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Σταθμός στην ιστορία του η ίδρυση 

της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου
Σε νέα εποχή εισέρχεται το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ-
πρου με τη δημιουργία της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, η οποία 
θα δεχθεί τους πρώτους φοιτητές τον προσεχή Σεπτέμβριο. Η ίδρυση 
της Σχολής είναι ίσως η μεγαλύτερη εξέλιξη του Ινστιτούτου Νευρο-
λογίας και Γενετικής Κύπρου από τον καιρό της δημιουργίας του. Στό-
χος της Σχολής να καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνη-
τικό ακαδημαϊκό ίδρυμα με διεθνή εμβέλεια που να συμβάλει καταλυτι-
κά στην προαγωγή της βιοϊατρικής επιστήμης και στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Βραβεύσεις Καθ. Φίλιππου Πατσαλή
Ο Γενικός Εκτε-
λεστικός Διευ-
θυντής του Ιν-
στιτούτου μας 
Καθ. Φίλιππος 
Πατσαλής έτυχε 
διαφόρων βρα-
βεύσεων για την 
προσφορά του 
στον τομέα της 
επιστημονικής 
έρευνας, διακρί-
σεις οι οποίες 
όπως ο ίδιος τό-
νισε, αποτελούν 
αναγνώριση του 
έργου που επι-
τελεί το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και επιβεβαι-
ώνουν την εκτίμηση της οποίας τυγχάνει από την κυπριακή κοινωνία. 

Το κοινό και ειδική κριτική επιτροπή ανέδειξαν τον Καθ. Φίλιπ-
πο Πατσαλή Άνδρα της Χρονιάς 2011 των βραβείων Johnnier Walker 
Man of the Year που συνδιοργανώνουν ο Όμιλος Ειδικών Εκδόσεων 
και ο Ομιλος Φωτιάδη. Το βραβείο απένειμαν από κοινού ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο γ.γ. του ΑΚΕΛ κ. Άντρος Κυ-
πριανού. Ο Καθ. Φ. Πατσαλής απέσπασε και το βραβείο «Επιστήμο-
νας της Χρονιάς». 

Η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων βράβευσε τον Καθ. Φ. Πατσαλή 
σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε προς τιμή του το Φεβρουάριο, 
για τη μεγάλη του προσφορά στην επιστήμη. Ο Καθ. Πατσαλής βρα-
βεύθηκε με το Βραβείο της Χρονιάς – «Μανώλη Χριστοφίδη» 2012, 
το οποίο απένειμε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Νί-
κος Αναστασιάδης.

Ο Δήμος Αθηαίνου, η Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων 
και το Κωνσταντινελένειον Κέντρο Ενηλίκων στην Αθηαίνου, γενέ-
τειρα του Καθ. Φίλιππου Πατσαλή, κατά τη διάρκεια της ειδικής εκ-
δήλωσης, τίμησαν τον Καθ. Πατσαλή σε ένδειξη εκτίμησης και ευ-
γνωμοσύνης για τα ιατρικά του επιτεύγματα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάφου «Ασκληπιός» τίμησε τον Καθ. Φί-
λιππο Πατσαλή με το βραβείο Τιμής Ένεκεν, κατά τη διάρκεια της 
10ης Ιατρικής Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 
στην Πάφο. Ο Καθ. Πατσαλής έδωσε διάλεξη για το νέο τεστ μη-
επεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης για το Σύνδρομο Down.  

Στις 5 και 6 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του Ιν-
στιτούτου από επτά μέλη της Διεθνούς Επιστημονικής Συμβου-
λευτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από αξιόλογους ανα-
γνωρισμένους επιστήμονες διεθνώς στον τομέα των δραστηρι-
οτήτων του Ινστιτούτου. Κατά τη διήμερη επίσκεψή της, η Επι-
τροπή διενήργησε αξιολόγηση του Ινστιτούτου, με επιτόπια επί-

σκεψη στους χώρους και στα ερ-
γαστήριά του καθώς και με συνε-
ντεύξεις τόσο του Γενικού Διευθυ-
ντή του Ινστιτούτου όσο και όλων 
των Διευθυντών των Τμημάτων και 
Κλινικών του Ινστιτούτου. Η Επι-
τροπή κατέγραψε τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης σε μια εκτενή 
έκθεση, τα οποία επιβεβαιώνουν, 
για ακόμη μια φορά, το υψηλό επί-
πεδο του Ινστιτούτου στην παρο-
χή υπηρεσιών και διεκπεραίωσης 
έρευνας καθώς επίσης και τη ση-
μαντική εξέλιξη του Ινστιτούτου 
σε ανεξάρτητο ακαδημαϊκό κέ-
ντρο με τη δημιουργία της Σχολής 
Μοριακής Ιατρικής Κύπρου με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων. Εί-
ναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι 
μέσα στα τέσσερα χρόνια από την 

προηγούμενη εξωτερική αξιολόγηση του Ινστιτούτου –το Φε-
βρουάριο του 2008- το Ινστιτούτο διεκπεραίωσε όλες τις εισηγή-
σεις της Επιτροπής.

