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Η Δρ. Ζφθ (Φωτεινι) Τςιλιμπάρθ είναι κάτοχοσ πτυχίου Ιατρικισ από τθν Ιατρικι Σχολι ΕΚΠΑ 
και διδακτορικοφ διπλϊματοσ (PhD) από τθν Ιατρικι Σχολι του Πανεπιςτιμιου Καλιφόρνιασ, 
Σαν Φρανςίςκο (UCSF). Κατά τθν διάρκεια τθσ 20-ετοφσ καρριζρασ τθσ ςτισ ΗΠΑ, διετζλεςε 
Μεταδιδακτορικι Ερευνιτρια ςτo UCSF, και μετζπειτα Επιςτθμονικι Συνεργάτισ ςτα 
Πανεπιςτιμια Harvard και Yale. Στθ ςυνζχεια ζγινε κακθγιτρια ςτθν Ιατρικι Σχολι του 
Πανεπιςτιμιου Μιννεςότασ, Τμιμα Εργαςτθριακισ Ιατρικισ και Πακολογοανατομίασ 
(University οf Minnesota Medical School, Department of Laboratory Medicine and Pathology) 
ςτθ Μιννεάπολθ, ωσ Επίκουρθ και ςτθ ςυνζχεια μόνιμθ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια. Στθν 
Ελλάδα υπιρξε Διευκφντρια Ερευνϊν επί 8 ζτθ και ςτθ ςυνζχεια Γενικι Διευκφντρια του 
Ινςτιτοφτου Βιοεπιςτθμϊν και Εφαρμογϊν του ΕΚΕΦΕ Δθμόκριτοσ επί 12 ζτθ. Από το 2017 
μζχρι ςιμερα διατελεί Συνεργάτθσ-Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο Τμιμα Νευροεπιςτθμϊν 
τθσ Ιατρικισ Σχολισ Παπεπιςτιμιου Μιννεςότασ (Department of Neurosciences, Medical 
School, University of Minnesota) ςτθ Μιννεάπολθ, με ζδρα το Κζντρο Επιςτθμϊν Εγκεφάλου 
(Brain Sciences Center) ςτο Ιατρικό Κζντρο Στρατιωτικϊν Συνταξιοφχων (Veterans 
Administration /VA Medical Center) ςτθ Μιννεάπολθ 
(http://brain.umn.edu/mbr_Tsilibary_EC.html). Η Δρ. Τςιλιμπάρθ είναι γνωςτι διεκνϊσ για τθν 
ςυνειςφορά τθσ ζρευνασ τθσ ςε πρωτεϊνεσ του ςυνδετικοφ ιςτοφ (κολλαγόνο τφπου IV, ζνηυμα-
κολλαγονάςεσ/μεταλλοπρωτεϊνάςεσ, κλπ.), μοριακοφσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ των οποίων 
διευκρίνιςε, όπωσ και διευκρίνιςε μοριακοφσ μθχανιςμοφσ αλλοιϊςεων τουσ που οδθγοφν ςε 
ςυχνά απαντϊμενεσ πακολογικζσ καταςτάςεισ με ζμφαςθ τθν διαβθτικι νεφροπάκεια, τθ 
νόςο Alzheimer, κλπ. Τα αποτελζςματα των ερευνϊν τθσ οδιγθςαν ςτθν απόκτθςθ 9 διεκνϊν 
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ.  Κατά τθν τελευταία δεκαετία θ ζρευνα τθσ εςτιάηεται ςτθ 
διαλεφκανςθ μοριακϊν μθχανιςμϊν που ευκφνονται για τθν δυςλειτουργία και απόπτωςθ 
νευρικϊν κυττάρων ςε πακολογικζσ καταςτάςεισ που ςυνοδεφονται από άννοια, 
χρθςιμοποιϊντασ νζα κυτταρικά ςυςτιματα μελζτθσ και πειραματικά μοντζλα 
πειραματόηωων, ενϊ ανζπτυξε νζο μοντζλο πειραματόηωου που προςτατεφεται από τθν 
ανάπτυξθ νόςου Alzheimer με γενετικά τροποποιθμζνθ, εξειδικευμζνθ υπερζκφραςθ τθσ 
κολλαγονάςθσ / μεταλλοπρωτεϊνάςθσ ΜΜP-9 (matrix metalloproteinase-9)  ςτον εγκζφαλο.  

http://brain.umn.edu/mbr_Tsilibary_EC.html


Eίναι αποδζκτθσ πολλαπλϊν χρθματοδοτιςεων από ΗΠΑ (NIH, American Diabetes Association, 
Juvenile Diabetes Foundation, Minnesota North Star Foundation, Minnesota Medical 
Foundation, κλπ.) τθν ΕΕ (JRC/IPTS-INCO, COST Action, κλπ.), και τθν Ελλάδα (ΓΓΕΤ/Αριςτεία, 
Συνεργαςία, κλπ.) όπωσ και από εταιρείεσ (BristolMyers Squibb/ BMS, ABBOTT/ABBVIE, 
NOVONORDISC, κλπ.), ςυνολικοφ φψουσ άνω των €5,000,000.  
Ζχει άνω των 110 δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά με κριτζσ,και μζχρι τον Μάρτιο 2021 
είχε  παράγοντα ςθμαντικότθτασ (h-Factor) 36 (Web of Science) /44 (Google Scholar), και 3,665 
(web of science) / 7,869 (Google Scholar) αναφορζσ. 
 
 


