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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παγκόσµια πολυκεντρική µελέτη γονιδιακής θεραπείας

Μήνυµα από τον Αναπληρωτή Γενικό
Εκτελεστικό Ιατρικό ∆ιευθυντή του
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου, Καθ. Λεωνίδα Α. Φυλακτού
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Οµάδα Μεταφραστικής Γενετικής

Μεσογειακός Πυρετός,
µία συχνή κληρονοµική ασθένεια
στην Κύπρο

Από εδώ, ξεκινάει η αναβάθµιση
της ζωής των ασθενών

“BESTPRAC”: Η νέα διοικητική
πρόκληση του COST Action
Έλεγχος και διερεύνηση των
µοριακών µηχανισµών δράσης
ουσιών για τη θεραπεία της
β-θαλασσαιµίας

ΤΕΛΕΘΟΝ - ΝΕΑ ΙΝΓΚ
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Το ΙΝΓΚ επιλέγηκε να συµµετάσχει σε µια Παγκόσµια πολυκεντρική µελέτη γονιδιακής
θεραπείας στην Οικογενειακή Αµυλοειδική Νευροπάθεια. Η κλινική δοκιµασία µε την
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ονοµασία “APOLLO”, θα γίνει µε τη συµµετοχή Κυπρίων ασθενών. Αυτό αποδεικνύει,
για άλλη µια φορά, την αναγνώριση και αξιοπιστία του Ινστιτούτου.
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Το “Veracity” στην παγκόσµια αγορά
7

Στις 25 Μαΐου, η θυγατρική εταιρεία του ΙΝΓΚ, NIPD Genetics Ltd, ανακοίνωσε τη
διάθεση του προϊόντος “Veracity” στην παγκόσµια αγορά. Πρόκειται για ένα
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επαναστατικό µη επεµβατικό προγεννητικό τεστ, το οποίο παρέχει σε όλες τις εγκύους, µε
απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία και κυρίως χωρίς κανένα κίνδυνο για το έµβρυο, µη
επεµβατικό προγεννητικό έλεγχο για το σύνδροµο Down. Ένα επίτευγµα που ανοίγει
τεράστιες προοπτικές και βάζει τη χώρα µας στον παγκόσµιο επιστηµονικό χάρτη.
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Μήνυµα από τον Αναπληρωτή Γενικό Εκτελεστικό Ιατρικό
∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου, Καθ. Λεωνίδα Α. Φυλακτού
Ποια είναι η σχέση των µεταπτυχιακών µας προγραµµάτων και της ποιότητας
της ζωής των ασθενών;
Αγαπητοί φίλοι,

Πολλά από αυτά τα προγράµµατα έχουν στόχο την πρόληψη,
άλλα και τη διάγνωση και την πρόγνωση, και ορισµένα τη

Τι σχέση µπορεί να έχουν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα µε την

θεραπεία των ασθενειών. Τέτοια είναι και τα ερευνητικά

αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των ασθενών;

προγράµµατα που αναλαµβάνουν οι φοιτητές µας για τις

∆ιαβάζοντας τον πιο πάνω τίτλο, θα ήταν πράγµατι δύσκολο να

µεταπτυχιακές τους σπουδές, που οδηγούν στους τίτλους MSc

βρεθεί η συσχέτιση µεταξύ των µεταπτυχιακών προγραµµάτων

και PhD. Οι φοιτητές ενσωµατώνονται από την πρώτη µέρα στις

και της ζωής των ασθενών.

Κλινικές ή τα Εργαστηριακά Τµήµατα του Ινστιτούτου έτσι ώστε
να παίρνουν όλα τα ερεθίσµατα από τις υπηρεσίες προς τους

Το ότι η Έρευνα είναι αναγκαία σε κάθε χώρα, είναι δεδοµένο.

ασθενείς και τα υπόλοιπα ερευνητικά έργα, αποσκοπώντας έτσι

Μπορεί να µην είναι απλό να γίνει άµεσα κατανοητό πώς η

στη µέγιστη απόδοση και κατά συνέπεια στο µέγιστο όφελος

Έρευνα ωφελεί τους πολίτες, για τον απλούστατο λόγο ότι σε

προς τους ασθενείς. Οι φοιτητές µας είναι στην πρώτη γραµµή

πολλές

ενάντια στις ασθένειες!