Επαναβεβαιώθηκε το υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών του ΙNΓΚ

Η Εξωτερική Επιτροπή που αξιολόγησε το ΙΝΓΚ

Professor John Christodoulou

University of Sydney, Australia

Professor V.M. Der Kaloustian 

McGill University Health Center, 

Canada

Professor Douglas Higgs 

University of Oxford, UK

Professor Peter Karayiannis 

Imperial College London, UK

Professor Konstantin Miller

Hannover Medical School, Germany

Professor Jahn M. Nesland 

University of Oslo, Norway

Professor Demetris Vassilopoulos

University of Athens, Greece 

Η Εξωτερική Επιτροπή 
Αξιολόγησης 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και ο γ.γ. του ΑΚΕΛ 
συγχαίρουν τον Καθ. Φίλιππο Πατσαλή
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

TMHMA ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Τηλ. 22 392642-5   |   Φαξ. 22 392768

Το Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής 
προσφέρει  από την 1η Μαρτί-
ου 2012 την ανάλυση των ακυ-

λοκαρνιτινών στο αίμα. Πρόκειται 
για μια νέα διαγνωστική υπηρεσία η 
οποία πραγματοποιείται με τη μέθο-
δο της διαδοχικής  φασματομετρίας 
μάζας (tandem mass spectrometry), 
με σημαντική διαγνωστική αξία 
στον τομέα των κληρονομικών με-
ταβολικών νοσημάτων, κυρίως αυτών 
που οφείλονται σε διαταραχές στη 
β-οξείδωση των λιπαρών οξέων.

Ο μηχανισμός της β-οξείδωσης 
στα μιτοχόνδρια αποτελεί σημαντικό 
μεταβολικό μονοπάτι για την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών των ιστών 
στις περιόδους κατά τις οποίες τα 
ηπατικά αποθέματα γλυκογόνου εξα-
ντλούνται. Η καρνιτίνη (β-υδροξυ-γ-
τριμεθυλαμινοβουτυρικό οξύ) δια-
δραματίζει εξέχοντα ρόλο στη με-
ταφορά των λιπαρών οξέων μακράς 
αλυσίδας στο εσωτερικό των μιτο-
χονδρίων. Για τη διαδικασία αυτή, η 
ανθρακική αλυσίδα των ενεργοποι-
ημένων λιπαρών οξέων, σε μορφή 
Acyl-CoA, προσδένεται στην καρνι-
τίνη και οι ακυλεστέρες που προκύ-
πτουν (ακυλοκαρνιτίνες) μεταφέρο-
νται δια μέσου της εσωτερικής μεμ-
βράνης των μιτοχονδρίων.

Ασθένειες που προκαλούνται λόγω 
ανεπάρκειας ή δυσλειτουργίας ενζύ-
μων του μεταβολισμού των λιπαρών 
οξέων οδηγούν στη συσσώρευση συ-
γκεκριμένων ακυλοκαρνιτινών στο 
αίμα. Το «προφίλ» που προκύπτει 
από τον ποσοτικό προσδιορισμό 
των, ως προς το μήκος της ανθρακι-
κής αλυσίδας, διαφορετικών ακυλο-
καρνιτινών είναι χαρακτηριστικό για 
την κάθε ασθένεια (Εικ. Β, Γ). 

Ο ποσοτικός προσδιορισμός των 
ακυλοκαρνιτινών επιτυγχάνεται με 
διαδοχική φασματομετρία μάζας. 

