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Ο Ιπποκράτης, που θεωρείται και ο θε-
μελιωτής της ιατρικής, είχε πει ότι «είναι 
σημαντικότερο να γνωρίζει κανείς τι είδους 
άνθρωπος πάσχει από μια ασθένεια παρά 
από τι είδους ασθένεια πάσχει κάποιος άν-
θρωπος». 

Εικοσιπέντε αιώνες αργότερα, βρισκόμα-
στε στην απαρχή μιας νέας εποχής για την 
ιατρική επιστήμη, αυτής της εξατομικευ-
μένης ιατρικής στα πλαίσια της οποίας η 
διάγνωση, η πρόγνωση και η θεραπεία των 
ασθενειών θα βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθ-
μό στην καλύτερη κατανόηση του γενετικού 
και μοριακού προφίλ των ασθενών.

Τα τελευταία 10 χρόνια παρατηρείται 
ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της φαρ-
μακογενετικής, του κλάδου της κλινικής 
φαρμακολογίας που μελετά τη γενετική 
αιτιολογία της διαφορετικής ανταπόκρισης 
ενός ατόμου/ασθενούς σε μια συγκεκριμένη 
θεραπευτική αγωγή. Απώτερος σκοπός εί-
ναι η επίτευξη εξατομικευμένης θεραπείας 
και αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα 
της απαρχής της εποχής της εξατομικευ-
μένης ιατρικής. Η ογκολογία αποτελεί ένα 
από τους κυριότερους τομείς εφαρμογής 
της φαρμακογενετικής, γιατί ο καρκίνος 

αναπτύσσεται λόγω αλλαγών σε σημαντικά 
γονίδια. Επομένως οι μοριακές αναλύσεις 
σε DNA που αφαιρείται από όγκους, εντο-
πίζουν αυτά τα μεταλλαγμένα  γονίδια που 
αποτελούν και τους θεραπευτικούς στόχους. 
Συνεπώς, τα αποτελέσματα των μοριακών 
αναλύσεων στους όγκους των ασθενών, απο-
τελούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια 
των κλινικών ογκολόγων. Καθοδηγούν τους 
ιατρούς  στην επιλογή της καταλληλότερης 
φαρμακευτικής αγωγής για τον κάθε ασθε-
νή ξεχωριστά.  

Το τμήμα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπί-
ου / Μοριακής Παθολογίας του ΙΝΓΚ στα 
πλαίσια της συνεχούς και αναβαθμιζόμενης 
παροχής υπηρεσιών προς τους Κύπριους 
καρκινοπαθείς και ανταποκρινόμενο στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της κλινικής ογκολο-
γίας εισήγαγε την παροχή γενετικών ανα-
λύσεων φαρμακογενετικής. Σε αυτές συ-
μπεριλαμβάνονται αναλύσεις για ασθενείς 
που υποφέρουν από ορθοκολικό καρκίνο, 
μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 
και μεταστατικό μελάνωμα. Εξετάζονται 
τα γονίδια KRAS, EGFR και BRAF για την 
παρουσία συγκεκριμένων μεταλλάξεων, οι 
οποίες καθορίζουν την ανταπόκριση των 

ασθενών σε στοχευμένες θεραπείες. Η μο-
ριακή ανάλυση διεξάγεται σε DNA που 
αφαιρείται από το ήδη υπάρχον βιοψικό υλι-
κό του ασθενούς.

Τα οφέλη από τις φαρμακογενετικές 
αναλύσεις είναι πολλαπλά, τόσο για τους 
ασθενείς όσο και γενικότερα για το κρατικό 
σύστημα υγείας. Βάσει των αποτελεσμάτων 
των εξειδικευμένων αυτών αναλύσεων, ο 
θεράπων ιατρός είναι σε θέση να γνωρίζει 
εκ των προτέρων ποιοι ασθενείς θα επω-
φεληθούν από τη στοχευμένη θεραπεία. 
Έτσι, περιορίζεται η έκθεση των ασθενών 
σε μη κατάλληλες γι΄ αυτούς θεραπείες και 
τις ανεπιθύμητες παρενέργειές τους, ενώ 
παράλληλα εξοικονομούνται μεγάλα ποσά 
που θα ξοδεύονταν για τη χορήγηση τέτοι-
ων θεραπειών, στα τυφλά. 

Όπως έχει προαναφερθεί, ένας από τους 
κύριους στόχους του τμήματος είναι η πα-
ροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μορια-
κής παθολογίας προς όφελος του Κύπριου 
πολίτη. Στα πλαίσια αυτά, το τμήμα θα συ-
νεχίσει να αναβαθμίζει τις  υπηρεσίες του 
με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
Κύπριου ασθενή και ειδικά του καρκινοπα-
θούς συνανθρώπου μας.    

Στοχευμένη επίθεση κατά του καρκίνου
Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μοριακής παθολογίας προς όφελος του Κύπριου πολίτη
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