περιπτώσεις

τα

αποτελέσµατα

των

ερευνών

διαφαίνονται σε βάθος χρόνου. Είναι αρκετά πειστικό όµως, και
καθόλου τυχαίο, ότι οι χώρες που έχουν ψηλή ποιότητα ζωής
έχουν ανεπτυγµένη την ερευνητική τους δραστηριότητα.
Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που προσφέρονται από τη
Σχολή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη
Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου έχουν αυτόν το σκοπό. Εκτός
από το ότι στοχεύουν να εκπαιδεύσουν και να καταρτίσουν τη
νέα γενιά των επιστηµόνων των βιοϊατρικών επιστηµών, έχουν
απώτερο στόχο να βοηθήσουν τον ασθενή. Πώς; Όλα τα
ερευνητικά προγράµµατα των µεταπτυχιακών φοιτητών,

Λεωνίδας Α. Φυλακτού

δηλαδή οι διατριβές τους, σχετίζονται άµεσα µε τον ασθενή. Στο

Αναπληρωτής Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός ∆ιευθυντής
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου υπάρχει µια

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι προσβλέπω µε µεγάλη

πλειάδα από ερευνητικά προγράµµατα που στόχο έχουν να

ικανοποίηση στην έναρξη των καινούριων µας µεταπτυχιακών

αντιµετωπίσουν ασθένειες και έτσι εξυπηρετούν την αποστολή

προγραµµάτων το Σεπτέµβριο. Προγράµµατα MSc και PhD στις

του Ινστιτούτου.

Νευροεπιστήµες αλλά και ένα καινούριο MSc στη Βιοϊατρική
Έρευνα για όσους θέλουν να δοκιµαστούν στην έρευνα. Ακόµη
περισσότερη ενίσχυση προς τους ασθενείς µας ενάντια στις
ασθένειες!
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Παρουσίαση
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
&ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

OΜΑ∆Α ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
H Oµάδα Μεταφραστικής Γενετικής δηµιουργήθηκε το 2012 από

Η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, παρά τη µεταβλητότητα

τον Καθηγητή Φίλιππο Πατσαλή και είναι η µοναδική στο

της µεθυλίωσης µεταξύ των δειγµάτων, η µέθοδος παρείχε µια

Ινστιτούτο που δραστηριοποιείται αποκλειστικά µε την έρευνα.

σαφή διάκριση µεταξύ του εµβρυικού και µητρικού ιστού. Η

Είναι αφοσιωµένη στα θέµατα της µη επεµβατικής προγεννητικής

έρευνα αυτή επιχορηγείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Ange-

διάγνωσης και της εµβρυικής γονιδιωµατικής και µεθηλιωµατικής

Lab και

γενετικής.

«εργαστηρίου σε τσιπ» (Lab-on–a-Chip), που θα προσφέρει τη

έχει ως απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ενός

δυνατότητα µη επεµβατικού εντοπισµού γενετικών παθήσεων
Η προγεννητική διάγνωση στοχεύει τόσο στον εντοπισµό των πιο

κατά τη διάρκεια της κύησης.

κοινών ανευπλοειδιών, όπως είναι το Σύνδροµο Down, όσο και
άλλων γενετικών ανωµαλιών. Μέχρι πρότινος, η προγεννητική

Το προσωπικό

της Οµάδας αποτελείται από τέσσερις

διάγνωση γινόταν µόνο µε επεµβατικές µεθόδους, οι οποίες είναι

µεταδιδακτορικούς

συνδεδεµένες µε περίπου 1% ρίσκο αποβολής του εµβρύου.

συνεργάτες. Επιπλέον, η Οµάδα συµµετέχει στα εκπαιδευτικά

Προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των αποβολών λόγω των

προγράµµατα

επεµβατικών µεθόδων, η Οµάδα έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων

Ιατρικής Κύπρου και φιλοξενεί µεταπτυχιακούς φοιτητές της

µεθοδολογιών για τη µη επεµβατική προγεννητική διάγνωση

Σχολής και του Πανεπιστηµίου Κύπρου.

µέσω εµβρυοειδικών δεικτών στο µητρικό αίµα, προκειµένου να

συλλογή της πολλά επιστηµονικά άρθρα και συµµετέχει σε

προσδιοριστούν οι γενετικές ανωµαλίες στα πρώτα στάδια της

συνέδρια, όπου τα µέλη της έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν

κύησης.

την εργασία τους στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

επιστήµονες

και

δύο

ερευνητικούς

που προσφέρονται από τη Σχολή Μοριακής
Η Οµάδα έχει στη

Η έρευνα της Οµάδας χρηµατοδοτείται από ανταγωνιστικά και
υψηλού κύρους προγράµµατα, όπως το ERC Advance Grant.
Μέσα στα πλαίσια των προγραµµάτων αυτών, η Οµάδα
ολοκλήρωσε την ανάλυση ολόκληρου του µεθυλιωµένου
γονιδιώµατος χρησιµοποιώντας την τεχνική “Bisulﬁte Conversion” σε συνδυασµό µε µεθόδους αλληλούχισης DNA «νέας
γενιάς». Η τεχνική αυτή θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση διαφορικά
µεθυλιωµένων νουκλεοτιδίων µεταξύ µητρικού και εµβρυικού
DNA και ακολούθως την εφαρµογή τους στη µη επεµβατική
προγεννητική διάγνωση.
Επίσης, οι επιστήµονες της Οµάδας εφαρµόζοντας τη µέθοδο