Πρόκειται για μια αναλυτική μέθο-
δο ανίχνευσης μορίων σε μορφή ιό-
ντων με κριτήριο το λόγο της μά-
ζας προς το φορτίο (m/z). Το όργα-
νο ανάλυσης αποτελείται από: α) 
πηγή ιοντισμού, β) δύο τετραπολι-
κούς αναλυτές μαζών (MS1, MS2), 
γ) κυψελίδα σύγκρουσης (collision 
cell) η οποία παρεμβάλλεται μετα-
ξύ των δύο τετραπόλων και δ) ανι-
χνευτή (Εικ. Α). Τα πρόδρομα ιό-
ντα δημιουργούνται με ηλεκτρο-
ψεκασμό (electrospray ionization) 
και επιλέγονται στο πρώτο τετρά-
πολο (MS1). Ακολούθως, οδηγού-
νται στην κυψελίδα σύγκρουσης 
όπου συγκρούονται με μόρια αδρα-
νούς αερίου (Αργό) παράγοντας θυ-
γατρικά ιόντα. Αυτά επιλέγονται 
στο δεύτερο τετραπολικό αναλυ-
τή (MS2) και μετρούνται στον ανι-
χνευτή. Η ταυτότητα του κάθε μο-
ρίου καθορίζεται από το συνδυασμό 
των μαζών του πρόδρομου και των 
θυγατρικών ιόντων. Από τα πρόδρο-
μα ιόντα όλων των ακυλοκαρνιτινών 
προκύπτει ένα κοινό θυγατρικό ιόν 
με m/z=85, επομένως ο προσδιορι-
σμός τους μπορεί να επιτευχθεί με 
σάρωση μιας συγκεκριμένης πε-
ριοχής μαζών για την ανίχνευση 
όλων των πρόδρομων ιόντων από 
τα οποία προκύπτει θυγατρικό ιόν 
με m/z=85. Για την ποσοτικοποίη-
ση της κάθε μάζας χρησιμοποιού-
νται σταθερά δευτεριωμένα ισότο-
πα ακυλοκαρνιτινών γνωστής συ-
γκέντρωσης τα οποία προστίθενται 
στο κάθε δείγμα. Η εισαγωγή των 
δειγμάτων στον αναλυτή μάζας επι-
τυγχάνεται με την τεχνική έγχυσης 
σε ροή (flow injection analysis) χω-
ρίς να είναι αναγκαίος ο χρωματο-
γραφικός διαχωρισμός των μορίων. 
Ο χρόνος ανάλυσης του κάθε δείγ-
ματος είναι περίπου δύο λεπτά.

Νέα διαγνωστική υπηρεσία από το τμήμα Βιοχημικής Γενετικής

Ποσοτικός προσδιορισμός ακυλοκαρνιτινών με διαδοχική φασματομετρία μάζας 

Δρ Πέτρος Π. Πέτρου
Ανώτερος Εργαστηριακός 
Επιστημονικός Λειτουργός

petrosp@cing.ac.cy

ΑΡΘΡΟ

(Α) Σχηματική απεικόνιση της διάταξης των επί μέρους 
στοιχείων του διαδοχικού φασματογράφου μαζών. (Β) 
Φυσιολογικό φάσμα ακυλοκαρνιτινών. (Γ) Προφίλ ασθε-
νούς με ανεπάρκεια του ενζύμου MCAD με χαρακτηρι-
στική συσσώρευση των ακυλοκαρνιτινών C6 (α), C8 (β) 
και C10:1 (γ). Τα σταθερά ισότοπα γνωστής συγκέντρω-
σης υποδεικνύονται με αστερίσκο.
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για κληρονομικές εγκεφαλοπάθειες και νευροπάθειες

Δοκιμές γονιδιακής θεραπείας 

Δύο πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα έχουν αρχίσει 
στο ΙΝΓΚ με χρηματοδότηση από την Κύπρο και το εξωτε-
ρικό. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στη δοκιμή γονιδιακής θε-

ραπείας σε διαγονιδιακά μοντέλα κληρονομικής νευροπάθειας που 
έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου στο Εργαστήριο Νευροεπιστη-
μών. 

Πρόκειται για την ασθένεια Charcot-Marie-Tooth, που εμφανίζε-
ται με προοδευτική αδυναμία και ατροφία μυών καθώς και διατα-
ραχή της αισθητικότητας στα άκρα. Η ερευνητική ομάδα του Ερ-
γαστηρίου Νευροεπιστημών θα επιχειρήσει την αντικατάσταση 

του μεταλλαγμένου γονιδίου 
που ευθύνεται για τη πάθηση, 
χρησιμοποιώντας ειδικά επε-
ξεργασμένους και τροποποιη-
μένους υιούς-φορείς που μπο-
ρούν να μεταφέρουν το υγιές 
γονίδιο στα κύτταρα των περι-
φερικών νευρών. Η πρωτοπορι-
ακή αυτή μελέτη χρηματοδο-
τείται από το Ίδρυμα Προώθη-
σης Έρευνας της Κύπρου. 

