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Γεώργιος Π. Χρούσος  

Ο Γεώξγηνο Φξνύζνο είλαη Οκόηηκνο Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο θαη Δλδνθξηλνινγίαο ηνπ Δζληθνύ 

θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ΔΚΠΑ) θαη Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ  

Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνύ ζην Ιδξπκα Ιαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ. 

Από ην 2010 θαηέρεη ηελ Έδξα ηεο UNESCO ζηελ Δθεβηθή Υγεία θαη Ιαηξηθή (UNESCO Chair on 

Adolescent Health Care) ηνύ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη από ην 2017 δηεπζύλεη ην Δξεπλεηηθό 

Παλεπηζηεκηαθό Ιλζηηηνύην Υγείαο Μεηέξαο Παηδηνύ θαη Ιαηξηθήο Αθξηβείαο, ΔΚΠΑ. Πξηλ 

επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα, ήηαλ Γηεπζπληήο ηνπ Τκήκαηνο Παηδηαηξηθήο θαη Αλαπαξαγσγηθήο 

Δλδνθξηλνινγίαο ηνπ Δζληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Υγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηεο Αλζξώπηλεο Αλάπηπμεο ζηελ 

Βεζεζδά ηεο Πνιηηείαο ηνπ Maryland θαη θαζεγεηήο ηεο Παηδηαηξηθήο, Φπζηνινγίαο θαη 

Βηνθπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Georgetown ζηελ Οπάζηλγθηνλ, ηίηινπο πνπ θαηέρεη θαη ζήκεξα. Η 

έξεπλα ηνπ θ. Φξνύζνπ έρεη επηθεληξσζεί ζηηο πξνζαξκνγέο ησλ νξγαληζκώλ ζε εμσγελείο ή 

ελδνγελείο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινύλ ίζσο ην πηό θεληξηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο δσήο. Έρεη επί 

καθξόλ κειεηήζεη ην Σύζηεκα ηνπ Σηξεο θαη ηα γιπθνθνξηηθνεηδή, ηηο ηειηθέο νξκόλεο ηνπ 

ππνζαιακηθνύ-ππνθπζηαθνύ-επηλεθξηδηαθνύ άμνλα, πνπ είλαη αθξνγσληαία ζπζηαηηθά απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, δεδνκέλνπ ησλ ξόισλ ηνπο ζε ζπκπεξηθνξηθέο θαη θπζηθέο/ελεξγεηαθέο πξνζαξκνγέο 

ζην ζηξεο. Ο θ. Φξνύζνο έρεη αλαγλσξηζζεί παγθνζκίσο γηα ηελ έξεπλά ηνπ ζην κνξηαθό ζύζηεκα 

κεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ ζην θύηηαξν, ζηηο λόζνπο ηνπ άμνλα ησλ 

επηλεθξηδίσλ θαη ζηνπο θπζηνινγηθνύο θαη κνξηαθνύο κεραληζκνύο ηνπ ζηξεο. Έρεη ζπλεηζθέξεη 

ζεκαληηθά ζηε βηνταηξηθή βηβιηνγξαθία θαη ε πξνζθνξά ηνπ έρεη αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζε έλα 

θάζκα ρξόλησλ πνιύπινθσλ δηαηαξαρώλ ηνπ αλζξώπνπ, όπσο ε θαηάζιηςε, ην κεηαβνιηθό 

ζύλδξνκν, νη απηνάλνζεο θαη αιιεξγηθέο παζήζεηο, νη δηαηαξαρέο ηεο δηαηξνθήο, νη δηαηαξαρέο ηνπ 

ύπλνπ θαη ηα ςπρνζσκαηηθά λνζήκαηα.  Έρεη ζπγγξάςεη πάλσ από 900 πξσηόηππεο  επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο θαη ην έξγν ηνπ έρεη αλαθεξζεί δηεζλώο ζε πάλσ από 157,000 επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο 

κε δείθηε Hirsch >192 (Google Scholar, Ινύιηνο 2020), είλαη κέζα ζηνπο 100 πιένλ αλαθεξόκελνπο 

επηζηήκνλεο ζηνλ θόζκν θαη ν πιένλ αλαθεξόκελνο Έιιελαο επηζηήκσλ. Σύκθσλα κε ην Institute 

of Scientific Information, είλαη έλαο από ηνπο πην πςειά αλαθεξόκελνπο επηζηήκνλεο (ISI highly 

cited), όρη κόλν ζηε Κλινική Ιατρική, αιιά θαη ζηε Βιολογία και Βιοχημεία θαη ν πςειόηεξα 

αλαθεξόκελνο παηδίαηξνο ή ελδνθξηλνιόγνο παγθνζκίσο. Ο θ. Φξνύζνο έρεη ιάβεη πνιπάξηζκα 

δηεζλή βξαβεία γηα ην έξγν ηνπ. Τν 2011 ηηκήζεθε κε ηελ Διακεκριμμένη Εδρα John Kluge ηεο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Κνλγθξέζνπ ησλ ΗΠΑ. Τν 2014 ηηκήζεθε κε ην ύςηζην ηεο βξαβείν ηεο US 

Endocrine Society Fred Conrad Koch Award. Ο θ. Φξνύζνο είλαη εθιεγκέλν κέινο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δζληθήο Αθαδεκίαο Ιαηξηθήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ, Γξακκάησλ 

θαη Τερλώλ  Academia Europaea. 

 