Από αριστερά: Άννα Κεραυνού, Μαρία Νεοφύτου, Σπύρος Στυλιανού,
Σκεύη Κυριάκου, Χρυσάνθια Λεοντίου, Μάριος Ιωαννίδης

ανοσοκατακρήµνισης µεθυλιωµένου DNA σε συνδυασµό µε
(υπέρ)-υψηλής ανάλυσης µικροσυστοιχίες και τη µεθοδολογία
αλληλούχισης «νέας γενιάς» κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την
παρουσία διαφορικής µεθυλίωσης µεταξύ εµβρυικού και µητρικού
ιστού σε ένα µεγάλο αριθµό περιοχών στα χρωµοσώµατα 13, 18,
21 και Χ. Στη συνέχεια, η Οµάδα προχώρησε στο χαρακτηρισµό
διαφορικά µεθυλιωµένων περιοχών όσον αφορά, τη διακύµανση
της µεθυλίωσης µεταξύ εµβρυϊκού DNA και DNA µητρικού
περιφερικού αίµατος µεταξύ διαφορετικών ατόµων.

Oµάδα Μεταφραστικής Γενετικής
∆ρ. Μάριος Ιωαννίδης
Αν. ∆ιευθυντής Οµάδας
mioannid@cing.ac.cy
τηλ.: 22 392 694
φαξ.: 22 392 793
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Υπηρεσίες

Κληρονοµικά Σύνδροµα Περιοδικού Πυρετού
Μεσογειακός Πυρετός, µία συχνή κληρονοµική ασθένεια στην Κύπρο
Τα σύνδροµα περιοδικού πυρετού (ΣΠΠ) είναι νοσήµατα που
χαρακτηρίζονται από επεισόδια επαναλαµβανόµενων πυρετών
µετά από παθολογικά έντονη φλεγµονή. Τα περισσότερα από τα
σύνδροµα αυτά είναι κληρονοµικά και κληρονοµούνται µε τον
αυτοσωµικό επικρατούντα ή υπολειπόµενο χαραχτήρα.
Τα πιο συχνά ΣΠΠ για τα οποία έχουν αναγνωριστεί παθογόνες

Η πρωτεΐνη Πυρίνη/Μαρενοστρίνη κωδικοποιείται από το
γονίδιο MEFV και δοµικά χαρακτηρίζεται από 5 αποπτοτικούς
φλεγµονώδεις τοµείς.

µεταλλάξεις είναι ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ –
MEFV gene), το σύνδροµο TRAPS (Tumor Necrosis Factor Receptor Associated Periodic Syndrome - TNFRSF1A gene) σχετιζόµενο
µε τον υποδοχέα του TNF, το σύνδροµο κρυοπυρινοπάθειας CAPS
(Cryopyrin associated periodic syndrome - NLRP3 gene) και το
σύνδροµο υπερέκκρισης IgD µε περιοδικό πυρετό HIDS (Hyper
IgD Syndrome – MVK gene) λόγω ανεπάρκειας του ενζύµου
µεβαλονική κινάση1.

κληρονοµείται κατά το σωµατικό υπολειπόµενο χαρακτήρα και
αφορά λαούς Μεσογειακής και κυρίως Εβραϊκής και Αρµενικής
καταγωγής. Την τελευταία δεκαετία το εργαστήριο Μοριακής
Γενετικής, Λειτουργίας & Θεραπείας του Ινστιτούτου Νευρολογίας
σε συνεργασία µε πλειάδα

µε το παθολογικό προϊόν της έκφρασής του που είναι η πρωτεΐνη
πυρίνη ή µαρενοστρίνη. Η ύπαρξη της παθολογικής πρωτεΐνης
οδηγεί στην ανεξέλεγκτη εκδήλωση της φλεγµονής. Το βασικό
σύµπτωµα είναι τα υποτροπιάζοντα επεισόδια πυρετού τα οποία
χαρακτηρίζονται από σταθερή περιοδικότητα και µέση διάρκεια

Ο ΟΜΠ θεωρείται το συχνότερο κληρονοµικό ΣΠΠ και

και Γενετικής

Ο τρόπος δράσης του µεταλλαγµένου γονιδίου MEFV συνδέεται

ιατρών, κυρίως

παιδιάτρων και παθολόγων, έχει διαγνώσει σε µοριακό επίπεδο
µεγάλο αριθµό Κύπριων ασθενών µε µεταλλάξεις στο γονίδιο
MEFV του ΟΜΠ2. Απόρροια των αποτελεσµάτων που προκύπτουν
από την παραπάνω µελέτη, η συχνότητα των υγιών φορέων
µετάλλαξης του γονιδίου MEFV στον Κυπριακό πληθυσµό
υπολογίζεται να είναι περίπου 1:10 και η συχνότητα της ασθένειας
1:400.
Επί συνόλου 593 Κύπριων ασθενών µε ΣΠΠ και οι οποίοι έχουν
ελεγχτεί για µεταλλάξεις στο γονίδιο MEFV έχουν εντοπιστεί 70
ασθενείς µε οµόζυγες ή σύνθετες µεταλλάξεις, 128 ετεροζυγώτες
και 395 χωρίς µεταλλάξεις. Εποµένως η περαιτέρω διερεύνηση