Η δεύτερη μελέτη αφορά 
στη γονιδιακή θεραπεία σε δια-
γονιδικά μοντέλα μιας μορφής 
εγκεφαλοπάθειας γνωστής ως 
λευκοδυστροφία. Στα μοντέλα 
αυτά παρουσιάζεται όπως και 
στους ασθενείς με παρόμοια 
πάθηση προοδευτική απομυε-
λίνωση του εγκεφάλου με σο-
βαρά νευρολογικά προβλήμα-
τα. Χρησιμοποιώντας και πάλι 
ειδικά τροποποιημένους ιούς, 

η ερευνητική ομάδα θα επιχειρήσει την αντικατάσταση του μεταλ-
λαγμένου γονιδίου στον εγκέφαλο. Η μελέτη αυτή χρηματοδοτείται 
από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για τις Λευκοδυτροφίες (European 
Leukodystrophy Association-ELA Foundation)  που εδρεύει στη 
Γαλλία. Η επιλογή της για χρηματοδότηση μετά από διεθνή συνα-
γωνισμό αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την Κυπριακή Ομάδα. Και 
για τις δύο μελέτες η ομάδα του Εργαστηρίου Νευροεπιστημών συ-
νεργάζεται με το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας του ΙΝΓΚ καθώς και με 
ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο San Rafaelle στο Μιλάνο Ιτα-
λίας, που πρωτοπορεί διεθνώς σε δοκιμές γονιδιακής θεραπείας για 
άλλες παθήσεις.

Εικόνα από μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου από ασθενή 
με λευκοδυστροφία (αριστερά) ο οποίος παρουσιάζει αλλοι-
ώσεις στη λευκή ουσία σε σύγκριση με υγιές άτομο (δεξιά).

Ο Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής Ε Δρ Κλεόπας Α. 
Κλεόπα με τη Δρ Ειρήνη Σαργιαννίδου (αριστερά) και τη Δρ 
Κυριακή Μαρκουλλή (στο κέντρο).

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΡ ΚΛΕΟΠΑΣ Α. ΚΛΕΟΠΑ

Τηλ. 22 392740, 22 358600  | Φαξ. 22 392786

Νέα σημαντικά ερευνητικά 
έργα με χρηματοδότηση 
από το ΙΠΕ και το ELAΔρ Κλεόπας Α. Κλεόπα

Ανώτερος Νευρολόγος

kleopa@cing.ac.cy

ΑΡΘΡΟ
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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.  

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΡ ΕΛΕΝΗ ΖΑΜΠΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τηλ. 22 392740, 22 392600  |  Φαξ. 22 392786

ΕΡΕΥΝΑ

Η γενετική διάγνωση είναι σημαντική για σκοπούς πρόγνωσης αλλά και πρόληψης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δρ Ελένη Ζαμπά

Παπανικολάου 
Νευρολογική Κλινική Δ

Συμμετέχοντες: 
Δρ Κυπρούλα 

Χριστοδούλου 
Τμήμα Νευρογενετικής

Δρ Πασχάλης 
Νικολάου 

Τμήμα Νευρογενετικής
Χριστίνα Βότση 

Τμήμα Νευρογενετικής

Δρ Ελένη Ζαμπά
Παπανικολάου

Ανώτερη Νευρολόγος

ezamba@cing.ac.cy

ΑΡΘΡΟ

Χαρακτηριστικό οικογενειακό δέντρο μίας από τις οικογένειες 
με κληρονομικού τύπου αταξία.  
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Οι δυσκολίες, τα προβλήματα, οι δοκι-
μασίες κι ο πόνος είναι καθημερινά 
φαινόμενα στη ζωή των ανθρώπων. 

Ένας αγώνας η ζωή, μια πορεία που είναι κά-
ποτε δύσβατη, ένας δρόμος που δεν είναι πά-
ντα ρόδινος. Το καράβι της ζωής δεν ταξιδεύει 
μόνο σε  νερά γαληνεμένα  αλλά και σε καται-
γίδες και φουρτούνες. Ωστόσο δεν έχει σημα-
σία με πόσα κύματα έχει να παλέψει ο άνθρω-
πος και πόσες τρικυμίες θα συναντήσει, αλλά 
πόσο γενναίος είναι και πόσο γερά κρατά το 
τιμόνι. Τη δύναμη της ψυχής αλλά και το νόη-
μα της ζωής τα ανακαλύπτει κυρίως όταν δο-
κιμάζεται μέσα στις δυσκολίες και στον πόνο. 
Κι όταν πρόκειται για ασθένεια,  μαζεύει τις 
δυνάμεις του, ενισχύει την πίστη στον εαυ-
τό του, αντλεί δύναμη από την αγάπη των δι-
κών του ανθρώπων, εμπιστεύεται τους για-
τρούς του και  βαδίζει μπροστά. Ο δρόμος μα-
κρύς και δύσκολος και  ευτυχείς όσοι έμαθαν 
ν’ αγωνίζονται χωρίς να χάνουν το κουράγιο 
τους και χωρίς να παραιτούνται. Ευτυχείς όσοι 
έχουν δίπλα τους ανθρώπους να τους δώσουν 
το χέρι να στηριχτούν κι ακουμπούν τη ψυχή 
τους με εμπιστοσύνη στο Θεό. 

