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Tο ΙΝΓΚ πρωτοπορεί στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποδομής για την ανάπτυξη της έρευνας στην θαλασσαιμία

Χώρες στις οποίες βρίσκονται 

τα μέλη του ITHANET

Η θαλασσαιμία είναι μια πολύ σοβαρή και συχνή 
κληρονομική αναιμία. Η αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση της μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά από την 
χρήση της ηλεκτρονικής υποδομής. 
Για το σκοπό αυτό το τμήμα Μοριακής Γενετικής 
Θαλασσαιμίας με επικεφαλής την Δρ Μαρίνα Κλε-
άνθους ανέπτυξε το ηλεκτρονικό δίχτυο ΙΤΗΑΝΕΤ. 
Στο ερευνητικό δίχτυο συμμετέχουν 26 οργανισμοί 
από 16 χώρες, ο συντονισμός των οποίων γίνεται 
από το ΙΝΓΚ. Το Ινστιτούτο κατάφερε να πάρει χρη-
ματοδότηση για το ΙΤΗΑΝΕΤ μέσα από ανταγωνι-
στικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από τον Μάρτη 2006 το ΙΤΗΑΝΕΤ συντόνιζε τις 
δραστηριότητές τους και βοηθούσε στην ανταλλα-
γή των γνώσεων εμπειρογνωμόνων, στη περεταίρω 
ανάπτυξη της έρευνας και της βελτίωσης των υπηρε-
σιών υγείας και πρόληψης. Ένα σημαντικό επίτευγ-
μα του ITHANET είναι η δημιουργία μιας δικτυα-
κής πύλης, το ITHANET Portal (www.ithanet.eu), η 
οποία φιλοξενείται στο ΙΝΓΚ ως εργαλείο για όσους 
ασχολούνται με την θαλασσαιμία και τις άλλες αιμο-
σφαιρινοπάθειες. 
Το ITHANET έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα 
του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει κριθεί ένα 
επιτυχημένο επιστημονικό δίκτυο για την εφαρμογή 
ψηφιακών εργαλείων σε διάγνωση και έρευνα για 
την θαλασσαιμία. Η εμπειρία του ITHANET είναι 
ένα παράδειγμα όπου μια συνεργασία ανόμοιων ορ-
γανισμών (ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία και ακα-
δημαϊκά ιδρύματα) από ετερογενείς χώρες εταίρους 
αντιμετωπίζει μια διεθνή πρόκληση στον τομέα της 
υγείας.

Η πύλη του ΙΤΗΑΝΕΤ 
παρέχει 

 φόρουμ συζήτησης για όλα τα θέματα σχετικά με  

 την θαλασσαιμία 

 μια συλλογή εργαστηριακών και κλινικών   

 πρωτοκόλλων 

 μια βάση δεδομένων για τις μεταλλάξεις της  

 θαλασσαιμίας και την συχνότητα τους

 ψηφιακά μαθήματα (e-learning courses)

 πολλές άλλες σχετικές πληροφορίες 

Το Ινστιτούτο συντονίζει ευρωπαϊκό πρόγραμμα