2-4 ηµέρες. Τα πυρετικά κύµατα αγγίζουν τους 40°C, δεν
καταστέλλονται µε τα συνήθη αντιπυρετικά και λύονται από µόνα
τους. Ασθενείς µε υποτροπιάζοντα επεισόδια φλεγµονών µπορεί
µακροχρόνια να αναπτύξουν δευτεροπαθή αµυλοείδωση. Η
µακροχρόνια εναπόθεση αµυλοειδούς σε όργανα όπως η καρδία,
οι νεφροί, ο θυρεοειδής και το έντερο προκαλεί τη σταδιακή
µείωση της λειτουργίας τους. Ως θεραπεία πρώτης γραµµής
χορηγείται δια βίου η κολχικίνη. Σε βαρύτερες περιπτώσεις έχει
δοκιµαστεί

µε

ικανοποιητικά

αποτελέσµατα

χρήση

ανοσοτροποποιητικών φαρµάκων ή βιολογικών παραγόντων
(αντί-TNFα και αναστολείς της ιντερλευκίνης -1β).
Βιβλιογραφία
1 Guidelines for the genetic diagnosis of hereditary recurrent fevers. Shinar Y,
Obici L, Aksentijevich I, Bennetts B, Austrup F, Ceccherini I, Costa JM, De
Leener A, Gattorno M, Kania U, Kone-Paut I, Lezer S, Livneh A, Moix I,
Nishikomori R, Ozen S, Phylactou L, Risom L, Rowczenio D, Sarkisian T, van
Gijn ME, Witsch-Baumgartner M, Morris M, Hoﬀman HM, Touitou I; Ann
Rheum Dis. 2012.
2 Familial Mediterranean fever associated with MEFV mutations in a large
cohort of Cypriot patients. Neocleous V, Costi C, Kyriakou C, Kyriakides TC,
Shammas C, Skordis N, Toumba M, Kyriakou S, Koliou M, Kousparou M,
Onoufriou M, Hadjipanayis A, Iasonides M, Atamyan VN, Pierides A,
Christophidou-Anastasiadou V, Tanteles GA, Phylactou LA. Ann Hum Genet.
2015.

για τυχόν µεταλλάξεις σε άλλα γονίδια που σχετίζονται µε ΣΠΠ δεν
πρέπει να αποκλείεται.

Άρθρο
∆ρ Βάσος Νεοκλέους, Μοριακός Γενετιστής
vassosn@cing.ac.cy - τηλ. 22 392 659 φαξ. 22 392 817
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Τµήµα Μοριακής Γενετικής, Λειτουργίας & Θεραπείας
Καθ. Λεωνίδας Α. Φυλακτού, ∆ιευθυντής

Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου

Από εδώ, ξεκινάει η αναβάθµιση της ζωής των ασθενών
Από το 2012, χρονιά έναρξης λειτουργίας της Σχολής Μοριακής

Αυτό θεωρώ ότι δίνει ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα σε µας,

Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ), αποτελώ µέλος της Σχολής αυτής και ως

τους φοιτητές της Σχολής, αφού δια µέσου της έρευνάς µας

εκ τούτου και του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου.

συµβάλλουµε στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Μέτα από τρία χρόνια και όντας πλέον στο τρίτο έτος του

Αυτός είναι άλλωστε και ο πιο σηµαντικός στόχος που µπορεί να

διδακτορικού προγράµµατος στη Μοριακή Ιατρική (PhD Molecular

έχει ένας ερευνητής και η κινητήριος δύναµη που δίνει νόηµα στις

Medicine), βρίσκω τον εαυτό µου πολύ τυχερό που µου δόθηκε η

καθηµερινές προσπάθειες στο εργαστήριο!

ευκαιρία να συνεχίσω τις σπουδές µου στη ΣΜΙΚ και να γνωρίσω
από κοντά την έρευνα που διεξάγεται – µε πολλή επιτυχία θα έλεγα
– στον τόπο µας. Μέσω της παρακολούθησης των µαθηµάτων
κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών, εµπλούτισα τις
γνώσεις µου και ήρθα σε επαφή µε τα διάφορα τµήµατα του ΙΝΓΚ
γνωρίζοντας έτσι τις δραστηριότητες και τα ερευνητικά τους
ενδιαφέροντα.