Αυτό το οδοιπορικό του δύσκολου δρόμου 
το ζούμε κι εμείς δίπλα στο Στέλιο 28 χρόνια 
τώρα. Βήμα-βήμα πορευόμαστε μαζί του πα-
ρακολουθώντας τον αγώνα του και  θαυμάζο-
ντας τη θέληση και τη δύναμη της ψυχής του. 
Η μυική δυστροφία από την οποία πάσχει- δι-
αγνώστηκε γύρω στα 7 του χρόνια- δεν κλόνι-
σε ποτέ την πίστη και την αγάπη του στη ζωή 
και δεν έγινε εμπόδιο στα όνειρά του. Ένα χα-
ρισματικό και ταλαντούχο παιδί,  γεμάτο θέ-
ληση κι αισιοδοξία, αγάπη για τους ανθρώπους 
και τη ζωή δεν έχασε το κουράγιο του και δεν 
είδε ποτέ την ασθένεια ως κάτι που αναχαιτί-
ζει την πορεία προς τη γνώση, τη δημιουργία 
και την εξέλιξη. Το ταλέντο του στη μουσική- 
που είναι η μεγάλη του αγάπη- το ανακαλύψα-
με πολύ νωρίς. Αυτοδίδακτος στην αρχή, πήρε 
αργότερα μαθήματα μουσικής, πιάνου κι αρ-
μονίας με δασκάλους στο σπίτι. Ύστερα προ-
χώρησε μόνος του ανοίγοντας δρόμους στη 
σύνθεση και στην ενορχήστρωση.

Μεγάλωνε κι εμείς περνούσαμε μαζί του τα 
διάφορα στάδια της ασθένειας: τροχοκάθισμα 
στα 10 του χρόνια, αναπνευστήρας στα 22, μό-

νιμη παραμονή στο κρεβάτι στα 26, τραχειο-
στομία στα 33. Παράλληλα χαιρόμασταν τον 
όμορφο χαρακτήρα του και τις μεγάλες επιτυ-
χίες και τις διακρίσεις του στη μουσική. Παρά 
τις δυσκολίες της ασθένειάς του κυκλοφόρησε 
5 δίσκους κι ετοιμάζει άλλους δυο. Ποτέ δε φα-
νταστήκαμε, δεδομένων των δυσκολιών που 
δημιουργεί η ασθένειά, ότι η μουσική του θα 

έβγαινε από τα σύνορα του ελληνικού χώρου 
και θα ταξίδευε παντού. Ότι θα γράφει μου-
σική για διάσημους ερμηνευτές, παγκοσμίου 
φήμης συμφωνικές ορχήστρες και θα παίρνει 
τόσες διακρίσεις και παγκόσμια βραβεία. Δεν 
θα μιλήσουμε για τις δυσκολίες της ασθένειας 
του ούτε για τις μουσικές του διακρίσεις. Θα 
πούμε δυο λόγια γι’ αυτά που μας έμαθε στη 
πορεία της ζωής. Μάθαμε πως ο άνθρωπος 
όλα μπορεί να τα επιτύχει με τη θέληση, με 
τη δύναμη της ψυχής, με την πίστη στο Θεό. 
Πως αν τον πόνο τον κάνεις προσφορά γίνεται 
δύναμη κι ευλογία. Μας συγκινεί η αγάπη του 
για το συνάνθρωπο, που τη δείχνει έμπρακτα 
προσφέροντας πάντοτε όλα τα έσοδα από τις 
συναυλίες και τις πωλήσεις των δίσκων του για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έχουμε την αίσθη-
ση ότι η πάλη που δίνει καθημερινά δεν είναι 
μόνο για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι πάλη για 
δημιουργία και προσφορά. Μέσα από τον ανα-
πνευστήρα του, του περισσεύει αναπνοή για 
να τη μοιραστεί με όλο τον κόσμο. 

Στο δρόμο του ο Στέλιος κι εμείς είχαμε κι 
έχουμε συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπέροχους για-
τρούς του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γε-
νετικής Κύπρου που από την αρχή είναι δί-
πλα μας και τους νιώθουμε ως οικογένειά μας. 
Στους γιατρούς της ΜΕΘ του Γενικού Νοσο-
κομείου Λευκωσίας, που στο πιο κρίσιμο στά-
διο της ασθένειας έδρασαν αποτελεσματικά  
και έσωσαν τον Στέλιο. Στο Νοσοκομείο της 
Λεμεσού για τη στήριξη και τη συνεχή φρο-
ντίδα. 

Ευχαριστίες επίσης στο Σύνδεσμο Μυο-
παθών Κύπρου για τη συμπαράσταση  και σε 
όλους τους συγγενείς και τους φίλους που μας 
προσφέρουν στήριξη και αγάπη.

