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Το σεµινάριο έδωσε την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να ασχοληθούν µε θέµατα ανθρώπινης
γενετικής µέσα από µια ποικιλία εντατικών διαλέξεων, πέντε ηµερών. Η πρώτη µέρα αφορούσε
βασικά θέµατα της γενετικής του ανθρώπου και τις προκλήσεις της γενετικής συµβουλευτικής. Η
δεύτερη αφιερώθηκε στην κυτταρογενετική µε βαρύτητα στα γενετικά σύνδροµα και τους
καρκίνους. Η τρίτη και τέταρτη µέρα αφιερώθηκαν στη µοριακή γενετική µε παράθεση
παραδειγµάτων εφαρµογής των διαφόρων τεχνικών (PCR, MLPA και άλλων). Η πέµπτη µέρα
ασχολήθηκε µε τις µελλοντικές προκλήσεις του τοµέα ανθρώπινης γενετικής µε ταυτόχρονη
παρουσίαση νέων τεχνολογιών όπως η αλληλούχιση νέας γενιάς και των εφαρµογών της στη µη
επεµβατική προγεννητική διάγνωση, τη βιοχηµική γενετική, την επιγενετική και τη γονιδιακή
θεραπεία. (Απόσπασµα από σχετική έκθεση µετά την ολοκλήρωση του σεµιναρίου, η οποία
βρίσκεται ολοκληρωµένη στην ιστοσελίδα του ΙΝΓΚ).
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: Καθ. Λεωνίδας Α. Φυλακτού

Γνωρίζεις ότι …
Το Ινστιτούτο αναπτύσσει πρωτοποριακή
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ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΟΥ
Με τη φωνή της ψυχής
Η Στέλλα Οικονοµίδου ήταν ανάµεσα στα µέλη του Συνδέσµου

πιστεύω ότι ο κόσµος ευαισθητοποιείται στο να βοηθήσει µε

Μυοπαθών που έλαβαν µέρος στο φετινό Τηλεµαραθώνιο, ο

όποιο τρόπο µπορεί για τις ανάγκες των πασχόντων, µέσω των

οποίος προβλήθηκε στις 9 Ιουνίου από την τηλεόραση Σίγµα.

διαφόρων συνδέσµων. Ακόµη, είναι πολύ σηµαντικό να

Εδώ και περίπου ένα χρόνο, η Στέλλα διαγνώστηκε µε την

στηρίζεται ο τοµέας της έρευνας, γιατί µόνο µέσω αυτής θα

ασθένεια ALS (Νόσος του κινητικού νευρώνα). Ακολουθεί µε

καταλήξουµε σε θεραπευτικές µεθόδους για τις

θάρρος και υποµονή το σκληρό µονοπάτι που προκαθορίζει

ασθένειες.

ανίατες

αυτή την εκφυλιστική πάθηση.
Η ασθένεια ALS είναι µια πολύ σκληρή πάθηση. Πώς βρίσκετε το
Με πραότητα, καθαρή σκέψη και θετική αντιµετώπιση

κουράγιο και τη δύναµη να την αντιµετωπίσετε;

µοιράστηκε δηµόσια πλέον την εµπειρία και τις απόψεις της.

Όντως η ασθένεια από την οποία πάσχω (ALS), είναι πολύ
σκληρή. Το θέµα είναι να µη συµβεί, πρέπει να αντιµετωπίζεται

Κυρία Οικονοµίδου τι ήταν αυτό που σας ώθησε ώστε να

ως γεγονός, που δεν µπορεί κανείς να το αλλάξει… τίποτε άλλο

ανταποκριθείτε θετικά στο κάλεσµα του Συνδέσµου Μυοπαθών

εκτός από υποµονή µέχρι το τέλος. Τη δύναµη πιστεύω µου τη

Κύπρου, για να λάβετε µέρος στο TELETHON 2016 ;

δίνει µια θεία ανεξήγητη δύναµη – Ο Κύριος ηµών Ιησούς

Αυτό που µε ώθησε να ανταποκριθώ θετικά στο κάλεσµα του

Χριστός. Κουράγιο παίρνω από την αγάπη των παιδιών µου,

Συνδέσµου Μυοπαθών Κύπρου στο να λάβω µέρος στο

του συζύγου µου, των συγγενών, φίλων και των πέντε

TELETHON 2016, ήταν πρώτον η πρόσκληση του θεράποντος

εγγονιών µου, για τα οποία πρέπει να βρίσκω δύναµη να τα

ιατρού µου και δεύτερον το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ταµπού

