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κατά του 
καρκίνου 
του μαστού

Τριετές πρωτοποριακό ερευνητικό πρό-
γραμμα για τον καρκίνο του μαστού με στό-
χο την καλύτερη κατανόηση των μηχανι-
σμών ανάπτυξης του καρκίνου του μαστού 
και το σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών 
μέτρων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης 
και θεραπείας, ανακοίνωσε πρόσφατα το 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ-
πρου. Οπως ανέφερε ο Γενικός Εκτελεστι-
κός Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Δρ Φίλιππος Πατσαλής, «το πάντρεμα της 
έρευνας και των υπηρεσιών είναι τεράστι-
ας σημασίας, γιατί για να μπορείς να δώσεις 
τις καλύτερες υπηρεσίες πρέπει να έχεις 
την πιο πρόσφατη γνώση που την αποκτάς 
μόνο αν κρατάς τον εαυτό σου στην πρώ-
τη γραμμή της γνώσης κάνοντας έρευνα». 
Πρόσθεσε παράλληλα ότι «είναι γνωστό 
ότι αυτό που αποτελεί σήμερα έρευνα, 
αύριο αποτελεί την υπηρεσία, την οποία 
μπορεί να εισπράξει άμεσα ο ασθενής». 

Ο Δρ Πατσαλής προέβη και σε μια σύ-
ντομη ιστορική αναδρομή του έργου του 
Ινστιτούτου από την ίδρυσή του το 1990, 
αναφέροντας ότι «αποτελεί ένα κέντρο 
αριστείας, ένα κέντρο το οποίο σήμε-
ρα θεωρείται ως η μεγαλύτερη και πλέον 
ανεπτυγμένη ερευνητική υποδομή στην 
Κύπρο που έχει μαζέψει μια κριτική μάζα 
επιστημόνων γύρω από τα θέματα νευρο-
λογίας και γενετικής και σε συνεργασία 
με εκατοντάδες πανεπιστήμια ή ιδρύματα 
στο εξωτερικό φέρνει σε πέρας ερευνη-
τικά προγράμματα σχεδόν σε όλους τους 

τομείς της ιατρικής και των βιοϊατρικών 
επιστημών». Παρουσιάζοντας το ερευ-
νητικό πρόγραμμα «Μελέτη γονιδίων και 
πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην ανάπτυ-
ξη του καρκίνου του μαστού στην Κύπρο», 
ο επικεφαλής του Τμήματος Ηλεκτρονικού 
Μικροσκοπίου και Μοριακής Παθολογίας 
Δρ Κυριάκος Κυριάκου ανέφερε ότι «θα μας 
ανοίξει νέα μονοπάτια ερευνητικής δρα-
στηριότητας σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, 
αυτό της καλύτερης κατανόησης των μη-
χανισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη 
του καρκίνου του μαστού και συνεπώς στο 
σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών μέτρων 
πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και 
θεραπείας». Συνέχισε παραθέτοντας στοι-
χεία του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπε-
ζας Κύπρου σύμφωνα με τα οποία «πέραν 

του 97% των γυναικών με διάγνωση καρκί-
νου του μαστού έχουν ένα μέσο όρο επιβί-
ωσης περισσότερο από 9-10 χρόνια». Πρό-
σθεσε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει το 
τμήμα του συμβάλουν άμεσα στην έγκαι-
ρη διάγνωση και πρόληψη κληρονομικού 
καρκίνου σε πολλές κυπριακές οικογένειες 
ετησίως. Ανέφερε επίσης ότι οι δραστηριό-
τητες του τμήματος έχουν αντλήσει σημα-
ντικά ανταγωνιστικά κονδύλια για έρευνα 
στον καρκίνο, από οργανισμούς όπως το 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, τους Συνδέ-
σμους Ασθενών, Europa Donna, ΠΑΣΥΚΑΦ 
και Αντικαρκινικού Συνδέσμου και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Εκ μέρους της Woman’s Card της Μαρφίν 
Λαϊκής Τράπεζας η οποία και χρηματοδο-
τεί το ερευνητικό πρόγραμμα για τα επό-
μενα τρία χρόνια με το ποσό των 150.000 
ευρώ, η Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής 
κ. Ροδούλα Χατζηκυριάκου ανέφερε ότι 
«δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το ερευ-
νητικό έργο του Τμήματος στον τομέα του 
καρκίνου του μαστού, με τη μεγαλύτερη, 
μάλιστα, γενετική μελέτη που έγινε ποτέ 
στην Κύπρο, με συμβολή στην έγκαιρη διά-
γνωση προδιάθεσης, ήδη σώζει ζωές», προ-
σθέτοντας ότι η τράπεζα ακριβώς στηρίζει 
«ένα έργο επιστήμης και έρευνας αλλά και 
αρετής και ανθρωπισμού».
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Η μεγαλύτερη γενετική μελέτη που έγινε ποτέ στην Κύπρο
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