
ÅÉÓÁÃÙÃÇ

��

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης τoυ Ελικoβακτηριδίoυ τoυ Πυλωρoύ, σύμφωνα με το 
καταστατικό της, στη διάρκεια του Συνεδρίου απένειμε τα ακόλουθα βραβεία:

Ετήσιο βραβείο της ΕΕΜΕΠ (ξενόγλωσσης εργασίας)

Το ετήσιο βραβείο της ΕΕΜΕΠ απονεμήθηκε στη Βιολόγο κ. Ευφροσύνη Παναγιωτο-
πούλου για την εργασία της «Strategy to characterize the number and type of repeating 
EPIYA phosphorylation motifs in the carboxyl terminus of CagA protein in Helicobacter 
pylori clinical isolates» (Journal of Clinical Microbiology 200�;��:�88-�9�).

Η εργασία αυτή κρίθηκε η σημαντικότερη που εκπονήθηκε στην Ελλάδα το 200� και 
δημοσιεύθηκε από Έλληνα συγγραφέα στον ξενόγλωσσο ιατρικό τύπο.

Βραβεία καλύτερων ανακοινώσεων (abstracts) 
που παρουσιάσθηκαν στο Συνέδριο της ΕΕΜΕΠ

Α. Τo πρώτo βραβείo χoρηγήθηκε στoυς: Α. Καραμέρη, Ε. Ρώμα-Γιαννίκου, Ε. Τσιά-
μπα, Σ. Γαζή, Θ. Ροκκά για την εργασία «Μελέτη σε ιστικές μικροσυστοιχίες (ΤΜΑ) 
των μεταλλάξεων στο γονίδιο k-ras κατά την εξελικτική διαδικασία της νεοπλασμα-
τογένεσης στο βλεννογόνο του στομάχου μετά λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του 
πυλωρού (Hp)».

Β. Τo δεύτερo βραβείo χoρηγήθηκε στoυς: Ε.Γ. Παναγιωτοπούλου, Δ.N. Σγούρα, 
Κ. Παπαδάκο, B. Martinez-Gonzalez, Σ. Μιχόπουλο, Γ. Μάντζαρη, Α. Μεντή & Α. 
Αρχιμανδρίτη για την εργασία «Κλινικά στελέχη H. pylori με περισσότερες επα-
ναλήψεις EPIYA-C στην CagA πρωτεΐνη προκαλούν εντονότερη απορύθμιση των 
γαστρικών επιθηλιακών κυττάρων».

Γ. Τρίτo βραβείo χoρηγήθηκε στoυς: 

Κ. Παπαδάκο, B. Martinez-Gonzalez, Ε.Γ. Παναγιωτοπούλου, Σ. Μιχόπουλο, Γ. 
Μάντζαρη, Δ. Σγούρα & Α. Μεντή για την εργασία «Στελέχη H. pylori που αποι-
κίζουν το θόλο ασθενούς εκφράζουν CagA πρωτεΐνη με αυξημένο αριθμό EPIYA-
C θέσεων φωσφορυλίωσης έναντι στελεχών από το άντρο». 

Μ. Γαζούλη, F. Türe-özdemir, Χ. Πανάγο, Γ. Μάντζαρη, Ν. Μποβαρέτο, Α. Γιαν-
νακόπουλο, Π. Κορκολοπούλου, M. Τζιβρά για την εργασία «Επίδραση των πο-
λυμορφισμών στα γονίδια NOD2, TLR4 και CD14 στην κλινική έκβαση ασθενών 
με Helicobacter pylori λοίμωξη»
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Εύφημος Μνεία Αναρτημένης Ανακοίνωσης

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου απένειμε Εύφημο Μνεία στους: B. Martinez-
Gonzales, Ε.Γ. Παναγιωτοπούλου, Κ. Παπαδάκο, Σ. Μιχόπουλο, Γ. Μάντζαρη, Δ. 
Σγούρα, Α. Μεντή για την αναρτημένη ανακοίνωση «Αξιολόγηση πρωτοπαθούς και 
δευτεροπαθούς αντοχής σε αντιβιοτικά στελεχών Helicobacter pylori (Hp) από ενήλι-
κες ασθενείς».

Αναμνηστικά διπλώματα
 
Απovεμήθηκαν αvαμvηστικά διπλώματα στους ξένους προσκεκλημένους ομιλητές 
Professor emad M. el-Omar και Associate Professor Manuel Salto-tellez για τη συμ-
μετοχή τους στο Συνέδριο και τη σημαντική συμβολή τους στην έρευνα των νοση-
μάτων που σχετίζονται με το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και στην κ. Χαρίκλεια 
Σπηλιάδη, που διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΕΜΕΠ (200�) και του ��ου Συνεδρίου της 
(2008) για τη σημαvτική συμβoλή της στηv έρευvα τoυ Ελικoβακτηριδίoυ τoυ πυλω-
ρoύ και τηv πρoώθηση τωv σκoπώv της Εταιρείας.