απολαύσω για όσο πιο πολύ χρόνο γίνεται. Συνθλίβοµαι όταν

σε ότι αφορά στη συγκέντρωση χρηµάτων µέσω της

βλέπω νέους ανθρώπους που πάσχουν από σπάνιες και µη

ενηµέρωσης προς όφελος των ασθενών, όσο σκληρό και αν

ιάσιµες παθήσεις. Νιώθω τυχερή στην ατυχία µου για το ότι

ακούγεται. Ο κόσµος επιβάλλεται να είναι ενηµερωµένος, γιατί

ασθένησα σε µια σχετικά προχωρηµένη ηλικία. Νιώθω

όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή. Μία πάθηση πάντα έχει ηθικό

ευγνώµων για όσο καλά έζησα. Τα άσχηµα τα αφήνω πίσω, δεν

αλλά και οικονοµικό κόστος.

έχουν τόση σηµασία.

Κατά την άποψή σας, γιατί είναι θετική η παρουσία των ασθενών
σε τέτοιου είδους εκποµπές ;
Κατά την ταπεινή µου άποψη είναι θετική η παρουσία των
ασθενών σε τέτοιου είδους εκποµπές, γιατί µε αυτό τον τρόπο
γίνονται γνωστές ασθένειες που πολύς κόσµος δεν τις γνωρίζει.
Επίσης, πιστεύω πως βοηθούµε και άλλους συνανθρώπους
µας που πάσχουν από δύσκολες παθήσεις, τόσο τους ίδιους
όσο και τις οικογένειές τους. Μπορούν να επηρεαστούν θετικά
µέσω της δικής µας προσωπικής αντιµετώπισης. Θέλω να
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Έρευνα

Η συσχέτιση µεταξύ αντισωµάτων σε ασθενείς µε
Πολλαπλή Σκλήρυνση
Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώµατα (αΦΛ) παρατηρούνται σε

Αυτή η µελέτη ανέλυσε το µεγαλύτερο αριθµό ασθενών µε ΠΣ για

ασθενείς µε Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ), µε πολλές µελέτες να

τη διερεύνηση της συσχέτισης µε αΦΛ, µέχρι σήµερα. Παρότι

αναφέρουν αυξηµένα επίπεδά τους, παρότι οι µηχανισµοί της

επιβεβαιώσαµε πως IgM και IgG αντισώµατα προκύπτουν στην ΠΣ,

εµφάνισής του και ο ακριβής τους ρόλος παραµένει άγνωστος.

είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζονται αντι-DI αντισώµατα σε

Τα εν λόγω αντισώµατα αποτελούν χαρακτηριστικό του

ασθενείς µε ΠΣ. Το καινοτόµο αυτό εύρηµα, πιθανώς να αποδειχθεί

οµώνυµου αυτοάνοσου Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόµου (ΑΦΣ)

σηµαντικό και επιπρόσθετες ερευνητικές µελέτες κρίνονται

όπου αναγνωρίζουν και προσδένονται σε φωσφολιπίδια του

απαραίτητες προκειµένου να αξιολογηθεί ο ρόλος του ως

οργανσιµού, ενεργοποιώντας φλεγµονώδη µονοπάτια και

παράγοντας κινδύνου για θροµβοεµβολικά φαινόµενα στην ΠΣ.

προκαλώντας αύξηση του Ιστικού Παράγοντα και κλινικά
καταλήγουν σε κίνδυνο για σχηµατισµό θρόµβων ή/και επιπλοκών
κύησης σε εγκύους.

Τα παραπάνω ευρήµατα έχουν δηµοσιευτεί στο επιστηµονικό
περιοδικό Molecular Immunology, µε τίτλο: Natalia Filippidou,
George Krashias, Charis Pericleous, Anisur Rahman, Yiannis

Επιδηµιολογικές µελέτες συνδέουν την ΠΣ µε αυξηµένο κίνδυνο

Ioannou, Ian Giles, Christiana Demetriou, Afroditi Anatolitou,

για εν τω βάθει φλεβική θρόµβωση και εγκεφαλικό, κλινικά

Christina Christodoulou, Marios Pantzaris, Anastasia Lambrianides.