Όμως δεν είναι μόνο ο Στέλιος που κάνει 
την υπέρβασή του. Κι άλλοι ασθενείς βαδί-
ζουν το δύσκολο δρόμο τους γενναία, σιωπη-
λά, αθόρυβα και διακρίνονται σε διάφορους 
τομείς. Μπορούν να επιτύχουν πολλά, αρκεί 
και οι γύρω τους να πιστέψουν σ’ αυτούς, να 
τους δώσουν τα εφόδια και τις ευκαιρίες και 
τότε όχι μόνο επιτυγχάνουν αλλά και ΜΕΓΑ-
ΛΟΥΡΓΟΥΝ. Γνωρίσαμε τέτοιους ανθρώπους, 
αγωνιστές κι ολυμπιονίκες της ζωής και  με σε-
βασμό υποκλινόμαστε μπροστά τους.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΣΗΣ

Toυ Κλείτου 
και Αγλαΐας Πισή

Όταν η θέληση μεγαλουργεί

Δεν είναι μόνο ο Στέλιος 
που κάνει την υπέρβασή 

του. Κι άλλοι ασθενείς 
βαδίζουν το δύσκολο 
δρόμο τους γενναία, 

σιωπηλά και αθόρυβα.

ΑΡΘΡΟ



newsletter  13  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 7

ΤΕΛΕΘΟΝ

Ξεκίνησαν ήδη οι προετοιμασίες και ο 
προγραμματισμός για τις εκδηλώσεις 
του TELETHON 2012. Αυτό που σημα-

δεύει τη φετινή διοργάνωση είναι η καινούργια 
συνεργασία του TELETHON με το Συγκρότημα 
ΔΙΑΣ.  Φέτος ο Τηλεμαραθώνιος ο οποίος θα 
είναι μια παραγωγή του Sigma TV, θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τρίτη 12 Ιουνίου. Το ίδιο βράδυ 
παράλληλα θα πραγματοποιηθεί στους κήπους 
του Προεδρικού Μεγάρου, το επίσημο δείπνο 
και συναυλία του TELETHON. Χορηγός της με-
γάλης βραδιάς είναι η εταιρία Empire Group.  
Να αναφέρουμε ότι την Κυριακή 10 Ιουνίου 
από τις 4μ.μ. μέχρι τις 8μ.μ., η Κοινοτική Αστυ-
νόμευση Στροβόλου θα διοργανώσει και φέτος, 
το Πανηγύρι Χαράς για το TELETHON. Το Πα-
νηγύρι θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο Ακρό-
πολης. Επίσης ο Παγκύπριος Οδικός Έρανος 
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Ιουνίου.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Γιώργος Δη-
μοσθένους, επισκέφθηκε πρόσφατα το Ινστιτούτο μας. 
Σκοπός της επίσκεψης του Υπουργού ήταν η ενημέρωση 
για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και κυρίως για 
την πρόσφατη δημιουργία της Σχολής Μοριακής Ιατρι-
κής Κύπρου του Ινστιτούτου, η οποία ανοίγει τις πόρτες 
της τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η Πρώτη Κυρία του Κουβέιτ (αδερφή του Εμίρη του Κουβέιτ), Sheikha Fariha Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, επισκέφθηκε το Ινστιτούτο μας, κατά τη σύντομη επί-
σκεψή της στην Κύπρο, συνοδευόμενη από την κ. Έλση Χριστόφια. Έπειτα από 
ξενάγηση στους χώρους του Ινστιτούτου και ενημέρωση για τις δραστηριότητες 
του ΙΝΓΚ, εξέφρασε μεγάλο ενδιαφέρον για πιθανή συνεργασία με το Ινστιτούτο.

Ο νέος Δήμαρχος Αγίου Δομετίου, κ. Κώστας Πέτρου, συνοδευόμενος από μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου και την πολιτιστική και κοινωνική λειτουργό του Δή-
μου, έπειτα από πρόσκληση, επισκέφτηκαν το Ινστιτούτο, όπου συναντήθηκαν με 
τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γενικό Εκτελε-
στικό Διευθυντή του Ινστιτούτου, με σκοπό την αλληλοενημέρωση για θέματα κοι-
νού ενδιαφέροντος. Επίσκεψη πραγματοποίησε και ο νέος Δήμαρχος Έγκωμης, κ. 
Ζαχαρίας Κυριάκου μαζί με την Αντιδήμαρχο Λουίζα Μαυρομάτη και άλλους λει-
τουργούς του Δήμου, έπειτα από πρόσκληση. Σκοπός της επίσκεψης τους ήταν η 
ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

Αντίστροφη μέτρηση για το Τέλεθον 2012
ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ Ο ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

Εκδήλωση αγάπης και αλληλεγγύης από τα παιδιά του νηπιαγωγείου «Γαλάζιος 
Πύργος». Τα παιδιά πραγματοποίησαν στις 14 Φεβρουαρίου εκδήλωση με τίτλο 
«Περπατώ για τη Μυϊκή Δυστροφία» και παρέδωσαν στο TELETHON το ποσόν 
των 2000 ευρώ. 

