
Σύντομο Βιογραφικό 
 
H Ελένη Κατσαντώνη είναι πτυχιούχος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,            
κατέχει Master of Science σε Medical Genetics από το University of Newcastle, UK και Διδακτορική Διατριβή σε                 
Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών              
της και του Master of Science συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα απομόνωσης/μελέτης πρωτεϊνών            
ωοθυλακικού υγρού ανθρώπου (Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών),          
καθώς και κλωνοποίησης του γονιδίου της ασθένειας του Darier μέσω χαρτογράφησης της περιοχής 12q23-24.1              
του 12ου χρωμοσώματος (Human Molecular Genetics Laboratory, Department of Human Genetics, Medical            
School, University of Νewcastle upon Tyne, UK). Κατά τη διάρκεια της Διδακτορικής της Διατριβής στο               
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης διερεύνησε μοριακούς μηχανισμούς          
μεταγραφικής ρύθμισης των β-γονιδίων της σφαιρίνης και της μεταστροφής της αιμοσφαιρίνης, μελετώντας το             
ρόλο cis-ρυθμιστικών στοιχείων του συμπλέγματος. Προσδιόρισε ένα στοιχείο με ιδιότητες μεταγραφικού           
ενισχυτή, ικανού να τροποποιεί την αναπτυξιακή έκφραση του Αγ-γονιδίου, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται             
επιτυχώς σε φορείς γονιδιακής θεραπείας. Διερεύνησε επίσης το ρόλο αποσιωπητικών στοιχείων του            
συμπλέγματος των β-γονιδίων της σφαιρίνης σε διαγονιδιακά ποντίκια. Κατά τη διάρκεια της Διδακτορικής της              
Διατριβής, της απονεμήθηκαν 2 υποτροφίες short term EMBO για να επισκεφθεί το Department of Cell Biology                
and Genetics, Erasmus Medical Center, Rotterdam, Netherlands. Για την περίοδο 1999-2005 εργάστηκε στο             
Department of Cell Biology and Genetics, Erasmus Medical Center, Rotterdam, Netherlands, αρχικά σαν             
επισκέπτρια διδακτορική φοιτήτρια και στη συνέχεια σαν μεταδιδακτορική υπότροφος, υποστηριζόμενη από μία            
Marie Curie post-doctoral fellowship (EU) και από το Erasmus MC. Η μεταδιδακτορική της έρευνα εστιάστηκε στη                
διερεύνηση του ρόλου ερυθροποιητικών μεταγραφικών παραγόντων μέσω προσδιορισμού πρωτεϊνικών         
συμπλεγμάτων και γονιδίων στόχων τους. Aνέπτυξε επαγόμενα συστήματα γονιδιακής ρύθμισης σε διαγονιδιακά            
ποντίκια για την διερεύνηση του ρόλου μεταγραφικών παραγόντων, καθώς και εργαλεία βιοπληροφορικής για την              
ανάλυση γονιδίων στόχων μεταγραφικών παραγόντων. Τον Μάιο του 2005 επέστρεψε στην Ελλάδα            
υποστηριζόμενη από ένα Marie Curie European Reintegration Grant (EU) και έκτοτε εργάζεται στον Τομέα              
Αιματολογίας-Ογκολογίας του ΙΙΒΕΑΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διερεύνηση μοριακών           
μηχανισμών δράσης μεταγραφικών παραγόντων και η χρηματοδότησή της προέρχεται από την Ευρωπαϊκή            
Ένωση (FP6, FP7), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάδα), το Υπουργείο Παιδείας (Ελλάδα)              
και το ‘Ιδρυμα Προώθησης Έρευνας (Κύπρος). 
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