Άρθρο
Ανθή ∆ηµητριάδου
∆ιδακτορική Φοιτήτρια
Μοριακής Ιατρικής
Σχολή Μοριακής
Ιατρικής Κύπρου

Η εκπόνηση της διδακτορικής µου διατριβής πραγµατοποιείται στο
Τµήµα Βιοχηµικής Γενετικής µε ∆ιευθύντρια τη ∆ρ Ανθή
∆ρουσιώτου και Επιστηµονικό Σύµβουλο το ∆ρ Πέτρο Π. Πέτρου.
Η µελέτη επικεντρώνεται στη νόσο Pompe η οποία αποτελεί µια
σπάνια γενετική ασθένεια που επηρεάζει το µεταβολισµό του
γλυκογόνου. Οι ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο Pompe,
χαρακτηρίζονται κυρίως από µυϊκή εξασθένηση, αναπνευστική
ανεπάρκεια

και

κινητικά

προβλήµατα.

Η

έρευνα

αυτή

CSMM GENIUS GENETICS QUIZ 2015

πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τη Μονάδα ∆ιαγονιδιακών

Η Σχολή µας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, διοργάνωσαν

Ποντικών και το Τµήµα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου και Μοριακής

τον 3ο Παγκύπριο διαγωνισµό γνώσεων CSMM Genius Genetics Quiz. Στην 1η θέση

Παθολογίας του ΙΝΓΚ και χρηµατοδοτείται από το Telethon

ισοβάθµησαν τα Λύκεια Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Λευκωσία (Στέλλα Αναστασία

Κύπρου.

Άρχοντα, Ρέα Κέρµπυ, Μάρκος Νικολάου, Καθηγήτρια η Όλγα Χαραλάµπους) και

Η ευκαιρία που µου δόθηκε να συνεργαστώ µε το Τµήµα
Βιοχηµικής Γενετικής µε βοήθησε να αναπτύξω δεξιότητες όσον
αφορά στη σχεδίαση και πραγµατοποίηση πειραµάτων για την

Αγίου Νεοφύτου, Πάφος (∆ιαµάντω Τσιακνί, Θεράπων Κωνσταντίνου, Παναγιώτης
∆ηµητρίου, Καθηγήτρια η Ροδούλα Αβραάµ) και στην 2η θέση το Λύκειο
Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα (‘Έλενα Ηλία, Ελένη Χρίστου, Στέλιος Παναγή,
Καθηγήτρια η Μέλπω Μουαΐµη). Το βραβείο της 1ης θέσης δίνει την ευκαιρία στους

απάντηση ενός ερωτήµατος και στην απόκτηση κριτικής σκέψης,

µαθητές να παρακολουθήσουν από κοντά τις δραστηριότητες των τµηµάτων του

χαρακτηριστικά απαραίτητα για έναν ερευνητή. Αυτή η ευκαιρία

Ινστιτούτου.

της άµεσης σχέσης µε το εργαστηριακό περιβάλλον είναι και ό, τι
σηµαντικότερο θεωρώ για κάποιον φοιτητή, πέρα από τις
θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν οι διδακτορικοί φοιτητές της
ΣΜΙΚ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους.
Πιστεύω ότι η δηµιουργία της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου
ήταν ένα µεγάλο κατόρθωµα για το ΙΝΓΚ, διότι µέσω της
εκπαίδευσης ολοκληρώνεται η πολύχρονη προσφορά του
Ινστιτούτου στην έρευνα και στην παροχή διαγνωστικών
υπηρεσιών.
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Ερευνητικά Προγράµµατα

“BESTPRAC”: η νέα διοικητική πρόκληση του COST Action
Το Γραφείο Έρευνας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής

Περαιτέρω, µέσω της συγκεκριµένης ∆ράσης και µετά από ακόµα

Κύπρου συµµετέχει στη µοναδική ∆ράση του προγράµµατος COST

µια επιτυχηµένη πρόταση, συµµετείχα σε µια συνάντηση/εργαστήριο

για ∆ιοικητικούς Ερευνητές, BESTPRAC, «Η Φωνή των

που έγινε πρόσφατα µεταξύ τριών οµάδων εργασίας, (οµάδα

∆ιοικητικών/∆ιαχειριστών–∆ηµιουργώντας ένα δίκτυο ∆ιοικητικής

διοίκησης, οµάδα οικονοµικών, και οµάδα νοµικών θεµάτων). Εκεί

Αριστείας».

παρουσιάστηκε η δουλειά του Γραφείου Έρευνας και οι πρακτικές
τις οποίες ακολουθούµε, δίνοντας παραδείγµατα αποτελεσµατικών

Μέσω της συγκεκριµένης ∆ράσης, ανακοινώθηκαν επιστηµονικές

και µη αποτελεσµατικών τρόπων αντιµετώπισης των καθηµερινών

αποστολές µικρής διάρκειας (STSM). Στόχος τους είναι να

µας προκλήσεων και ανταλλάσοντας απόψεις και πρακτικές µε

επιτρέψουν τη δικτύωση και την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών,

αντίστοιχα

νοµικών, διοικητικών εµπειριών, την ανταλλαγή και µεταφορά

πανεπιστηµίων όπως Max Planck, University College London,

γνώσεων και την αύξηση της αποδοτικότητας στη διαχείριση του

Imperial College κλπ.

