνιας
φλεγμονώδους απομυελινωτικής πολυνευροπάθειας (CIDP)
στον ελληνικό πληθυσμό και υπήρξα εποπτεύουσα και συμμετέχουσα διπλωματικών
εργασιών και διδακτορικού βιολόγου.

Είμαι από ετών μέλος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας και του κλάδου
Νευροανοσολογίας
, της Ελληνικής Ανοσολογικής
Εταιρείας, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανοσογενετικής (Εuropean Federation of
Immunogenetics, EFI), της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών
κλπ.

Είμαι συγγραφέας πολλών ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων ιατρικών εργασιών,
μονογραφίας με θέμα ιστορία της νευρολογίας και τίτλο “Ο Εγκέφαλος στην
Αναγέννηση”
, μεταφράστρια
βιβλίων νευρολογίας και κεφαλαίων νευρολογίας σε έγκυρα βιβλία , αρθρογράφος στον
περιοδικό τύπο και συμμετέχουσα σε τηλεοπτικές εκπομπές με θέματα ιστορίας και
φιλοσοφίας των επιστημών.

Είμαι κριτής δημοσιεύσεων στο διεθνές περιοδικό Clinical Neurology and Neurosurgery
και στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
.

Συμμετείχα στην Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, ως εκλεγμένο μέλος του Τομέα
Κοινωνικής Ιατρικής-Ψυχιατρικής-Νευρολογίας, το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
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Από τον περασμένο Μάϊο 2011, σε συνεργασία με το Τμήμα Απομυελινωτικών
Νοσημάτων της
Α΄ Παν/κής
Νευρολογικής Κλινικής
(κ. Δαβάκη Παναγιώτα) και της
Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών
(κ. Καραγωγέως Δόμνα) είμαι κύρια εμπνευστής και διοργανώτρια της διεπιστημονικής
συνάντησης για την ΣΚΠ, με τίτλο
“Διάλογοι Ελλήνων Νευροεπιστημόνων για την ΣΚΠ”
που θα διεξαχθεί στο
Cape Sounio Hotel από τις 30/9/11 έως 2/10/11
, με συμμετοχή διακεκριμένων Eλλήνων Nευροεπιστημόνων τόσο της βασικής όσο και της
εφαρμοσμένης/κλινικής έρευνας, με στόχο την διάχυση της γνώσης και την διεπιστημονική
συνεργασία, αλλά και την ενεργό εμπλοκή νεωτέρων επιστημόνων και απο τους δύο
χώρους.
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