στὸ Προφὶλ τῆς Καρδιολογίας

Δημήτριος Ν. Τζιακᾶς
Καθηγητὴς Καρδιολογίας Ἰατρικῆς Σχολῆς Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
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Καθηγητὴς Καρδιολογίας Δημήτριος
Ν. Τζιακᾶς γεννήθηκε στὴν Ἀλεξανδρούπολη Ἔβρου. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ
2ο Γυμνάσιο/Λύκειο Θεσσαλονίκης τὸ 1985 καὶ
ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τὸ 1991 μὲ «ἄριστα».
Ἐκπαιδεύτηκε στὴν εἰδικότητα τῆς Καρδιολογίας στὴν Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ
Κλινικὴ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀλεξανδρούπολης (1999), ἐνῶ ὁλοκλήρωσε τὴ διδακτορική του διατριβὴ μὲ βαθμὸ
«ἄριστα» στὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τὸ 2000.
Ὁ Καθηγητὴς Καρδιολογίας κ. Τζιακᾶς μετεκπαιδεύθηκε στὴν ἐπεμβατικὴ Καρδιολογία,
ἀρχικὰ στὸ St George’s Hospital Department of
Cardiological Sciences, St George’s University of
London, London, Ἡνωμένο Βασίλειο ὑπὸ τὴν
ἐπίβλεψη τοῦ Καθηγητοῦ Juan Carlos Kaski
(2004 – 2005). Ἀκολούθως, τὸ 2010 στὴν Ἰταλία
στὴν ἀντιμετώπιση ὁλικῶν ἀποφράξεων καὶ
βλαβῶν διχασμοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ στὸ Αἱμοδυναμικὸ Ἐργαστήριο τοῦ Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”
Θεσσαλονίκης τὸ 2015 στὴν κερκιδικὴ προσπέλαση, διαδερμικὴ ἀντιμετώπιση δομικῶν
καρδιοπαθειῶν/TAVI. Ἐπίσης, μετεκπαιδεύθηκε στὴν ἠχοκαρδιογραφία στὸ Hammersmith
Hospital, Λονδῖνο, Ἡνωμένο Βασίλειο (2000).
Ἐπιπροσθέτως, ἐκπαιδεύθηκε στὴν Ἀρρυθμιο
λογία στὸ Ἐργαστήριο Ἠλεκτροφυσιολογίας
τῆς Β´ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Ἀριστο-

τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2007,
ἐμφύτευση βηματοδοτικῶν/ἀπινιδωτικῶν συσκευῶν). Τέλος, ἐκπαιδεύθηκε στὴν διαδερμικὴ
σύγκλειση μεσοκολπικῶν καὶ μεσοκοιλιακῶν
ἐλλειμμάτων, τόσο στὴν Ἑλλάδα (2010, Αἱμοδυναμικὸ Ἐργαστήριο, Ὠνάσειου Καρδιοχειρουργικοῦ Κέντρου) ὅσο καὶ στὸ Ἐξωτερικὸ
(2010, Βέρνη, Ἐλβετία).
Ὑπηρέτησε ὡς Ἐπιμελητὴς Β´ στὴν Πανεπι-
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στημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική τοῦ Παν. Γεν.
Νοσοκομείου Ἀλεξανδρούπολης (2000) καί,
ἀκολούθως, ἐξελέγη τὸ 2001 Λέκτορας Καρδιολογίας στὴν Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, τὸ 2005 Ἐπίκουρος Καθηγητὴς καὶ τὸ
2011 Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Καρδιολογίας
στὸ ἴδιο ἀκαδημαϊκὸ κέντρο. Ἀπὸ τὸ 2012 κατέχει τὴ Διεύθυνση τῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, τῆς Στεφανιαίας Μονάδος καὶ τοῦ Αἱμοδυναμικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Πανεπιστημιακῆς
Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Παν. Γεν. Νοσοκομείου Ἀλεξανδρούπολης. Τὸ 2015 ἐκλέχθηκε
ὡς Τακτικὸς Καθηγητὴς Καρδιολογίας στὸ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Τὰ κλινικὰ καὶ ἐρευνητικά του ἐνδιαφέροντα ἑστιάζονται κυρίως στὴν παθοφυσιολογία
τῆς ἀθηροσκλήρωσης καὶ ἰδιαίτερα τῶν ὀξέων
στεφανιαίων συνδρόμων, στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ στὴν ἐπεμβατικὴ καρδιολογία.
Ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν τελεῖ ὑπεύθυνος τῶν Ἐξωτερικῶν Ἰατρείων Καρδιακῆς Ἀνεπάρκειας καὶ Ἀρτηριακῆς Ὑπέρτασης τοῦ Παν. Γεν. Νοσοκομείου Ἀλεξανδρούπολης, ἐνῶ συμμετέχει ἐνεργὰ
στὸ πρόγραμμα τῶν τακτικῶν καὶ ἐκτάκτων
περιστατικῶν τοῦ Αἱμοδυναμικοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Κλινικῆς. Παράλληλα, ἀπὸ τὸ 2000, ἐμφυτεύει μόνιμους βηματοδότες, ἀπινιδωτὲς καὶ
ἀμφικοιλιακὰ συστήματα.