γραφεία

µεγάλων

ερευνητικών

κέντρων

και

έργου (Project Management). Σε µια τέτοια αποστολή και µετά
από επιτυχηµένη πρόταση, είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Max

Για τους ∆ιοικητικούς ∆ιαχειριστές ερευνητικών προγραµµάτων

Planck Institute of Biochemistry στη Γερµανία. Το Max Planck είναι

και ειδικά ερευνητικών κέντρων όπως το Ινστιτούτο, το BESTPRAC

ένας ερευνητικός οργανισµός µε συναφή, µε το Ινστιτούτο,

αποτελεί ένα ζωτικής σηµασίας εργαλείο για την ενίσχυση των

ερευνητικά ενδιαφέροντα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε

υφιστάµενων δικτύων, την προώθηση συνεργασιών αλλά και την

ανταλλαγή πρακτικών εµπειριών και γνώσεων στον τοµέα

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εµπειριών µε στόχο την

διαχείρισης

αναβάθµιση των υφιστάµενων υπηρεσιών προς τους επιστήµονες

ερευνητικών

προγραµµάτων

και

παράλληλα

εµπειριών για το σχεδιασµό και εφαρµογή ερευνητικών

µας.

προγραµµάτων στους τοµείς ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έχουν
δηµιουργηθεί σηµαντικές προοπτικές πιθανής µελλοντικής

Το Γραφείο Έρευνας του ΙΝΓΚ θα συνεχίσει να είναι ενεργό µέλος

συνεργασίας.

της συγκεκριµένης ∆ράσης προσπαθώντας να αδράξει κάθε
ευκαιρία για καλύτερες και πιο αποτελεσµατικές υπηρεσίες.

Βιώνοντας την καθηµερινότητα ενός ερευνητικού οργανισµού
αποτελεί ίσως τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο απόκτησης και
προσαρµογής των γνώσεων και εµπειριών, επιτρέποντας τη
δικτύωση και την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών, νοµικών και
διοικητικών εµπειριών. Μέσω αυτής της αποστολής αποκτήθηκαν
πρακτικές για καλύτερη και πιο αποτελεσµατική διαχείριση των
ερευνητικών

µας

προγραµµάτων

όπως

η

τήρηση

ολοκληρωµένου επιστηµονικού και οικονοµικού φακέλου του
έργου, ο οποίος να περιλαµβάνει όλα τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά για τις δαπάνες του συγκεκριµένου έργου. Η
πρακτική αυτή η οποία εφαρµόζεται στο συγκεκριµένο κέντρο θα
προσπαθήσουµε να υιοθετηθεί και στο Ινστιτούτο µας,
προσαρµοσµένη βέβαια µε τις ιδιαιτερότητες του Ινστιτούτου.
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Άρθρο
Άντρη Χαραλάµπους
Λειτουργός Ερευνητικών Προγραµµάτων
Γραφείο Έρευνας
andric@cing.ac.cy
τηλ. 22 392 849
φαξ. 22 392641

Έρευνα

Έλεγχος και διερεύνηση των µοριακών µηχανισµών
δράσης ουσιών για τη θεραπεία της β-θαλασσαιµίας
Η φαρµακολογική ενεργοποίηση των γονιδίων της γ-σφαιρίνης
για την παραγωγή της εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης (HbF) είναι µια
πολύ υποσχόµενη θεραπευτική προσέγγιση για τη θεραπεία της
β-θαλασσαιµίας.

Η

εµβρυϊκή

αιµοσφαιρίνη

µπορεί

να

λειτουργήσει σε αντικατάσταση της απούσας ενήλικης
αιµοσφαιρίνης και να επιφέρει σηµαντική βελτίωση των
κλινικών συµπτωµάτων των ασθενών. Ωστόσο, οι ουσίες που
χρησιµοποιούνται

σήµερα

για

το

σκοπό

αυτό

έχουν

περιορισµένη εφαρµογή λόγω χαµηλής δράσης, παρενεργειών
και µη σταθερής ανταπόκρισης απο τους ασθενείς. Ως εκ
τούτου, ο εντοπισµός νέων ουσιών που διεγείρουν την
γ-σφαιρίνη είναι ζωτικής σηµασίας. Στην παρούσα εργασία,
µελετήθηκε ο µηχανισµός επαγωγής της HbF απο την decitabine, µία ουσία µε σηµαντική δράση όσον αφορά την

Προτεινόµενο µοντέλο δράσης της decitabine για
ενεργοποίηση της εµβρυϊκής αιµοσφαιρίνης

επανενεργοποίηση της γ-σφαιρίνης, µε σκοπό την εύρεση

Ένα απο αυτά τα µονοπάτια ειναι το NF-κB. Είκοσι επτά

κατάλληλων στόχων για φαρµακευτική αγωγή.

