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ΕΡΕΥΝΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Μονάδα Διαγονιδιακών Ποντικιών 
(ΜΔΠ) είναι μια βασική υποδομή του Ιν-
στιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου και μοναδική στο είδος της στην 
Κύπρο, λειτουργώντας ως εθνική ερευνη-
τική υποδομή. Είναι εγκεκριμένη από τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου και λει-
τουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και κανο-
νισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΜΔΠ 
περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένα εργα-
στήρια για μικροενέσεις και κυτταροκαλ-
λιέργειες εμβρυικών βλαστικών κυττάρων 
(βλαστοκυττάρων) όπως επίσης και πλή-
ρως λειτουργικές σύγχρονες εγκαταστά-
σεις στις οποίες φιλοξενούνται εργαστηρι-
ακά ποντίκια σε συνθήκες απαλλαγμένες 
από ειδικά παθογόνα (SPF). Τα ποντίκια 
διατηρούνται σε αυστηρά ελεγχόμενο πε-
ριβάλλον με σταθερό κύκλο 12 ώρες φως 
- 12 ώρες σκοτάδι.  Περιοδικά ελέγχεται 
η κατάσταση της υγείας τους σύμφωνα 
με τις οδηγίες της FELASA (Federation 
of European Laboratory Animal Science 
Association’s). 

Η ΜΔΠ λειτουργεί ως οργανωμένη μο-
νάδα από το 2003. Από το 2008 είναι μέ-
λος της Διεθνούς Εταιρείας για Διαγονι-
διακές Τεχνολογίες (International Society 
for Transgenic Technologies) (http://www.
transtechsociety.org/) και περιλαμβάνε-
ται στο διεθνή χάρτη των μονάδων δι-
αγονιδιακών τεχνολογιών (http://www.
transtechsociety.org/linkstg.html).

Η ΜΔΠ είναι υπεύθυνη για την καθη-
μερινή φροντίδα και ευημερία των ζώων. 
Στη μονάδα στεγάζονται και αναπαράγο-
νται διάφορα βασικά στελέχη ποντικιών, 
πειραματικά ποντίκια, καθώς επίσης δι-
αγονιδιακά, ελλειμματικά (knockout) και 
μεταλλαγμένα ποντίκια. Τα πειραματικά 
ποντίκια που δημιουργούνται και μελε-
τούνται στη ΜΔΠ του ΙΝΓΚ αποτελούν 

χρήσιμα μοντέλα νευρολογικών, γενετι-
κών, και άλλων παθήσεων και προσφέρουν 
μοναδική ευκαιρία στους ερευνητές να 
μελετήσουν τους μηχανισμούς σημαντι-
κών παθήσεων όπως η πολλαπλή σκλή-
ρυνση, οι κληρονομικές νευροπάθειες, η 
θαλασσαιμία και ο καρκίνος, και να δοκι-
μάσουν νέες θεραπείες στα μοντέλα αυτά 

με σκοπό τη μελλοντική εφαρμογή τους 
στον άνθρωπο. 

Η ΜΔΠ έχει συνεργασίες με διάφορες 
ερευνητικές ομάδες του ΙΝΓΚ, του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πα-
νεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του Ογκο-
λογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου, 
καθώς και με άλλους ερευνητές στην 
Κύπρο και το εξωτερικό τόσο στον τομέα 
παροχής υπηρεσιών όσο και για τη ανά-
πτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμά-
των σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που προσφέ-
ρονται από τη ΜΔΠ είναι η δημιουργία 
γενετικά τροποποιημένων ποντικιών, η 
εισαγωγή, φιλοξενία, αναπαραγωγή  και 
διάθεση πειραματικών ποντικιών, η πα-
ροχή βασικών στελεχών ποντικιών όπως 
C57BL/6, CBA, DBA, CD1, C57BL/6xCBA 
F1, C57BL/6xDBA F1, Rosa26, CD1 Nude, 
εμβρυομεταφορές, καισαρικές τομές, κ.α. 
Τέλος, η ΜΔΠ παρέχει στείρα αρσενικά 
ποντίκια που έχουν υποστεί χειρουργικά 
αγγειεκτομή σπερματικού πόρου για να 
μπορούν να δώσουν ψευδοεγκυμοσύνες.

Η Μονάδα παρέχει σε ερευνητές πρό-
σβαση στην τελευταία τεχνολογία για την 
δημιουργία διαγονιδιακών και «knockout» 
ποντικιών σε πολύ λογικό κόστος σε μη 
κερδοσκοπική βάση. Τα διαγονιδιακά πο-
ντίκια παράγονται με μικροένεση εξωγε-
νούς DNA σε προπυρήνες γονιμοποιημέ-
νων ωαρίων. Τα «knockout» ποντίκια που 
στερούνται συγκεκριμένων επιλεγμένων 
γονιδίων δημιουργούνται από ομόλογο 
ανασυνδυασμό σε εμβρυικά βλαστοκύτ-
ταρα και ακολουθεί έγχυση βλαστοκυττά-
ρων σε βλαστοκύστες για τη δημιουργία 
χιμαιρικών ποντικιών. Τα γενετικά τροπο-
ποιημένα έμβρυα εισάγονται χειρουργικά 
με εμβρυομεταφορά σε ψευδοέγκυα θη-
λυκά ποντίκια.

Πειραματικά ποντίκια στην υπηρεσία της επιστήμης
Xρήσιμα μοντέλα νευρολογικών, γενετικών και άλλων παθήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τη 
ΜΔΠ, τη στελέχωσή της καθώς και για 
τις υπηρεσίες που προσφέρει υπάρ-
χουν στην ιστοσελίδα www.cing.ac.cy/
content/neurology-clinic-e-transgenic-
mouse-facility ή μπορούν να ζητηθούν 
και τηλεφωνικώς στο 22392750.
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