Ὁ Καθηγητὴς Καρδιολογίας Δημήτριος
Τζιακᾶς συμμετέχει ὡς κύριος ἐρευνητὴς σὲ
>20 πολυκεντρικές, διεθνεῖς κλινικὲς μελέτες
στὸ πεδίο τῆς Στεφανιαίας Νόσου, Κολπικῆς
Μαρμαρυγῆς, Δυσλιπιδαιμίας καὶ Καρδιακῆς
Ἀνεπάρκειας, δοκιμάζοντας πρωτοπόρα καὶ
πρωτότυπα φαρμακευτικὰ σκευάσματα. Σὲ
ἀρκετὲς ἀπὸ αὐτὲς ἔχει τὸν ρόλο τοῦ Ἐθνικοῦ
Συντονιστῆ (National Leader), συντονίζοντας
καὶ καθοδηγώντας ὅλα τὰ ἐρευνητικὰ κέντρα
στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο. Στὸν ἐρευνητικὸ τομέα, ὁ
κ. Τζιακᾶς ἦταν πρωτοπόρος στὴν διερεύνηση
τῶν μηχανισμῶν ἀποσταθεροποίησης τῆς ἀθηροσκληρωτικῆς πλάκας (ἔδειξε ὅτι ἡ χοληστερόλη τῶν ἐρυθροκυτταρικῶν μεμβρανῶν συμβάλλει μέσῳ τῆς ἀγγειογένεσης στὴν αὔξηση
τοῦ λιπώδους πυρῆνα), καθὼς καὶ στὴν παθοφυσιολογία τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας (ἀνέ-
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δειξε ὅτι τὰ πρωτεολυτικὰ ἔνζυμα τῶν μεταλλοπρωτεϊνασῶν κατέχουν κεντρικὸ ρόλο στὴν
ἀναδιαμόρφωση τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας καὶ
ὅτι τὰ προϊόντα ἀποδόμησης τοῦ κολλαγόνου
μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς προγνωστικοὶ δεῖκτες κατὰ τὴν πορεία τοῦ συνδρόμου).
Τέλος, στὸ πεδίο τῆς Ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας τὸ 2013 δημοσίευσε ἕνα βαθμονομημένο μοντέλο πρόγνωσης τῆς ὀξείας νεφρικῆς βλάβης
μετὰ ἀπὸ διαδερμικὴ στεφανιαία ἐπαναιμάτωση, τὸ ὁποῖο καὶ ἔγινε ἀποδεκτὸ ἀπὸ μεγάλα
ἰατρικὰ περιοδικὰ (BMJ, Lancet) ὡς ποιοτικὰ
ἄριστο καὶ κλινικὰ χρήσιμο.
Εἶναι fellow τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας (European Society of Cardiology),
τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας
(American College of Cardiology), τῆς Ἀμερικάνικης Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας (American
Heart Association), τῆς Ἀμερικάνικης Ἑταιρείας Ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας (Society of
Cardiovascular Angiography and Interventions),
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Ἀθηροσκλήρωσης (European Society of Atherosclerosis) καὶ
τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἰατρῶν Νοσημάτων Θώρακος (American College of Chest
Physicians). Ἔχει διατελέσει ἢ διατελεῖ μέλος
πολλῶν ὁμάδων Ἐργασίας, τόσο τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας (Ἀρτηριακῆς
Ὑπέρτασης, Ὀξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων,
Καρδιακῆς Ἀνεπάρκειας), ὅσο καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ (Working Group on Acute Cardiac Care
of the European Society Of Cardiology, Working
Group on Pathogenesis of Atherosclerosis).
Τέλος, εἶναι μέλος τοῦ European Board for the
Specialty of Cardiology (EBSC), κατέχοντας τὸ
ἀντίστοιχο δίπλωμα εἰδίκευσης στὴν Καρδιολογία.
Ὁ Καθηγητὴς Καρδιολογίας κ. Τζιακᾶς
εἶναι ἀντιπρόσωπος (Governor) τῆς Ἑλλάδας
στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Καρδιαγγειακῆς Φαρμακολογίας (International Society of
Cardiovascular Pharmacotherapy) μὲ θητεία 4
ἔτη, ἐνῶ διατελεῖ διευθυντὴς τοῦ Περιφερειακοῦ τομέα Ἀνατολικῆς Μακεδονίας–Θράκης
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας ἀπὸ
τὸν Μάρτιο τοῦ 2014. Ὑπηρέτησε τὸ διάστημα
2016 – 2017 ὡς Πρόεδρος τοῦ τομέα ἐσωτερικῆς
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Παθολογίας τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, ἐνῶ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2017 ἐκλέχθηκε διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ἰατρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ
Παν. Γεν. Νοσοκομείου Ἀλεξανδρούπολης μὲ
τριετῆ θητεία.