πρωτεΐνες συσχετίστηκαν µε τη δράση της decitabine. ∆υο από
αυτές είναι η ARHGAP4 και EGLN2, δύο πρωτεΐνες που είχαν

Καθώς η decitabine προκαλεί υποµεθυλίωση του DNA,

προηγουµένως

µελετήθηκε η µεθυλίωση του DNA και των ιστονών στους

γ-σφαιρίνης, και την ερυθροποίηση που προκαλείται από

υποκινητές των β-ανάλογων σφαιρινών και στο LCR (περιοχή

υποξία, αντιστοίχως. Επίσης, η έκφραση του ενζύµου USP11

ελέγχου του β-γονιδιακού τόπου) µε ανοσοκατακρήµνιση

αυξήθηκε εκτεταµένα στην παρουσία της decitabine. Με βάση τα

χρωµατίνης

ερυθροβλαστικών

αποτελεσµάτα της µελέτης αυτής, προτείνουµε το µοντέλο δράσης

κυττάρων (EPC) από υγιή άτοµα. Τα ευρήµατα έδειξαν ότι η

της decitabine που περιγράφεται στο σχήµα 1. Μονοπάτια και

decitabine δεν επηρεάζει τα επίπεδα µεθυλίωσης του DNA στον

πρωτεϊνες που αναφέρονται στο µοντέλο αυτό, µπορούν να

υποκινητή της γ-σφαιρίνης αλλά αυξάνει τη µεθυλίωση των

ερευνηθούν περαιτέρω για φαρµακεύτική στόχευση ως θεραπεία

ιστονών στο LCR. Παράλληλα, τα επίπεδα της γονιδιακής

για τη β-θαλασσαιµία.

(ChIP)

σε

καλλιέργειες

έκφρασης δέκα γνωστών µεταγραφικών παραγόντων που
σχετίζονται µε την ερυθροποίηση, µελετήθηκαν µε αλυσιδωτή

συσχετιστεί

µε

επανενεργοποίηση

της

Απόκτηση ∆ιδακτορικού

αντίδραση πολυµεράσης σε πραγµατικό χρόνο, στην παρουσία
και απουσία της ουσίας.
Περαιτέρω, ο µοριακός µηχανισµός δράσης της decitabine
µελετήθηκε στο επίπεδο του πρωτεώµατος χρησιµοποιώντας
τη µέθοδο iTRAQ για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της ουσίας
στο πρωτέωµα καλλιεργειών από υγιή και θαλασσαιµικά
άτοµα. Τα ευρήµατα δείχνουν οτι η decitabine προάγει την
παραγωγή της HbF µέσω της ενεργοποιήσης µεταγραφικών
µονοπατιών.

Άρθρο
∆ρ. Άντρια Θεοδώρου
τηλ. 22 392 656
φαξ. 22 392 615
andriat@cing.ac.cy

Η Άντρια Θεοδώρου του Τµήµατος

Η Νατάσα Σχίζα της οµάδας του

Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιµίας έλαβε

Εργαστηρίου Νευροεπιστηµών, έλαβε το

το διδακτορικό της στο Τµήµα

διδακτορικό της στην Ιατρική Γενετική από

Αιµατολογίας της Ιατρικής Σχολής του

το Τµήµα Βιολογικών Επιστηµών του

King’s College London σε συνεργασία µε

Πανεπιστηµίου Κύπρου σε συνεργασία µε

το ΙΝΓΚ. Η ερευνητική της εργασία έχει

το ΙΝΓΚ. Η ερευνητική της εργασία έχει

τίτλο «Μελέτη της δραστικότητας και του

τίτλο «∆ιαγωνιδιακή αντικατάσταση της

µηχανισµού δράσης ενεργοποιητών της

κοννεξίνης32 στα ολιγοδενδροκύτταρα

εµβρυικής αιµοσφαιρίνης».

του εγκεφάλου πετυχαίνει
τη διάσωση του µοντέλου
υποµυελινωτικής
λευκoδυστροφίας".