συµπτώµατα τα οποία διασταυρώνονται µε τα χαρακτηριστικά του

The association between IgG and IgM antibodies against cardioli-

Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόµου (ΑΦΣ).

pin, β2-glycoprotein I and Domain I of β2-glycoprotein I with

Αντισώµατα εναντίον της Περιοχής Ι (Domain I) της β2 –
Γλυκοπρωτεΐνης Ι, εµφανίζουν τη µεγαλύτερη κλινική σηµασία και

disease proﬁle in patients with multiple sclerosis. Mol. Immunol.
75, 161–167 (2016).

συσχέτιση µε την παθογένεια του ΑΦΣ αλλά δεν έχουν ακόµα

Τα

µελλοντικά

ερευνητικά

σχέδια

αυτής

της

µελέτης

ανιχνευθεί στην ΠΣ. Στην παρούσα µελέτη λήφθηκε ορός αίµατος

επικεντρώνονται στην αποµόνωση των IgG αΚΛ και aDI

από 127 ασθενείς µε ΠΣ και 92 υγιή άτοµα και ακολούθησε

αντισωµάτων από τον ορό ασθενών µε ΠΣ και η πειραµατική

ανάλυση για IgM και IgG αντισώµατα εναντίον της Καρδιολιπίνης

διερεύνηση του πιθανού παθολογικού ρόλου τους σε γλοιακά

(ΚΛ), της β2 – Γλυκοπρωτεΐνης Ι (β2ΓΠΙ) και της Περιοχής Ι (DI).

κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Συγκεκριµένα θα

Υψηλότερη συχνότητα από IgM και IgG αντι-ΚΛ αντισώµατα

εστιάσουµε στην καλλιέργεια από αστροκύτταρα, τα οποία

βρέθηκαν σε ασθενείς µε ΠΣ ( 18.1% και 21.3%) σε σύγκριση µε τα

αποτελούν ζωτικής σηµασίας υποστηρικτές των νευρικών

υγιή άτοµα (1.1% και στις δύο περιπτώσεις).

κυττάρων, τόσο σε φυσιολογικές συνθήκες όσο και σε
φλεγµονώδεις ή εκφυλιστικές.

Αναφέρουµε πως αντι-DI αντισώµατα σχετίζονται µε ασθενείς µε
ΠΣ, µε 6.3% και 7.1% θετικούς για IgM και IgG, αντίστοιχα, σε
σύγκριση µε τα υγιή άτοµα, 1.1%. IgM αντι-ΚΛ αντισώµατα
βρέθηκαν αυξηµένα στη δευτερογενή προϊούσα και πρωτογενή

Για αυτή την µελέτη η ερευνητική µας οµάδα έχει χορηγηθεί το
ποσό των 10,000 ευρώ από την Ελληνική Ακαδηµία
Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ).

προϊούσα ΠΣ συγκριτικά µε την υποτροπιάζουσα ΠΣ. Αυτή η
P < 0.0001

Από αριστερά: Νάνσυ Λαµπριανίδη, Μάριος Παντζαρής (∆ιευθυντής
Νευρολογικής Κλινικής Γ’ ), Ναταλία Φιλιππίδου

Σύγκριση θετικότητας για αΦΛ εναντίον των αντιγόνων που µετρήθηκαν,
µεταξύ ασθενών µε ΠΣ και υγιών ατόµων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
ως ποσοστό θετικών ατόµων.

Άρθρο
Ναταλία Φιλιππίδου
∆ιδακτορική φοιτήτρια Μοριακής Ιατρικής
Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου
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TELETHON
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
&ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Στις 31 Ιουλίου ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του TELETHON
2016. Μέσα από τη φιλανθρωπική µας δραστηριότητα,
µαζέψαµε όσα εφόδια µπορούσαµε για να βοηθήσουµε τους
ασθενείς που πάσχουν από µυοπάθειες, αλλά και να στηρίξουµε

Ο εµπνευστής της
δεντροφύτευσης
Νίκος Καρανίκης
χαιρετίζει τους
παρευρεθέντες

την επιστηµονική έρευνα που έχει στόχο τη θεραπεία
νευροµυϊκών και γενετικών παθήσεων. Θα θέλαµε να
εκφράσουµε, για ακόµη µια φορά, τις ευχαριστίες µας στον
κόσµο για τις εισφορές του, τους χορηγούς και εθελοντές για
την έµπρακτη βοήθεια και συνεισφορά τους.
∆εντροφύτευση για το TELETHON
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η δεντροφύτευση στο
χωριό Κάτω ∆ρυς, που διοργανώθηκε µε την ευκαιρία των 110
χρόνων του ξακουστού πλάτανου του χωριού.
Ο κύριος Νίκος Καρανίκης ήταν ο εµπνευστής της εκδήλωσης,
ο οποίος µε την συνεισφορά του Κοινοτάρχη του χωριού και
οµάδας εθελοντών, οργάνωσαν δεντροφύτευση µε πλάτανους

Θεατρική Παράσταση για το TELETHON

και δρύες σε προκαθορισµένα σηµεία του χωριού.