εκπαίδευσηεπισκέψεις στο Ινστιτούτο

  Στις 19 Ιανουαρίου 2012, ο Καθ. Λεύκος Μίττλετον, 
Ιδρυτής και πρώην Γενικός  Διευθυντής  του Ινστιτού-
του, έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη 
νόσο του Αλτζχάιμερ, με τίτλο «Νόσος Αλτζχάιμερ, 
Μια παγκόσμια πρόκληση του 21ου αιώνα». 

  Ο Δρ. Σάββας Παπακώστας, Ανώτερος Νευρολό-
γος και Διευθυντής της Κλινικής Β του ΙΝΓΚ, έδωσε 
διάλεξη με θέμα «Η Νόσος του Aλτζχάιμερ»,  στις 24 
Νοεμβρίου 2011, στο Παράρτημα Αμμοχώστου του 
Κυπριακού Συνδέσμου Στήριξης Ατόμων με τη Νόσο 
Αλτζχάιμερ, στο Παραλίμνι.  

  Στις 2 Φεβρουαρίου 2012 η Εταιρεία Ανθρώπινης 
Γενετικής Κύπρου σε συνεργασία με τη Νευρολογική 
Εταιρεία Κύπρου διοργάνωσε στο ΙΝΓΚ ημερίδα με 
θέμα τις Κληρονομικές Νευρολογικές Παθήσεις. 

  Στις 4 Δεκεμβρίου 2011, το Κέντρο Θαλασσαιμί-
ας Κύπρου και το Τμήμα Μοριακής Γενετικής Θαλασ-
σαιμίας του ΙΝΓΚ, διοργάνωσαν το 2ο Κυπριακό Συ-
νέδριο Θαλασσαιμίας, όπου παρουσιάστηκαν διαλέ-
ξεις με θέματα για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
την πρόληψη, θεραπευτική αγωγή και επιπλοκές της 
θαλασσαιμίας. 

ΔιαλέξειςΥπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Η Πρώτη Κυρία του Κουβέιτ

Οι Δήμαρχοι Αγίου Δομετίου και Έγκωμης

Συνέδρια και Ημερίδες στο ΙΝΓΚ
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Σταθμό στην ιστορία του Ινστιτού-
του Νευρολογίας και Γενετικής Κύ-
πρου αποτελεί η ίδρυση της Σχολής 

Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (Cyprus School 
of Molecular Medicine) και η έναρξη των με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων MSC και PhD 
στους κλάδους της Ιατρικής Γενετικής και 
Μοριακής Ιατρικής το προσεχές ακαδημαϊκό 
έτος 2012-2013. Λεπτομέρειες δόθηκαν σε συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις 9 Μαρ-
τίου ο Καθηγητής Φίλιππος Πατσαλής, Διευ-
θυντής της Σχολής και Γενικός Εκτελεστικός 
Ιατρικός Διευθυντής στο Ινστιτούτο Νευρο-
λογίας και Γενετικής Κύπρου και ο Kαθηγητής 
Λεωνίδας Φυλακτού, Κοσμήτορας της Σχο-
λής.  «Η δημιουργία της, εγκεκριμένης από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Σχολής 

Μοριακής Ιατρικής Κύπρου είναι το επιστέ-
γασμα των δραστηριοτήτων της μεταπτυχια-
κής εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας 
και Γενετικής Κύπρου» τόνισε ο Καθηγητής Φ. 
Πατσαλής και σημείωσε ότι η ίδρυση της Σχο-
λής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, είναι ίσως η 
μεγαλύτερη εξέλιξη του Ινστιτούτου Νευρο-
λογίας και Γενετικής Κύπρου από τον καιρό 
της δημιουργίας του.Από την πλευρά του  ο 
Kαθηγητής Λεωνίδας Φυλακτού, Κοσμήτορας 
της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, είπε 
πως ο στόχος της μεταπτυχιακής σχολής είναι 
να καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό ακαδημαϊκό ίδρυμα με διεθνή εμ-
βέλεια που να συμβάλει καταλυτικά στην προ-
αγωγή της βιοϊατρικής επιστήμης και στην 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Κορυφαία στιγμή για το ΙΝΓΚ η ίδρυση Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου

ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Η ολοκλήρωση του τρίπτυχου των 
δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 

(ΙΝΓΚ) – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΑ / ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗ είναι πλέον γεγονός! Η δημιουργία 
της μεταπτυχιακής Σχολής Μοριακής Ια-
τρικής Κύπρου είναι το επιστέγασμα των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που χρο-
νολογούνται από την ίδρυση του ΙΝΓΚ. 