Τµήµα Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιµίας
∆ρ. Μαρίνα Κλεάνθους, ∆ιευθύντρια
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TELETHON

Ηµερίδα για τον καρκίνο του µαστού
Το Τµήµα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου/Μοριακής Παθολογίας
Το TELETHON εκφράζει τις θερµές του ευχαριστίες στον

του ΙΝΓΚ µαζί µε την Europa Donna διοργάνωσαν µία άκρως

Σύνδεσµο Εφέδρων Καταδροµέων για την άψογη διοργάνωση

ενδιαφέρουσα Ηµερίδα, κατά την οποία παρουσιάστηκαν

της εκδήλωσης ‘Παιχνίδι Περιπέτειας’ την Κυριακή 10 Μαΐου,

µελέτες/διαλέξεις για τη γενετική, επιδηµιολογία, γενωµική και

στον εκδροµικό χώρο του Μαχαιρά. Οι έφεδροι καταδροµείς

πρωτεοµική του καρκίνου του µαστού, καθώς επίσης για τη

χάρισαν στο κοινό µία πολύ καλή εκδήλωση, συναρπαστική για

σηµασία της µεσογειακής διατροφής στον καρκίνο του

µικρούς

µαστού.

και

µεγάλους,

µε

παιχνίδια,

δοκιµασίες

και

δραστηριότητες. Από την εκδήλωση δεν έλειπε το σουβλάκι το
οποίο ετοίµασε ο σεφ Βασίλης Αντρέου και η οµάδα του,
αφιλοκερδώς. Ευχαριστίες επίσης θα θέλαµε να δώσουµε στο
40° Σύστηµα Προσκόπων Έγκωµης για την εθελοντική του
συνεισφορά στην εκδήλωση.

Νέα του ΙΝΓΚ
«Υψηλό προφίλ και γνώση» το ΙΝΓΚ
Επίσηµη επίσκεψη στο ΙΝΓΚ πραγµατοποίησε ο ∆ιευθυντής
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών,
κ. Marc Sprenger, ο οποίος εξέφρασε το θαυµασµό του για το
Ινστιτούτο, επισηµαίνοντας ότι «είναι ένα µεγάλο κατόρθωµα η
δηµιουργία του, δεδοµένου του µικρού πληθυσµού της χώρας,
το οποίο διαθέτει υψηλό προφίλ και γνώση».

Στα φαρµακεία το NEUROASPIS plp10
H εταιρεία ερευνών PALUPA Medical Ltd, στην οποία µετέχει
και το ΙΝΓΚ, µέσω του θεσµού των Εκκολαπτηρίων του
Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας, ανακοίνωσε µόλις
πρόσφατα την παραχώρηση της αποκλειστικής διάθεσης στην
κυπριακή αγορά του καινοτόµου διατροφο-φαρµακευτικού
σκευάσµατος στην Εταιρεία Novagem, µε την εµπορική
ονοµασία “NEUROASPIS plp10”. Μέσα στους επόµενους 6-8
µήνες θα διατίθεται και στις ευρωπαϊκές αγορές. Το σκεύασµα,
κατά τους δηµιουργούς του, έχει δείξει µεγάλη θεραπευτική
επίδραση στη µείωση της συχνότητας των υποτροπών και της
εξέλιξης της αναπηρίας στους ασθενείς µε Πολλαπλή
Σκλήρυνση. ∆ηµιουργοί του σκευάσµατος αυτού, είναι ο ∆ρ
Μάριος Παντζαρής, ∆ιευθυντής Νευρολογικής Κλινικής Γ’ του
ΙΝΓΚ, ∆ρ Ιωάννης Πατρίκιος και ∆ρ Γιώργος Λουκαΐδης.

Πρόγραµµα συλλογής και ορθής καταστροφής φαρµάκων
Μέσα στο πλαίσιο των

περιβαλλοντικών και κοινωνικών

δραστηριοτήτων του ΙΝΓΚ και της ΣΜΙΚ, ετοιµάσαµε ειδικούς
κάδους στους χώρους µας, παρακινώντας το κοινό όπως
τοποθετεί εκεί ληγµένα ή άχρηστα φάρµακα. Τα φάρµακα που
συλλέγονται θα καταστρέφονται µε τρόπο που να διασφαλίζει
Αναγνώριση από το περιοδικό Nature

τη µέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος. Η

Το διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό περιοδικό “Nature”

προσπάθειά µας αυτή στηρίζεται από την KLINETE LTD.

έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο και στο ΙΝΓΚ,
σηµειώνοντας ότι, παρόλο που η Κύπρος έχει µικρό

∆ιεθνείς Ειδήσεις

πληθυσµό, βρίσκεται στην κορυφή της παραγωγικότητας

Ερευνητές από το Πανεπιστήµιο του Cambridge έχουν

όσον αφορά στους ερευνητές που διαθέτει, και ανταγωνίζεται

δηµοσιεύσει στο Nature Communications (12 Μαΐου 2015)

χώρες όπως το Ηνωµένο Βασιλείο και τη Γερµανία.

έρευνα που αποκαλύπτει την εποχιακή µεταβλητότητα στην
έκφραση

γονίδιων

του

ανθρώπινου

ανοσοποιητικού

συστήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας βοηθούν
στο

να

εξηγήσουν

την

εποχικότητα

συγκεκριµένων

µολυσµατικών ασθενειών καθώς και χρόνιων παθήσεων.
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