«Οκτώ Γυναίκες Κατηγορούνται»
Το Θεατρικό Εργαστήρι ‘PROVA’ παρουσίασε σε µία µοναδική

Οι εθελοντές φρόντισαν να διαθέσουν όλα τα δεντράκια σε

παράσταση το έργο του Robert Toma, «Οκτώ Γυναίκες

συγχωριανούς τους και σε απόδηµους Κατωδρύτες, έναντι

Κατηγορούνται» σε σκηνοθεσία του ηθοποιού Χριστόφορου

συγκεκριµένου ποσού. Όλο το ποσό που εισπράχτηκε,

Χριστοφόρου. Οι συντελεστές του έργου, οι οποίοι εργάστηκαν

διατέθηκε στο TELETHON. Τα έσοδα της εκδήλωσης ανήλθαν

αφιλοκερδώς, πρόσφεραν όλα τα έσοδα της παράστασης στο

στις 7.350 ευρώ.

TELETHON. Η παράσταση πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 1η
Ιουλίου στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στην παλιά
Λευκωσία. Ευχαριστούµε θερµά τον Χριστόφορο Χριστοφόρου
Ο Καθηγητής, Λεωνίδας
Φυλακτού, Γενικός
Εκτελεστικός Ιατρικός
∆ιευθυντής του ΙΝΓΚ
χαιρετά τους
παρευρισκόµενους

Ο Κοινοτάρχης Νίκος
Βασιλείου καλωσορίζει
τον κόσµο πριν τη
δεντροφύτευση
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και τους συνεργάτες του για την γενναιόδωρη προσφορά τους.
Την

εκδήλωση

ΛΕΥΤΕΡΗΣ.

χορήγησε

ο

Παραδοσιακός

Φούρνος

Φιλοξενία

Κυπριακός Σύνδεσµος για τη Νόσο του Huntington
Όλοι µαζί µπορούµε να θέσουµε κοινούς στόχους και τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο
H Νόσος του Huntington (Huntington’s Disease, HD) αποτελεί

• έρευνα για τη συγκέντρωση επίκαιρων πληροφοριών και στη

γενετική κληρονοµική νευροεκφυλιστική διαταραχή, η οποία

διενέργεια ενηµερωτικών δράσεων για το συντονισµό της

επηρεάζει σταδιακά τη φυσική, γνωστική και συναισθηµατική

ορθής και αξιοπρεπούς µεταχείρισης των ασθενών και των

κατάσταση του ατόµου που νοσεί. Στις περισσότερες

οικογενειών τους,

περιπτώσεις, τα πρώτα συµπτώµατα εκδηλώνονται σε ηλικία

• βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των

µεταξύ των 30 και 50 ετών, ενώ σπανιότερα µπορεί να

οικογενειών τους, µε έµφαση στην υπεύθυνη ενηµέρωση

εκδηλωθούν σε µικρότερη ή µεγαλύτερη ηλικία. Περίπου στο

σχετικά µε τη Νόσο, τη διάγνωση, την πρόληψη, την

5-10%

αντιµετώπιση,

των

περιπτώσεων

τα

πρώτα

συµπτώµατα

την

περίθαλψη

και

την

ψυχοκοινωνική

παρουσιάζονται σε ηλικία µικρότερη των 20 ετών (Juvenile

υποστήριξη.

HD), ενώ σε ένα 10% µετά την ηλικία των 60.

Επιπλέον, ο Σύνδεσµος είναι µέλος ενός ευρύτερου δικτύου
συνεργασίας

µεταξύ

συνδέσµων

και

οργανώσεων,

Κυπριακός Σύνδεσµος για τη Νόσο του Huntington

συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου για τη

Ο Κυπριακός Σύνδεσµος για τη Νόσο του Huntington αποτελεί

Νόσο του Huntington.

