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Επιδημιολογία της Νόσου του Huntington (HD) στην Κύπρο



Από το 1994 όπου έχει αρχίσει η 

γενετική διάγνωση στο εργαστήριο 

νευρογενετικής έχουν καταγραφεί 

19 οικογένειες.

Μέχρι το 2015 είχαν διαγνωστεί 58 

ασθενείς (38 ασθενείς εν ζωή) με 

τον επιπολασμό στην Κύπρο στους 

4.64/100.000 άτομα.
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Ο επιπολασμός, η συχνότητα και τα κλινικά 
χαρακτηριστικά της χορείας του Huntington 

στην Κύπρο είναι παρόμοια με τους Δυτικούς 
Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς γεγονός που 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 
“Ευρωπαϊκή καταγωγή”



Γεωγραφική κατανομή της νόσου του Huntington

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ



Επιδημιολογία της 

Νόσου του 

Κινητικού Νευρώνα

(ALS) στην Κύπρο



Μέση ετήσια επίπτωση της νόσου = 1,26 νέα περιστατικά ανά 100,000 
ανθρωποέτη παρακολούθησης.

Η μελέτη επιβεβαίωσε μια αυξητική τάση στην επίπτωση και συχνότητα της 
ασθένειας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Η μελέτη εντόπισε 179 ασθενείς με 
ALS, στον Ελληνοκυπριακό 
πληθυσμό της Κύπρου. 

Επτά από αυτούς είχαν θετικό 
οικογενειακό ιστορικό. 

Η συχνότητα της νόσου ήταν 7.9 
ασθενείς ανα 100,000 άτομα στον 
πληθυσμό.

Η μέση ηλικία εμφάνισης της νόσου 
ήταν τα 58.6 χρόνια, αρκετά νεότερη 
από την μέση ηλικία εμφάνισης σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 



Γεωγραφική κατανομή της νόσου του κινητικού 

νευρώνα (ALS)

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ



Επιδημιολογία της 

Ατάξιας Friedreich (FA) 

στην Κύπρο



Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι 
ασθενείς σε δύο γειτονικά χωριά της 

περιοχής Πάφου είχαν τη συνηθέστερη 
μετάλλαξη για την ασθένεια FA, μια 

ομόζυγη επέκταση της επαναλήψεως 
τριπλού GAA στο πρώτο ιντρόνιο του 

γονιδίου της φραταξίνης.

Σκοπός της παρούσας μελέτης 
ήταν η εκτίμηση της 

συχνότητας φορέων της 
μετάλλαξης στην ευρύτερη 

περιοχή της Πάφου.

Η συχνότητα των φορέων της μετάλλαξης στην ευρύτερη περιοχή 
της επαρχίας Πάφου ήταν υψηλή. 

Συστήθηκε και εφαρμόστηκε ένα οργανωμένο πρόγραμμα 
πρόληψης για την κάλυψη του πληθυσμού της περιοχής, μέσω 

του γονιδιακού ελέγχου νέων ζευγαριών.



Γεωγραφική κατανομή της Ατάξιας Friedreich 

στην επαρχία Πάφου

Τα 2 χωριά στα οποία εντοπίστηκε 

πρώτα η μετάλλαξη υποδεικνύονται με 

μαύρα τετράγωνα. 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, η ίδια 

μετάλλαξη εντοπίστηκε και σε άτομα 

που προέρχονταν από τα χωριά / 

πόλεις που υποδεικνύονται με γκρι 

τετράγωνα. 

Τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής 

Πάφου υποδεικνύονται με μαύρους 

κύκλους.


