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Κληρονομικές Αταξίες στον κυπριακό πληθυσμό

Η Νευρολογική Κλινική Δ και το Τμή-
μα Νευρογενετικής του ΙΝΓΚ, κατά 
τα έτη 2008-2010, διεκπεραίωσαν 

το ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Κλινι-
κή και Μοριακή Γενετική Διερεύνηση των 
ασθενών/οικογενειών με κληρονομική ατα-
ξία στον Κυπριακό Πληθυσμό», που χρη-
ματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθη-
σης Έρευνας.  Ο σκοπός του προγράμμα-
τος ήταν να μελετήσει κλινικά όλους του 
Κύπριους ασθενείς με σποραδικές και κλη-
ρονομικές αταξίες και ακολούθως να γίνει 
μοριακή διάγνωση 
στους ασθενείς αυ-
τούς και τις οικο-
γένειές τους. Κατά 
τη διάρκεια του έρ-
γου παραπέμφθη-
καν ασθενείς με πι-
θανή διάγνωση της 
κληρονομικής ατα-
ξίας από όλους τους 
νευρολόγους. Από 
τη διερεύνηση προ-
έκυψαν 53 σποραδι-
κοί ασθενείς και 13 
οικογένειες με 35 
πάσχοντες. Η πρώ-
τη μοριακή ανά-
λυση των ασθενών 
περιλάμβανε τη μεταλλαγή της κληρονο-
μικής αταξίας του Friedreich η οποία εί-
ναι η συχνότερη στον κυπριακό πληθυσμό. 
Κατά τον έλεγχο αυτό βρήκαμε τρείς θετι-
κούς ασθενείς με τη μεταλλαγή αυτή επι-
βεβαιώνοντας τη διάγνωση της αταξίας του 
Friedreich.  Ακολούθως οι ασθενείς αυτοί 
διερευνήθηκαν για γνωστές μεταλλαγές 
και γονίδια των νωτιοπαρεγκεφαλιδικών 
αταξιών. Όλοι οι ασθενείς έδειξαν αρνητι-
κή ένδειξη στις ανωτέρω αναλύσεις. 

Το πρόγραμμα αυτό ήταν σημαντικό για 
τον κυπριακό πληθυσμό γιατί κατέγραψε 
όλους τους ασθενείς με κληρονομική ατα-

ξία. Βρήκαμε τρείς καινούργιους ασθενείς 
με κληρονομική αταξία του Friedreich όπου 
σε αυτές τις οικογένειες παρασχέθηκε γε-
νετική συμβουλευτική και οι ασθενείς πα-
ρακολουθούνται στο ΙΝΓΚ. Η γενετική δι-
άγνωση είναι σημαντική σε αυτούς τους 
ασθενείς τόσο για σκοπούς πρόγνωσης όσο 
και για σκοπούς πρόληψης στις οικογένει-
ες. Οι υπόλοιπες οικογένειες και ασθενείς 
δεν ανέδειξαν θετικά ευρήματα για τα ήδη 
γνωστά γονίδια και γονιδιακούς τόπους.  
Αυτό δηλώνει την ιδιομορφία και μοναδι-

κότητα του υλικού μας.  Υπάρχει ένδειξη 
σε μία από τις οικογένειες ανεύρεσης ενός 
νέου γονιδίου που σχετίζεται με την κλη-
ρονομική αταξία.  Περαιτέρω μελέτες διε-
νεργούνται στο Τμήμα Νευρογενετικής ού-
τως ώστε να ξεκαθαρίσει και ταυτοποιηθεί  
το γονίδιο αυτό. 

Το ενδιαφέρον και η μελέτη των οικογε-
νειών και των ασθενών αυτών θα συνεχίζε-
ται στην Κλινική μας όπως επίσης και στο 
Τμήμα της Νευρογενετικής γιατί πλέον εί-
μαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μοναδικά ευ-
ρήματα που δεν έχουν ανακοινωθεί σε άλ-
λους πληθυσμούς.  
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ΕΡΕΥΝΑ

Η γενετική διάγνωση είναι σημαντική για σκοπούς πρόγνωσης αλλά και πρόληψης
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ΑΡΘΡΟ

Χαρακτηριστικό οικογενειακό δέντρο μίας από τις οικογένειες 
με κληρονομικού τύπου αταξία.  