Οἱ διακρίσεις τοῦ Καθηγητῆ Δημήτριου
Τζιακᾶ ξεκινοῦν τὸ 2001 μὲ πάνω ἀπὸ 20 βραβεύσεις σὲ Συνέδρια τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ τοῦ
Ἐσωτερικοῦ γιὰ τὴν ἐρευνητική του δραστηριότητα, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν διάκριση Young
Investigator Award γιὰ 3 χρονιὲς (2005, 2006
καὶ 2009) ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ
Ἑταιρεία. Γιὰ τὶς διακρίσεις του αὐτές, δημοσιεύθηκε τὸ profil του στὸ Ἀμερικανικὸ Καρδιολογικὸ Περιοδικὸ «Circulation».
Ὁ Καθηγητὴς Δημήτριος Τζιακᾶς ἔχει νὰ
παρουσιάσει ἐνεργὴ καὶ σημαντικὴ ἐρευνητικὴ δραστηριότητα καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς
ἰατρικῆς του πορείας. Ἔχει ἄνω τῶν 80 δημοσιεύσεων σὲ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ περιοδικά, μὲ συνολικὸ συντελεστὴ ἀπήχησης ἄνω
τοῦ 350. Τὸ δημοσιευμένο του ἔργο φέρει ἄνω
τῶν 1.100 βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν, μὲ συντελεστὴ Η-index 20. Εἶναι συγγραφέας κεφαλαίων σὲ πολλαπλὰ βιβλία -ἑλληνικὰ καὶ
ξενόγλωσσα- στὸ χῶρο τῆς Καρδιολογίας. Ἐπίσης, εἶναι μέλος τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς
πολλῶν Καρδιολογικῶν περιοδικῶν (Hellenic
Journal of Cardiology, Cardiovascular Drugs
and Therapy, Current Vascular Pharmacology,
European Cardiology Review), ἐνῶ διατελεῖ
κριτὴς/reviewer σὲ πολυάριθμα ἑλληνικὰ καὶ
ξενόγλωσσα Ἰατρικὰ Περιοδικὰ (>40).
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Ἡ ἀκαδημαϊκὴ καὶ ἐρευνητική του πορεία
ἀποτυπώνεται στὴ συμμετοχή του ὡς προσκεκλημένος ὁμιλητὴς σὲ Ἑλληνικὰ καὶ διεθνῆ
Καρδιολογικὰ Συνέδρια (>200). Ἔχει >100
ἐρευνητικὲς ἀνακοινώσεις σὲ Ἑλληνικὰ Καρδιολογικὰ Συνέδρια καὶ >90 ἐρευνητικὲς ἀνακοινώσεις σὲ Διεθνῆ Καρδιολογικὰ Συνέδρια. Ὁ
ἴδιος ὀργανώνει ἀπὸ ἐτῶν στὴν Ἀλεξανδρούπολη, μὲ ἐπιτυχία, τὸ ἐτήσιο Καρδιολογικὸ Συνέδριο Ἀνατολικῆς Μακεδονίας & Θράκης μὲ
συμμετοχὴ ὁμιλητῶν ἀπὸ ὅλες τὶς Ἰατρικὲς Σχολὲς τῆς Ἑλλάδος.
Πέρα ἀπὸ τὸ πλούσιο ἐρευνητικὸ καὶ κλινικὸ ἔργο ὁ κ. Τζιακᾶς χαρακτηρίζεται ἀπὸ
ὑψηλὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν ἰατρῶν στὸν τομέα τῆς Καρδιολογίας. Ὡς ἐπιβλέπον μέλος ΔΕΠ ἢ ὡς μέλος τριμελῶν ἐπιτροπῶν
ἔχει συμβάλλει στὴν ἐκπόνηση >20 διδακτορικῶν διατριβῶν, οἱ ὀποῖες κρίθηκαν ὡς ἄριστες.
Ἔχει ἐκπαιδεύσει δεκάδες σειρὲς Φοιτητῶν,
εἰδικευομένων Ἰατρῶν καὶ εἰδικευμένων Καρδιολόγων τόσο στὴν κλινικὴ πρακτικὴ ὅσο καὶ
στὴν κλινικὴ ἔρευνα. Πολλοὶ ἐξ’ αὐτῶν ἔχουν
στὴ συνέχεια σημαντικὴ πορεία καὶ περαιτέρω ἐπιστημονικὴ ἐξέλιξη στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ
ἐξωτερικό. Ἐπιπροσθέτως, συμμετέχει ὡς διδάσκων σὲ πολυάριθμα μεταπτυχιακὰ προγράμματα τῶν Ἰατρικῶν Σχολῶν τῆς χώρας. Τέλος,
ἀπὸ τὸ 2008 ἕως καὶ σήμερα συμμετέχει εἴτε ὡς
Πρόεδρος εἴτε ὡς Μέλος τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν χορήγηση ἰατρικῆς εἰδικότητας
τῆς Καρδιολογίας.

Σημείωση: Τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα, τὰ δεδομένα καὶ οἱ ἀξιολογήσεις ποὺ περιέχονται στὸ προφὶλ τῶν προβαλλόμενων προσώπων τῆς παρούσας στήλης, παρέχονται μὲ ἀποκλειστική εὐθύνη τῶν ἰδίων γιὰ τὴν ἀκρίβειά τους.