έναν πρόσφατα εγγεγραµµένο µη κερδοσκοπικό οργανισµό. Ο
Σύνδεσµος διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη
Συµβουλευτική Επιτροπή. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται
από γιατρό, τη Νευρολόγο

∆ρ

Γιολάντα

Χρήστου του

Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και από
µέλη και φίλους των οικογενειών των ασθενών. Η
Συµβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από οµάδα επιστηµόνων
οι οποίοι παρέχουν εθελοντικά επιστηµονική υποστήριξη στο
Σύνδεσµο και απαρτίζεται συγκεκριµένα από Νευρολόγο,
∆ιατροφολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Φυσιοθεραπευτή
καθώς και τρείς επιστήµονες εκτός Ινστιτούτου, των οποίων οι
ειδικότητές

είναι

Γενετιστής,

Ψυχολόγος

και

Νοµικός

Σύµβουλος.

Με την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη ενηµέρωση και η έγκαιρη
γνώση προστατεύουν, αλλά και ότι η συντονισµένη και
συστηµατική αντιµετώπιση µπορεί να εξασφαλίσουν µια
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πάσχοντες και τις οικογένειές
τους, ο Σύνδεσµος καλεί,
• όλους όσοι επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τη Νόσο,
• ειδικούς που µπορούν να συµµετέχουν στην απαιτούµενη
διεπιστηµονική προσέγγιση της Νόσου (Γενετικούς Συµβούλους,
Νευρολόγους, ∆ιατροφολόγους, Φυσιοθεραπευτές,
Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους κ.ά.), και
• φορείς που ενδιαφέρονται και µπορούν να στηρίξουν την
πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και υπεύθυνης ενηµέρωσης
των πολιτών,

Ο νεοσύστατος Σύνδεσµος, σε στενή συνεργασία µε το ΙΝΓΚ,

να επικοινωνήσουν µε τους αρµόδιους του ∆ιοικητικού

προσφέρει υπεύθυνα ενηµέρωση και στήριξη σε όλους όσοι

Συµβουλίου και της Συµβουλευτικής Επιτροπής, ώστε αφενός

επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τη Νόσο (πάσχοντες,

µεν να δοθεί σε όλους τους ελληνόφωνους εντός και εκτός

ασυµπτωµατικοί

οικογένειες,

Κύπρου η δυνατότητα να ενηµερωθούν υπεύθυνα και

υπηρεσιών).

συστηµατικά για τη Νόσο, αφετέρου δε να διαµορφωθούν

επαγγελµατίες

φορείς,
υγείας

και

φροντιστές,
κοινωνικών

Συγκεκριµένα, ο Σύνδεσµος αποσκοπεί στην:

δίκτυα ενηµέρωσης και συνεργασίας που θα ενδυναµώσουν τη

• έγκυρη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των οικογενειών

φωνή του Κυπριακού Συνδέσµου για τη Νόσο του Huntington.

που επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τη Νόσο, των µελών του

Όλοι µαζί µπορούµε να θέσουµε κοινούς στόχους και τις

Συνδέσµου και του ευρύτερου κυπριακού κοινού,

προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο.

Γιώργος Παπαντωνίου, Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσµου
για τη Νόσο του Hundington
email:
hdacyprus@outlook.com
facebook:
Huntington's Disease Association of Cyprus
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Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου

Επαγγελµατικές επιλογές για
τους απόφοιτους της ΣΜΙΚ

συναφή επαγγέλµατα, καθώς επίσης και να συµµετέχουν σε

Από την ίδρυση της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ),

ερευνητικά προγράµµατα.

της µεταπτυχιακής σχολής του Ινστιτούτου, το 2012, η πιο
συνήθης ερώτηση που ακούµε στο Γραφείο Εκπαίδευσης από

Προγράµµατα Νευροεπιστήµης - MSc & PhD Neuroscience

γονείς και δυνητικούς φοιτητές είναι διαχρονικά «Ποιες θα είναι

Ολοκληρώνοντας τα προγράµµατα, οι απόφοιτοι

οι επαγγελµατικές µου επιλογές αποφοιτώντας από τη ΣΜΙΚ;»

κατάλληλα καταρτισµένοι για εργασία σε ακαδηµαϊκές ή
ιδιωτικές

θέσεις

στη

βιοτεχνολογία,

κλινική

είναι
ιατρική,

Αυτή η ερώτηση είναι όλο και πιο σηµαντική, ειδικά σε καιρούς

φαρµακολογία, γενετική και βιοϊατρική έρευνα. Οι απόφοιτοι

κρίσης όπου είναι αναγκαίο για τον κάθε απόφοιτο να γίνεται

θα έχουν τα εφόδια για συνέχιση έρευνας ή για περεταίρω

ανταγωνιστικός στο χώρο εργασίας. Σηµασία έχει επίσης, ένα

σπουδές σε µεταδιδακτορικό επίπεδο.

σηµείο το οποίο πολλές φορές παραβλέπεται, αυτό της
απόκτησης πείρας και δεξιοτήτων οι οποίες θα συµβάλουν στη

Πρόγραµµα MSc Βιοϊατρικής Έρευνας - MSc Biomedical

δηµιουργία ενός δυνατού βιογραφικού. Ένα σηµαντικό

Research

προνόµιο για το βιογραφικό των φοιτητών µας, είναι και ο

Ολοκληρώνοντας το πρόγραµµα, οι απόφοιτοι

µοναδικός συνδυασµός στο Ινστιτούτο της εµπειρίας στην

κατάλληλα καταρτισµένοι να συνεχίσουν τις µεταπτυχιακές

εργαστηριακή έρευνα µε την ταυτόχρονη εφαρµογή των

τους σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού πτυχίου. Οι

αποτελεσµάτων

απόφοιτοι

στις

διαγνωστικές

υπηρεσίες

που

θα

µπορούν

επίσης

να

εργοδοτηθούν

είναι

σε

οργανισµούς που ασχολούνται µε δραστηριότητες, παρόµοιες,

προσφέρονται προς τους ασθενείς.

µε τις θεµατικές της Νευρολογίας και Γενετικής.
Τα

προγράµµατα

της

ΣΜΙΚ

προσφέρουν

αρκετές

επαγγελµατικές επιλογές οι οποίες είναι κοινές, π.χ. στη
φαρµακοβιοµηχανία και στα κλινικά εργαστήρια µπορούν να
διεκδικήσουν θέσεις εργασίας απόφοιτοι της Μοριακής Ιατρικής
αλλά και της Ιατρικής Γενετικής. Με αυτό τον τρόπο οι
απόφοιτοί µας έχουν την επιλογή να ανοιχτούν προς διάφορες
επαγγελµατικές κατευθύνσεις

χωρίς να τους βάζει στενά

περιθώρια ο κλάδος που επέλεξαν. Παρόλα αυτά, η επιλογή του
συγκεκριµένου προγράµµατος που θα ακολουθήσει ο κάθε
φοιτητής, του δίνει συνάµα και ένα προβάδισµα, αφού οι τοµείς
που καλύπτουν τα προγράµµατά µας θεωρούνται ως το µέλλον
των βιοϊατρικών επιστηµών.

Τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων, είναι πολύ ενθαρρυντικά
όσον αφορά στους αποφοίτους µας, οι οποίοι έχουν
εργοδοτηθεί σε φαρµακευτικές εταιρείες, ιδιωτικά χηµεία,
ιδιωτικά σχολεία (σε Κύπρο και Σκανδιναβία), ενώ κάποιοι
έχουν συνεχίσει σε µεταπτυχιακές, διδακτορικές και ιατρικές
σπουδές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το Ινστιτούτο έχει
επίσης προσλάβει ένα µικρό αριθµό αποφοίτων της Σχολής, οι
οποίοι πέτυχαν να κερδίσουν, ανάµεσα σε µεγάλο αριθµό
αιτητών, µία θέση στο ΙΝΓΚ και µε αυτό τον τρόπο έχουν
παραµείνει στο Ινστιτούτο ως µέρος, πλέον, των ερευνητικών
οµάδων.
Ίσως η πιο σηµαντική συµβουλή που µπορούµε να δώσουµε σε

Προγράµµατα Μοριακής Ιατρικής και Ιατρικής Γενετικής

όλους τους φοιτητές και απόφοιτους, είναι να δουλεύουν

MSc & PhD Molecular Medicine and Medical Genetics

σταθερά και συνειδητά για να χτίσουν το βιογραφικό που θα

Ολοκληρώνοντας τα προγράµµατα, οι απόφοιτοι είναι

τους κατατάξει πρώτους στις επιλογές των εργοδοτών στην

κατάλληλα καταρτισµένοι για να προχωρήσουν σε ανώτερο

Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Είναι σηµαντικό και ευεργετικό

επίπεδο σπουδών (διδακτορικό για απόφοιτους MSc και

να έχουµε φιλοδοξίες αλλά πρέπει να είµαστε µετρηµένοι ως

µεταδιδακτορικό για απόφοιτους διδάκτορες), να εργαστούν

προς τις δυνατότητές µας σε κάθε περίοδο της επαγγελµατικής

στον εκπαιδευτικό τοµέα, σε διαγνωστικά εργαστήρια, στη

µας σταδιοδροµίας. ∆εν είναι εφικτό σε κανένα τοµέα, να

φαρµακοβιοµηχανία, σε βιοϊατρικά εργαστήρια του ιδιωτικού

αναµένουµε ότι αποφοιτώντας θα µας προσφερθεί η καλύτερη

και δηµοσίου τοµέα, στον τοµέα της κλινικής γενετικής, σε άλλα

θέση εργασίας αµέσως, µε όλα τα προνόµια! Για αυτό το λόγο
στη ΣΜΙΚ, τονίζουµε στους φοιτητές, στους αποφοίτους µας
αλλά και στους γονείς που αγωνιούν για το µέλλον των παιδιών
τους, ότι το βιογραφικό κτίζεται µε τα χρόνια και τις σωστές
επιλογές, ούτως ώστε όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία για
επαγγελµατική ανέλιξη ή για κάποια νέα θέση, να είµαστε εµείς
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οι πιο κατάλληλα καταρτισµένοι για αυτήν.

Υπηρεσίες

Εξειδικευµένες διαγνώσεις για βιοψίες µυών και νεύρων
Στο Εργαστήριο Νευροπαθολογίας της Νευρολογικής Κλινικής

στόχου υπάρχει άµεση συνεργασία µε το Τµήµα Ηλεκτρονικού

Α, διεκπεραιώνονται εξειδικευµένες διαγνωστικές υπηρεσίες

Μικροσκοπίου/Μοριακής Παθολογίας που εδρεύει επίσης στο

που αφορούν βιοψίες µυός και νεύρου. Το εργαστήριο είναι το

Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. Το ηλεκτρονικό

µόνο εντός Κύπρου που ασχολείται µε το αντικείµενο και

µικροσκόπιο

συµπληρώνει,

χρονολογείται από το 1990.

µυοπαθειών,

πληροφορίες

σε
που

ειδικές

περιπτώσεις

αποκοµίζονται

κατόπιν

µεγέθυνσης του ιστού 10,000Χ. Με αυτόν τον τρόπο
Συγκεκριµένα, όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται βιοψία µυός ή

εξασφαλίζεται ότι ο ασθενής που διερευνάται για τη διάγνωση

νεύρου για να διαγνωσθεί η ασθένειά τους παραπέµπονται στο

κάποιας νευρολογικής ασθένειας, θα πάρει τα καλύτερα δυνατά

Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου. Ο λόγος είναι ότι

αποτελέσµατα τα οποία συµβάλουν στην πιο ορθολογιστική

µόνο στο Ινστιτούτο υπάρχουν οι εξειδικευµένες γνώσεις και το

διάγνωση και θεραπεία.

εκπαιδευµένο προσωπικό που να διαθέτει την εµπειρία η οποία
χρειάζεται

για

την

προπαρασκευή

και

ερµηνεία

των

αποτελεσµάτων της βιοψίας. Οι εξετάσεις αυτές αποσκοπούν
στην ακριβή διάγνωση νευροµυικών παθήσεων όπως η µυϊκή
δυστροφία, οι φλεγµονώδεις µυοπάθειες και οι περιφερικές
νευροπάθειες ούτως ώστε να αντιµετωπίζονται σωστά.
Το Εργαστήριο Νευροπαθολογίας διαθέτει ένα ευρύ φάσµα
ιστολογικών

και

ανοσοïστοχηµικών

τεχνικών

για

την

ταυτοποίηση των νευροµυικών νοσηµάτων στον βαθµό που
επιτρέπει η χρήση µικροσκοπίου φωτός και ανοσοφθορισµού.
Τα αποτελέσµατα της βιοψίας συµπληρώνουν τις κλινικές
πληροφορίες του ασθενή.

Νηµατοειδής µυοπάθεια – Απεικόνιση ηλεκτρονικού µικροσκοπίου

Το Εργαστήριο Νευροπαθολογίας είναι ένα από τα παλαιότερα
εργαστήρια του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου
εφόσον είναι δέκτης βιοψιών από το 1990 και απαριθµεί πέραν
των 1400 βιοψιών. Η τράπεζα βιοψιών έχει χρησιµοποιηθεί για
τη διεκπεραίωση ερευνητικών εργασιών σε σχέση µε τις
µιτοχονδριακές µυοπάθειες και την µυοπάθεια Duchenne.
Ο χαρακτήρας του εργαστηρίου είναι περιφερειακός αφού είναι
συχνά αποδέκτης βιοψιών µυός και νεύρου, όχι µόνο από
Κύπρο αλλά και από Ελλάδα και Ιορδανία, παρέχοντας µε αυτό
τον τρόπο υπηρεσίες σε νοσηλευτικά κέντρα της ευρύτερης
περιοχής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Εργαστήριο έχει ξεκινήσει
και

την

ανάλυση

βιοψιών

ορθού.

Το

Εργαστήριο

Νευροπαθολογίας διαθέτει επίσης άρτιες εγκαταστάσεις για την
Νηµατοειδής µυοπάθεια - Χρώση gomori trichrome σε µυϊκό ιστό

Ένας από τους κύριους στόχους του Εργαστηρίου είναι η
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών (προς όφελος του
Κύπριου πολίτη και όχι µόνο). Για την επίτευξη αυτού του

εξέταση εγκεφάλων.
Άρθρο
Νευρολογική Κλινική Α,
Εργαστήριο Νευροπαθολογίας
Τµήµα Ηλεκτρονικού
Μικροσκοπίου & Μοριακής Παθολογίας
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NΕΑ ΙΝΓΚ

Βραβείο Madame Figaro 2015

“Panos Ioannou” Young Scientist Award 2015

Με το βραβείο Madame Figaro Επιστήµονας της χρονιάς 2015

Το φετινό Βραβείο “Panos Ioannou” Young Scientist Award

τιµήθηκε η Καθ. Κυπρούλα Χριστοδούλου, ∆ιευθύντρια του

2015 του Ινστιτούτου απονεµήθηκε στη ∆ρα Αλεξία Καγιαβά,

Τµήµατος Νευρογενετικής του Ινστιτούτου για τα επιστηµονικά της

του Εργαστηρίου Νευροεπιστηµών της Νευρολογικής Κλινικής

επιτεύγµατα και κυρίως για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης από

Ε, για την πρωτοποριακή ερευνητική της εργασία σχετικά µε τη

την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δηµιουργία

1ης

Έδρας

Βιοπληροφορικής στο Ινστιτούτο.

Ένας χρόνος χωρίς την Judith Toufexis
Η Sister Judith Toufexis ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε
πολύ, έχαιρε σεβασµό από όλους, δούλευε µε αφοσίωση, πίστη
και ζήλο, και ήταν πάντα παρούσα για τους ασθενείς και τις
οικογένειές τους. Ένας χρόνος έχει περάσει χωρίς τη Sister

γονιδιακή θεραπεία κληρονοµικών νευροπαθειών και άλλων
νευρολογικών διαταραχών.

Στηρίζοντας την έρευνα και την παιδεία, η Eurobank Cyprus Ltd,
για ακόµη µία φορά στηρίζει το Ινστιτούτο Νευρολογίας &
Γενετικής και τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου µε
υποτροφίες αξίας €20.000 για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017.

Judith και ως ένδειξη εκτίµησης προς το άτοµό της και την
προσφορά της στο Ινστιτούτο το λιγότερο που θα µπορούσαµε
να κάνουµε ήταν µία Ηµέρα Μνήµης. Η Judith όµως πάντα
υπάρχει στη σκέψη µας και στις ψυχές όλων µας.
Το Ίδρυµα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης συνεχίζοντας τη στήριξή του
προς τους φοιτητές της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου,
παραχώρησε υποτροφίες αξίας €9.000 για το ακαδηµαϊκό έτος
2016-2017.

H CYTA στηρίζει το Ινστιτούτο µε την παροχή τηλεπικοινωνιακής
υποδοµής, Ethernet Access 100Mbps και e-line.

∆ιεθνείς Ειδήσεις
Ένα άρθρο που έχει δηµοσιευτεί πρόσφατα στο Nature δείχνει
ότι µε τη χορήγηση του αντισώµατος aducanumab, κατά της
πρωτεΐνης amyloid-beta, προκαλεί τη διάσπαση των αµυλοειδογόνων
πλακών στους εγκεφάλους ασθενών του Alzheimer. Τα
προκαταρκτικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι αυτή η
εκκαθάριση ίσως να περιορίζει και την πνευµατική εξασθένηση.
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doi: 10.1038/nature19323.