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η έρευ-
να πάνε χέρι με χέρι σε όλα τα προηγμένα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου. Το ΙΝΓΚ 
μέχρι πρόσφατα φιλοξενούσε μεταπτυχια-
κούς φοιτητές του επιπέδου Μάστερ και Δι-
δακτορικού στα διάφορα τμήματά του και 
μέσω αυτών διεξαγόταν έρευνα στους συνα-
φείς τομείς. Μάλιστα, αρκετές σημαντικές 
έρευνες από τους διδακτορικούς φοιτητές 
του Ινστιτούτου έχουν δημοσιευτεί σε πρω-
τοπόρα διεθνή επιστημονικά  περιοδικά και 
έχουν συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμι-
ση της ποιότητα της ζωής των ασθενών.

Η εγκεκριμένη Σχολή Μοριακής Ιατρι-
κής Κύπρου έχει ως στόχο την παροχή υψη-
λού επιπέδου μεταπτυχιακών προγραμμά-
των (Μάστερ και Διδακτορικό) στον τομέα 
των βιοϊατρικών επιστημών. Οι πρώτοι φοι-
τητές που θα εισέλθουν στη Σχολή θα μπο-
ρούν να επιλέξουν μεταξύ των προγραμ-
μάτων Μοριακής Ιατρικής και Ιατρικής Γε-
νετικής.   Και στα δύο προγράμματα θα δι-
δάσκονται στην Αγγλική γλώσσα μαθήμα-

τα που άπτονται των ειδικοτήτων του ΙΝΓΚ 
και έτσι οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία 
να δουν από πρώτο χέρι την εφαρμογή της 
θεωρίας σε πράξη. Μαθήματα όπως Ανθρώ-
πινη Γενετική, Βιοχημική Γενετική, Νευρο-
επιστήμες-Νευρογενετική και Γενετική και 
Κυτταρική Θεραπεία θα τρέχουν σε σύστη-
μα εξαμήνων και οι φοιτητές θα μπορούν να 
εκπονούν τη διατριβή τους στα εξειδικευ-
μένα εργαστήρια και κλινικές του ΙΝΓΚ. Τα 

προγράμματα Μάστερ θα είναι εντατικά και 
θα ολοκληρώνονται σε 12 μήνες, αλλά θα 
υπάρχει επίσης η επιλογή για μερική φοίτη-
ση. Τα διδακτορικά προγράμματα θα έχουν 
διάρκεια 4 χρονών που εκτός από τη δια-
τριβή, θα συμπεριλαμβάνουν μαθήματα και 
περιοδική επίσκεψη σε εργαστήρια. 

Στόχος μας είναι η ποιότητα και όχι η πο-
σότητα! Επειδή η Σχολή θα είναι μικρή και 
μοναδικό μας κριτήριο είναι η αριστεία, οι 
υποψήφιοι φοιτητές θα επιλεγούν μέσα από 
προσωπικές συνεντεύξεις. Οι διδακτορι-
κοί φοιτητές θα μπορούν μετά να διεκδική-
σουν πλήρεις υποτροφίες, αν έχουν επιδεί-
ξει ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση.

Η ολοκαίνουργη ιστοσελίδα της Σχολής 
Μοριακής Ιατρικής Κύπρου http://www.
cing.ac.cy/csmm είναι έτοιμη και περιέχει 
όλες τις λεπτομέρειες για τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα που θα προσφέρει. Επίσης, 
υπάρχει ενσωματωμένη η αίτηση εισδο-
χής στα προγράμματα που μπορεί να στα-
λεί μέσω του διαδικτύου. Είμαστε όλοι έτοι-
μοι στη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου 
για να την κάνουμε να πετύχει όπως αρμό-
ζει και στο ΙΝΓΚ. Το στοίχημα που πρέπει 
να κερδηθεί είναι να μπορεί να δημιουργή-
σει τους επιστήμονες που χρειάζεται η Κύ-
προς για το μέλλον και να συμβάλει κατα-
λυτικά στο σημαντικό έργο του ΙΝΓΚ που 
απώτερο σκοπό έχει την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής του ανθρώπου. 

Η αρχή μιας νέας εποχής για το Ινστιτούτο μας

Kαθ. Λεωνίδας A. Φυλακτού
Κοσμήτορας Σχολής Μοριακής 

Ιατρικής Κύπρου

Διευθυντής Τμήματος Μοριακής 
Γενετικής, Λειτουργίας και Θεραπείας

ΑΡΘΡΟ

Οι Kαθηγητές Φ. Πατσαλής και Λ. Φυλα-
κτού ανακοινώνουν λεπτομέρειες για τη 
Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου


