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Η 
ραγδαία εξέλιξη που παρατηρεί-
ται στον τομέα της ανθρώπινης 
γενετικής έχει τοποθετήσει τον 

καρκίνο στο επίκεντρο του ερευνητικού 
και κλινικού ενδιαφέροντος. Ο καρκίνος 
είναι μια πολυπαραγοντική ασθένεια που 
αναπτύσσεται λόγω αλλοιώσεων στα γο-
νίδια. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 θα 
αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στον 
ανθρώπινο πληθυσμό. Επομένως υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη για καλύτερη κατανόηση 
των μηχανισμών καρκινογένεσης μια και 
μόνο έτσι θα γίνει πιο αποτελεσματική η 
πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η θερα-
πεία. 
Υπάρχουν δυο μορφές καρκίνου: οι σπο-
ραδικοί και οι κληρονομικοί, οι οποίοι εί-
ναι πιο σπάνιοι. Τα τελευταία 20 χρόνια οι 
επιστήμονες έστρεψαν την προσοχή τους 
στους κληρονομικούς καρκίνους. Μελέτη-
σαν οικογένειες με πολλαπλά περιστατικά 
συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, όπως 
π.χ. καρκίνου του μαστού που αυτό οδή-
γησε στην ανακάλυψη κάποιων γονιδίων 
προδιάθεσης όπως τα γονίδια BRCA1 και 
BRCA2. Επιπλέον έχουν ανακαλυφθεί και 
γονίδια τα οποία προδιαθέτουν στον κλη-
ρονομικό καρκίνο του παχέως εντέρου, 
στην οικογενή πολυποδίαση και σε άλλους 
τύπους.
Ο Βιοχημικός – Κυτταροβιολόγος Δρ. 
Κυριάκος Κυριάκου, ο οποίος είναι και ο 
Υπεύθυνος του Τμήματος Ηλεκτρονικού 
Μικροσκοπίου/Μοριακής Παθολογίας 
του ΙΝΓΚ αναφέρει ότι οι επιστήμονες 
θεωρούν σημαντικό να γνωρίζουν σε ποιο 
βαθμό ενοχοποιούνται τα γονίδια για τον 
κληρονομικό καρκίνο στην Κύπρο και 
το ποσοστό ευθύνης του καθενός. Για το 
σκοπό αυτό οργανώθηκε πριν δέκα χρόνια 
πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα για 
τον κληρονομικό καρκίνο σε κυπριακές 
οικογένειες στο ΙΝΓΚ. Μέσα από αυτή την 
έρευνα ανακαλύφθηκαν συγκεκριμένες αλ-
λοιώσεις σε γονίδια, οι λεγόμενες μεταλ-
λάξεις, που χαρακτηρίζουν τις Κυπριακές 
οικογένειες. Αυτά τα σημαντικά αποτελέ-

σματα εφαρμόζονται τώρα στην κλινική 
πράξη για την έγκαιρη διάγνωση και πρό-
ληψη του καρκίνου σε επηρεαζόμενες οι-
κογένειες. Η ανάλυση γονιδίων διεξάγεται 
στο Τμήμα του Ηλεκτρονικού Μικροσκο-
πίου/Μοριακής Παθολογίας από τον Δρ 
Ανδρέα Χατζησάββα, τη Μαρία Λοϊζίδου 

και τη Θάλεια Μιχαήλ. Το τμήμα αυτό σε 
συνεργασία με τη Δρ Βιολέττα Αναστασι-
άδου του Τμήματος Κλινικής Γενετικής 
έχει δημιουργήσει την Κλινική Γενετικής 
για τον Καρκίνο την οποία στελεχώνουν 
οι Δρ Α. Χατζησάββα και η Έλενα Σπανού. 
Για τη διεξαγωγή της πιο πάνω υπηρεσίας 
υπάρχει στενή συνεργασία με ογκολόγους, 
χειρούργους, γυναικολόγους, γαστρεντε-
ρολόγους και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. 
Οι κυπριακές οικογένειες μπορούν να βο-
ηθηθούν άμεσα αφότου κατά την επίσκεψη 
τους στον θεράποντα γιατρό διαπιστωθεί 
η ύπαρξη κληρονομικού ιστορικού καρ-

κίνου. Εάν υπάρχουν πολλαπλά περιστα-
τικά καρκίνου στην οικογένεια, ειδικά σε 
συγγενείς πρώτου βαθμού, π.χ. σε γιαγιά, 
μητέρα, κόρη, αυτό αποτελεί ένδειξη για 
την ύπαρξη κληρονομικότητας. Αυτή η έν-
δειξη μπορεί να διερευνηθεί περαιτέρω, με 
την παραπομπή τους στο ΙΝΓΚ, στην Κλι-

νική Γενετικής για τον Καρκίνο. Κατά την 
επίσκεψη τους στην Κλινική, θα ληφθούν 
οι λεπτομέρειες για το οικογενειακό τους 
ιστορικό και θα ενημερωθούν πλήρως για 
τα θέματα που σχετίζονται με την κληρο-
νομικότητα και τη γενετική ανάλυση για 
προδιάθεση στον καρκίνο. 
Σημειώνεται ότι η γενετική του καρκίνου 
βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνητικών 
προγραμμάτων του τμήματος το οποίο έχει 
εξασφαλίσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις 
και αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για 
την Κύπρο όσο και την γύρω περιοχή για 
τα ερευνητικά του επιτεύγματα.

Ερευνητικό πρόγραμμα 
για τον κληρονομικό καρκίνο 
και διαγνωστικές εφαρμογές
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