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Περίληψη

Ο προγεννητικός έλεγχος συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευ-
ση εμβρυικών ανωμαλιών και διακρίνεται σε επεμβατικό και 
μη επεμβατικό. Μετά τη μετατόπιση των μη επεμβατικών 
μεθόδων στο πρώτο τρίμηνο, ακολούθησε η αντίστοιχη με-
τατόπιση των επεμβατικών μεθόδων διάγνωσης, καθώς ανέ-
κυψε η ανάγκη επιβεβαίωσης του πιθανού κινδύνου. H λήψη 
χοριακών λαχνών (chorionic villus sampling, CVS), αποτε-
λεί εξέταση εκλογής για το πρώτο τρίμηνο. Εφαρμόζεται 
κυρίως σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου για εμβρυική 
ανευπλοειδία. Παρέχει εξαιρετική αξιοπιστία και γρήγορη 
διάγνωση, αλλά δεν παύει να αποτελεί μια επεμβατική μέθο-
δο, η οποία μπορεί να έχει επιπλοκές με σημαντικότερη την 
απώλεια του εμβρύου. Η λήψη του δείγματος γίνεται συνή-
θως με διακοιλιακή προσπέλαση και ακολουθεί επεξεργασία 
με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (qf-PCR), η οποία 
δίνει αποτελέσματα για τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες εντός 
1-2 ημερών, ενώ η καλλιέργεια του δείγματος ολοκληρώνε-
ται σε 2-3 βδομάδες. Τελευταία εφαρμόζεται ο μοριακός κα-
ρυότυπος, ο οποίος επιτρέπει τον έλεγχο των χρωμοσωμά-
των σε πολύ υψηλότερη ανάλυση από αυτή του συμβατικού 
καρυοτύπου. Ωστόσο, αδυνατεί να ανιχνεύσει ισοζυγισμένες 
αναδιατάξεις, κάποιες τριπλοειδίες και χαμηλού ποσοστού 
μωσαϊκισμούς. Στο εγγύς μέλλον φαίνεται ότι αναπτύσσε-
ται η αλληλούχιση νέας γενιάς (next generation sequencing, 
NGS), η οποία επιτρέπει την ανάλυση τεράστιου όγκου γε-
νετικών δεδομένων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τόσο 
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σε δείγματα επεμβατικού ελέγχου όσο και στο 
ελεύθερο εμβρυικό DNA. Η εφαρμογή της μεθόδου 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και σωστή αξιολόγηση 
κατά τον προγεννητικό έλεγχο, καθώς υπάρχει ο 
κίνδυνος να προκύψουν ευρήματα αγνώστου κλι-
νικής σημασίας.

Λέξεις - κλειδιά: λήψη τροφοβλάστης, προγεννητικός έλεγχος, 
σύνδρομο Down, μοριακός καρυότυπος

Εισαγωγή
Ο προγεννητικός έλεγχος είναι το σύνολο των εξε-
τάσεων και των μεθόδων  που εφαρμόζονται πριν 
τη γέννηση και σκοπό έχουν την έγκαιρη ανίχνευση 
ανωμαλιών του εμβρύου. 
Στην περίπτωση των χρωμοσωμικών και γενετικών 
ανωμαλιών, ο έλεγχος διακρίνεται σε επεμβατικό 
και μη επεμβατικό. Στις μη επεμβατικές μεθόδους 
περιλαμβάνονται το υπερηχογράφημα, οι βιοχημι-
κές εξετάσεις και η ανεύρεση και εξέταση του ελεύ-
θερου εμβρυϊκού DNA στο αίμα της μητέρας1, 2. Στις 
επεμβατικές περιλαμβάνονται η λήψη χοριακών λα-
χνών (chorionic villus sampling, CVS), η αμνιοπα-
ρακέντηση, η λήψη εμβρυϊκού αίματος3 και άλλες. 
Ήδη από τη δεκαετία του 1970 έγινε αντιληπτή η 
συμβολή του επεμβατικού ελέγχου στη διάγνωση 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών4, 5. Από τότε ο έλεγχος 
συνεχώς βελτιώνεται και εξελίσσεται,  παρέχοντας 
έγκαιρη διάγνωση χρωμοσωμικών ή γενετικών ανω-
μαλιών πριν ή μετά τη γέννηση και δίνοντας στους 
γονείς την επιλογή της διακοπής μιας κύησης  ή την 
ευκαιρία να προετοιμαστούν ψυχολογικά, κοινωνι-
κά και οικονομικά.
Ο συνολικός επιπολασμός των χρωμοσωμικών ανω-
μαλιών στην Ευρώπη είναι 43,8/10 000 γεννήσεις. 
Η συχνότερη χρωμοσωμική ανωμαλία είναι το σύν-
δρομο Down και ακολουθεί η τρισωμία 18, 13 και 
το σύνδρομο Turner6, 7. Στην Ελλάδα  η συχνότητα 
γέννησης παιδιού με σύνδρομο Down είναι 1 στις 
770 γεννήσεις8. Το σύνδρομο Down, πέρα από το 
σχετικά υψηλό επιπολασμό του, χαρακτηρίζεται 
από μακρά επιβίωση (50 - 60 έτη ζωής)9, 10 και προ-
οδευτική έκπτωση των πνευματικών και σωματικών 
λειτουργιών. Επειδή, λοιπόν, είναι το κυριότερο 
πρόβλημα αποτέλεσε από την αρχή τον κύριο στόχο 
του πληθυσμιακού ελέγχου. Η χρωμοσωμική βλάβη 
που υπόκειται στο 95% των περιπτώσεων του συν-
δρόμου είναι η τρισωμία 21 λόγω σφάλματος στη 
μητρική μειωτική διαίρεση11, 12.

Η μετατόπιση του ελέγχου στο 1ο τρίμηνο

Ο κύριος παράγοντας κινδύνου για τρισωμία 21 εί-
ναι η ηλικία της μητέρας13. Για το λόγο αυτό, η ηλι-
κία αποτέλεσε και την πρώτη μέθοδο πληθυσμιακού 
ελέγχου. Αρχικά προσφέρθηκε αμνιοπαρακέντηση 
σε γυναίκες άνω των 35 ετών, οι οποίες τότε αντι-
προσώπευαν το 5% του συνόλου των εγκύων. Με 
τον τρόπο αυτό όμως ανιχνεύονταν μόνο το 30% 
του συνδρόμου Down, και από τις γυναίκες που 
υποβάλλονταν σε αμνιοπαρακέντηση, τελικά μόνο 
το 2% είχε παθολογικό καρυότυπο14, ποσοστό πολύ 
κοντά στο ποσοστό αποβολής λόγω της διαδικασί-
ας15. Στη δεκαετία του ΄80 αναπτύχθηκε ο βιοχημι-
κός έλεγχος 2ου τριμήνου με τη μορφή του διπλού, 
τριπλού και τετραπλού τεστ16, ο οποίος οδήγησε 
στην ανίχνευση του 60% του συνδρόμου Down, και 
το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων από την 
αμνιοπαρακέντηση ανήλθε στο 4%17. 
Στη δεκαετία του 1990-2000 ο προγεννητικός έλεγ-
χος μετατοπίστηκε στο πρώτο τρίμηνο18. Ο υπερηχο-
γραφικός έλεγχος πρώτου τριμήνου με τη μέτρηση 
της αυχενικής διαφάνειας  σε συνδυασμό με τους 
βιοχημικούς δείκτες PAPP-A, fβ-HCG και την ηλι-
κία της μητέρας προσδιορίζει τον πιθανό κίνδυνο 
τον οποίο έχει ένα έμβρυο να πάσχει από κάποια 
ανωμαλία18, 19, και ανιχνεύει πάνω από το 90% των 
περιπτώσεων με σύνδρομο Down20, 21, αυξάνοντας 
το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων της αμνι-
οπαρακέντησης σε 6%22, ή σε περίπου 7.5% αν η 
εξέταση του γενετικού υλικού του εμβρύου γίνει με 
μοριακο καρυότυπο (δικά μας δεδομένα)23. 
Η επιτυχής μετατόπιση του προγεννητικού ελέγχου 
στο πρώτο τρίμηνο είχε ως λογική συνέπεια την 
αντίστοιχη μετατόπιση των επεμβατικών μεθόδων 
διάγνωσης, καθώς ανέκυψε η ανάγκη επιβεβαίωσης 
του πιθανού κινδύνου.

Λήψη χοριακών λαχνών (CVS)

• Η μετατόπιση του πληθυσμιακού ελέγχου για 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες στο 1ο τρίμηνο οδήγησε 
σε αντίστοιχη μετατόπιση τις επεμβατικές μεθόδους 
προγεννητικής διάγνωσης. 
• Η λήψη τροφοβλάστης (CVS) πραγματοποιείται από 
τις 11+0εβδομάδες κύησης, συνήθως διακοιλιακά.
• Η πιθανότητα αποβολής μετά από CVS σε νεώτε-
ρες δημοσιεύσεις αναφέρεται πολύ χαμηλή, ως και 
0.2% περίπου.
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Ο επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος 1ου τριμή-
νου εφαρμόζεται πρωτίστως σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εμβρυική ανευ-
πλοειδία24, 25, νέας επί παθολογικών υπερηχογρα-
φικών ευρημάτων (αυξημένη αυχενική διαφάνεια 
ή δομικές ανωμαλίες) και σε θετική βιοχημική δο-
κιμασία ή ffDNA test26. Γενικότερα, επεμβατικός 
έλεγχος μπορεί να εφαρμοστεί για τη διερεύνηση 
παθολογίας νέας υπάρχουσας κύησης, προηγούμε-
νης κύησης ή επιθυμία των γονέων. Νέας εφαρμόζε-
ται όταν υπάρχει ιστορικό γέννησης προηγούμενου 
παιδιού με χρωμοσωμική ανωμαλία  ή όταν οι γο-
νείς είναι φορείς χρωμοσωμικών ανωμαλιών (ισο-
ζυγισμένη μετάθεση, ανευπλοειδία, μωσαϊκισμός), 
ή άλλων γενετικών νοσημάτων (μητέρα φορέας 
Χ-φυλοσύνδετης νόσου, γονείς φορείς για νόσο που 
κληρονομείται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο 
χαρακτήρα)27, 28 και σε μεθόδους υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής, εφόσον δεν έχει γίνει προεμφυτευ-
τική διάγνωση. Νέας, εφαρμόζεται για τη διερεύνη-
ση παθήσεων του μεταβολισμού29, 30, του αίματος31, 

32 και για ψυχολογικούς λόγους, λόγω άγχους και 
φόβου των γονέων για την ύπαρξη εμβρυικής ανω-
μαλίας25.
Η τεχνική που εφαρμόζεται για τον επεμβατικό 
προγεννητικό έλεγχο στο πρώτο τρίμηνο είναι η 
λήψη χοριακών λαχνών. Ιστορικά στο πρώτο τρίμη-
νο έχει δοκιμαστεί και η πρώιμη αμνιοπαρακέντη-
ση (<16 εβδομάδες), η οποία ωστόσο συσχετίστηκε 
με ανεπιθύμητες εκβάσεις και αυξημένο κίνδυνο 
εμβρυικής απώλειας33, διαρροής αμνιακού υγρού 
και ραιβοϊπποποδίας34-37, και για το λόγο αυτό έχει 
εγκαταλειφθεί. H CVS αποτελεί εξέταση εκλογής 
διότι παρέχει εξαιρετική αξιοπιστία και ακρίβεια 
(>99%)38, επιτρέπει τη γρήγορη διάγνωση σε πε-
ριπτώσεις υψηλού κινδύνου, μπορεί να εφαρμοστεί 
νωρίς στην κύηση και έχει λιγότερες επιπλοκές, 
εφόσον ο εκτελών έχει την απαιτούμενη εκπαίδευ-
ση και εμπειρία39.
Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε επεμβατικής 
μεθόδου  προγεννητικής διάγνωσης θα πρέπει να 
παρέχεται συμβουλευτική στο ζευγάρι από κάποιον 
γενετιστή ή εμβρυομητρικό ιατρό και να εκτελού-
νται ορισμένες αιματολογικές εξετάσεις. Πρέπει να 
συζητούνται τα οφέλη και οι κίνδυνοι νέας μεθόδου, 
η ακρίβεια των αποτελεσμάτων και οι επιλογές δι-
ατήρησης ή τερματισμού νέας κύησης επί παθολο-
γικών ευρημάτων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
λαμβάνεται γραπτή συγκατάθεση. Επιπλέον, πριν 
την έναρξη νέας διαδικασίας πρέπει να προσδιορί-

ζεται η ομάδα αίματος και το Rhesus, και επιπλέον 
συζητάται τελευταία η σκοπιμότητα ελέγχου νέας 
μητέρας για HBV, HCV και HIV (ISUOG).

Τεχνική της CVS
Η CVS αφορά στη λήψη νέας μικρού δείγματος χο-
ριακών λαχνών από τον αναπτυσσόμενο πλακού-
ντα, ο οποίος κανονικά έχει το ίδιο γενετικό υλικό 
με το έμβρυο. Πραγματοποιείται μετά τη 10η εβδο-
μάδα κύησης, μεταξύ 11+0  και 13+6 εβδομάδων, 
και μπορεί να γίνει με διακοιλιακή (συνήθως) ή δι-
ακολπική προσπέλαση40-42. Η επέμβαση πρέπει να 
γίνεται υπό άσηπτες συνθήκες, ενώ η αίσθηση του 
πόνου είναι ελάχιστη και δεν προτείνεται η χρή-
ση αναισθησίας43(ISUOG). Κατά τη διακοιλιακή 
προσπέλαση η ασθενής ξαπλώνει στο εξεταστικό 
κρεβάτι με κενή την ουροδόχο κύστη. Ύστερα από 
καθαρισμό του κοιλιακού τοιχώματος με αντισηπτι-
κό εισάγεται υπό συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο 
βελόνα μεγέθους 17-20G, ή δυο βελόνες με την εξω-
τερική 17/19G και την εσωτερική 19/20G, οι οποίες 
είναι συνδεδεμένες με σύριγγα αναρρόφησης. Κα-
τόπιν αφαιρείται ο οδηγός, και με 1 έως 10 παλιν-
δρομικές κινήσεις που διαπερνούν τον πλακούντα 
λαμβάνεται το δείγμα (εικόνα 1). Στη διατραχηλική  
τεχνική η γυναίκα τοποθετείται σε θέση λιθοτομής, 
ακολουθεί αντισηψία τραχήλου και κόλπου και υπό 
συνεχή υπερηχογραφικό έλεγχο με μια λαβίδα βιο-
ψίας ή καθετήρα βιοψίας με πλαστικό ή μεταλλικό 
κάλυμμα υπό αναρρόφηση λαμβάνονται δείγματα 
χοριακών λαχνών44. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να  
ελέγχεται η ποσότητα των λαχνών στο δείγμα, η 
οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mg (ISUOG). 
Πρόκληση για τον εκτελούντα αποτελεί η λήψη χο-

Εικόνα 1. Διακοιλιακή λήψη τροφοβλάστης (CVS) 
υπό συνεχή υπερηχογραφική καθοδήγηση
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ριακών λαχνών σε δίδυμες κυήσεις. Σε περίπτωση 
διχοριακής κύησης  γίνονται δύο παρακεντήσεις 
ή μια παρακέντηση με διπλή βελόνα (ενιαία εξω-
τερική 18-19G και δύο διαφορετικές εσωτερικές 
20G ανά πλακούντα). Σφάλμα δειγματοληψίας ή 
ανακριβής δειγματοληψία συμβαίνει στο 3-4% (1% 
διασταυρούμενη λήψη χοριακού ιστού). Για να μει-
ωθεί το σφάλμα συστήνεται δειγματοληψία κοντά 
στο σημείο εισαγωγής νέας βελόνας, αποφεύγοντας 
τη θέση διαχωρισμού των μεμβρανών ή συνδυασμός 
διακοιλιακής και διατραχηλικής προσπέλασης45 
(ISUOG). Στα μονοχοριακά δίδυμα αρκεί γενικά η 
λήψη νέας δείγματος46, αλλά σε αυτή την περίπτω-
ση υπάρχει το θεωρητικό ενδεχόμενο να διαφύγει 
η σπάνια περίπτωση του ετεροκαρυοτύπου, όπου το 
σφάλμα έχει συμβεί σε κάποια από νέας πρώτες μι-
τωτικές διαιρέσεις και έχει «περάσει» σε ένα μόνο 
από τα έμβρυα47. Ο κίνδυνος εμβρυικής απώλειας 
στα δίδυμα είναι υψηλότερος και κυμαίνεται από 
3% έως 4.5%48-50.
Μετά την ολοκλήρωση νέας επέμβασης πραγματο-
ποιείται υπερηχογραφικός έλεγχος προκειμένου να 
διαπιστωθεί η εμβρυική καρδιακή λειτουργία, η δημι-
ουργία αιματώματος στον πλακούντα και η ποσότητα 
του αμνιακού υγρού. Σε Rhesus αρνητικές γυναίκες 
χορηγείται antiD ανοσοσφαιρίνη51, ενώ η χορήγηση 
προφυλακτικής αντιβίωσης δε συνιστάται52.

Επιπλοκές
Παρά το ότι η CVS θεωρείται ασφαλής και εφαρ-
μόζεται ευρέως, δεν παύει να αποτελεί μια επεμβα-
τική μέθοδο η οποία μπορεί να έχει επιπλοκές. Ο 
σημαντικότερος κίνδυνος από την επέμβαση είναι η 
απώλεια του εμβρύου που κυμαίνεται από 0.2% έως 
2%53, 54. Παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο 
απώλειας είναι η εμπειρία του εκτελούντος τη CVS55, 
το μέγεθος νέας βελόνας56, 57, πάνω από 2 προσπά-
θειες54, εμβρυικοί παράγοντες (αυξημένη αυχενική 
διαφάνεια, χαμηλή PAPP-A)58 και μητρικοί παρά-
γοντες (ινομυώματα, οπίσθια κλίση μήτρας, εμφάνι-
ση αιμορραγίας, ΣΔ59)(ISUOG). Έχει διαπιστωθεί 
ότι η διακοιλιακή λήψη χοριακών λαχνών έχει τον 
ίδιο κίνδυνο αποβολής με την αμνιοπαρακέντηση 
δευτέρου τριμήνου και μικρότερο κίνδυνο από την 
αμνιοπαρακέντηση πρώτου τριμήνου15, 37, 60.
Στο 15% των περιπτώσεων μπορεί να παρατηρη-
θεί κολπική αιμορραγία ή κράμπες61. Η αιμορρα-
γία εμφανίζεται συχνότερα μετά από διατραχηλική 
προσπέλαση, ενώ οι κράμπες μετά από διακοιλιακή 
προσπέλαση62, 63. Διαρροή αμνιακού υγρού συμβαί-

νει  σε ποσοστό μικρότερο από 0,5%37. Σε αντίθε-
ση με την αμνιοπαρακέντηση δεν αναφέρονται 
σοβαρές επιπλοκές από τη μητέρα νέας σηπτική 
καταπληξία ή θάνατος64. Κάποιες μελέτες έδειξαν 
ότι πιθανώς να υπάρχει  με προεκλαμψία, πιθανόν 
λόγω του πλακουντιακού τραύματος65, 66, ωστόσο τα 
δεδομένα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν από νέας μελέ-
τες και μία μετα-αναλυση67.
Ιστορικά έχουν αναφερθεί και νέας επιπλοκές ως 
επακόλουθο νέας λήψης χοριακών λαχνών, νέας 
υπολειπόμενη ανάπτυξη των άκρων και στοματο-
γναθική υποπλασία. Ο κίνδυνος νέας αυξάνει όταν 
η CVS εκτελείται πριν τη 10η  εβδομάδα κύησης68-71, 
οφείλεται σε ισχαιμικά συμβάμματα και έχει εξαλη-
φθεί με την εφαρμοφή νέας CVS από νέας 11 εβδο-
μάδες και πέρα.
Ακόμα, προβλήματα μπορεί να προκύψουν κατά 
την επεξεργασία των δειγμάτων στο εργαστήριο. 
Αποτυχία δειγματοληψίας και ανεπαρκές υλικό 
παρατηρείται στο 2.5-4.8%, ενώ η καλλιέργεια μπο-
ρεί να αποτύχει σε ποσοστό <0,5%55, 56(ISUOG). 
Επιμόλυνση του δείγματος παρατηρείται σε ποσο-
στό <1% και σ’ αυτό συμβάλλει ο προσεκτικός κα-
θαρισμός των λαχνών από το αίμα και τα μητρικά 
κύτταρα πριν την καλλιέργεια του ιστού νέας και η 
εμπειρία του κάθε εργαστηρίου72. Στο 1% των πε-
ριστατικών διαπιστώνεται μωσαικισμός. Σε αυτές 
νέας περιπτώσεις παρέχεται συμβουλευτική και συ-
στήνεται αμνιοπαρακέντηση προκειμένου να δια-
φοροδιαγνωσθεί νέας αληθής μωσαϊκισμός του εμ-
βρύου από ένα μωσαικισμό που περιορίζεται στον 
πλακούντα73. 

Εικόνα 2. (α) διπλασιασμός τμήματος του μικρού 
βραχίονα του χρωμοσώματος 16, (β) έλλειμμα τμή-
ματος του μικρού βραχίονα του χρωμοσώματος 5.
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Νέες τεχνικές διάγνωσης χρωμοσωμικών ανωμαλιών
Τυπικά η επεξεργασία του επεμβατικού δείγματος 
γίνεται αρχικά με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμερά-
σης (qf-PCR), η οποία δίνει αποτελέσματα για νέας 
συχνότερες τρισωμίες (21, 18 και 13) και ανωμαλίες 
των χρωμοσωμάτων του φύλου εντός 1-2 ημερών, 
και 2-3 εβδομάδες μετά ολοκληρώνεται η εξέτα-
ση με καλλιέργεια των κυττάρων του πλακούντα / 
αμνιακού υγρού και εξέταση των χρωμοσωμάτων 
με G-banding74. Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται 
όλο και ευρύτερα η εξέταση με μοριακό καρυότυπο 
(array comparative genomic hybridization, aCGH) 
ενώ στο εγγύς μέλλον φαίνεται ότι αναπτύσσε-
ται η αλληλούχηση νέας γενιάς (next generation 
sequencing, NGS).

Μοριακός καρυότυπος
• Ο μοριακός καρυότυπος επιτρέπει πολύ υψηλότε-
ρη ανάλυση των χρωμοσωμάτων (βλάβες από το μέ-
γεθος των 200.000 βάσεων) σε σύγκριση με το συμ-
βατικό καρυότυπο (βλάβες >5.000.000 – 10.000.000 
βάσεις)
• Αποτελεί εξέταση πρώτης γραμμής σε άτομα που 
παρουσιάζουν αναπτυξιακά προβλήματα και συγ-
γενείς διαταραχές
• Στον προγεννητικό έλεγχο, η εξέταση με μορια-
κό καρυότυπο διαγιγνώσκει ανωμαλίες σε ποσοστό 
1.5-10% των περιπτώσεων όπου ο συμβατικός καρυ-
ότυπος έδωσε φυσιολογικό αποτέλεσμα.

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελούν τα συχνό-
τερα γενετικά νοσήματα στον άνθρωπο και μία από 
τις βασικές αιτίες νοητικής υστέρησης. Υπάρχουν 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες που αφορούν την πα-
ρουσία ή την απουσία ενός ολόκληρου (ή περισ-
σότερων) χρωμοσώματος (πλήρης ανευπλοειδία) ή 
μέρος ενός χρωμοσώματος (μερική ανευπλοειδία) 
όπως είναι τα ελλείμματα και οι διπλασιασμοί (Ει-
κόνα 2). Η ανωμαλία μπορεί να αφορά το σύνολο 
των κυττάρων ενός οργανισμού ή να συνδυάζεται με 
την παρουσία άλλων κυτταρικών σειρών (φυσιολο-
γικών ή μη) σε περιπτώσεις “μωσαϊκισμού”. Υπάρ-
χουν και περιπτώσεις δομικών αναδιατάξεων των 
χρωμοσωμάτων οι οποίες δε δημιουργούν έλλειμμα 
ή πλεόνασμα γενετικού υλικού το οποίο να είναι 
εμφανές τουλάχιστον με τις συμβατικές κυτταρογε-
νετικές μεθόδους, οι οποίες αποκαλούνται «ισοζυ-
γισμένες χρωμοσωματικές αναδιατάξεις». Τέτοιες 
είναι οι αμοιβαίες μετατοπίσεις, οι μετατοπίσεις 
κατά Robertson και οι αναστροφές. Οι ισοζυγισμέ-
νες αναδιατάξεις συσχετίζονται με μικρό κίνδυνο 
εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων, ιδίως όταν είναι 
κληρονομημένες από κάποιον υγιή γονέα, σε αντί-
θεση με τις μη ισοζυγισμένες όπου ο κίνδυνος είναι 
ιδιαίτερα αυξημένος.
Ο καρυότυπος που προκύπτει από τη συμβατική 
κυτταρογενετική ανάλυση αποτελούσε μέχρι πρό-
τινος την μοναδική εξέταση για την διάγνωση των 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών και κατά περίπτωση, 

Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση της εφαρμογής μοριακού καρυοτύπου (aCGH)
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σε υπόνοια συγκεκριμένου συνδρόμου, ακολουθού-
σε ειδικός στοχευμένος έλεγχος με άλλες μεθόδους 
για το συγκεκριμένο νόσημα. Η εξέταση αυτή μας 
επιτρέπει να ανιχνεύσουμε όλες τις αριθμητικές 
και εμφανείς δομικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες 
(5.000.000 – 10.000.000 βάσεις ή 5-10 Mb) χωρίς 
ωστόσο να είναι δυνατή η ανίχνευση μικρότερων 
αναδιατάξεων που μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυ-
ξη σοβαρών κλινικών συμπτωμάτων και συνδρόμων 
(π.χ. σ. DiGeorge). O μοριακός καρυότυπος είναι 
μια επαναστατική εφαρμογή που μας επιτρέπει τον 
έλεγχο του συνόλου των χρωμοσωμάτων για οποια-
δήποτε μη ισοζυγισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία σε 
πολύ υψηλότερη ανάλυση (>200.000 βάσεις ή 2 Kb)  
από αυτή του συμβατικού ελέγχου καρυοτύπου. Η 
πραγματοποίηση του γίνεται με  τη μέθοδο του συ-
γκριτικού γενομικού υβριδισμού σε μικροσυστοιχί-
ες  DNA (arrayCGH) κατά την οποία το εξεταζό-
μενο DNA (test DNA) και ένα φυσιολογικό DNA 
αναφοράς (reference DNA) σημαίνονται με δια-
φορετικά φθοριoχρώματα και υβριδίζονται ταυτό-
χρονα σε ένα πλακίδιο που περιέχει ανιχνευτές από 
αντιπροσωπευτικά τμήματα ολόκληρου του ανθρώ-
πινου γονιδιώματος. Στη συνέχεια το πλακίδιο σα-
ρώνεται σε ειδικό μηχάνημα (Microarray scanner) 
και ο λόγος της έντασης φθορισμού μεταξύ του test 
και reference DNA υπολογίζεται ανιχνεύοντας έτσι 
αλλαγές του αριθμού αντιγράφων (ελλείμματα / δι-
πλασιασμοί) των υπό εξέταση περιοχών του γονιδι-
ώματος (Εικόνα 3).

Με το μοριακό καρυότυπο υπάρχει η δυνατότητα 
ανίχνευσης μικρών ελλειμμάτων και διπλασιασμών 
των χρωμοσωμάτων (Copy Number Variants-CNVs) 
που μπορεί να συνδέονται με σοβαρές κλινικές εκ-
δηλώσεις (Εικόνα 4). Σήμερα, σύμφωνα με τη διε-
θνή βιβλιογραφία, ο έλεγχος προτείνεται να διενερ-
γείται σαν πρώτης γραμμής κλινικός διαγνωστικός 
έλεγχος75. Το ποσοστό διαγνωστικών ευρημάτων 
σε περιπτώσεις ατόμων με ανεξήγητη αναπτυξιακή 
διαταραχή ή συγγενείς ανωμαλίες ανέρχεται σε 15-
20% όταν το αντίστοιχο του συμβατικού καρυοτύ-
που είναι  περίπου 3%, αν εξαιρέσουμε το σύνδρο-
μο Down75. Στον προγεννητικό έλεγχο, η μέθοδος 
μας επιτρέπει να αυξήσουμε τα όρια της ανάλυ-
σης ελέγχοντας όλα τα χαρακτηρισμένα σύνδρομα 
που οφείλονται σε μικρά Copy Number Variants 
(CNVs) όπως DiGeorge, Prader Willi/Angelman, 
Williams κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη ισο-
ζυγισμένη χρωμοσωματική αναδιάταξη στα όρια της 
ανάλυσης που έχει επιλεγεί. Κατά αυτόν τον τρόπο 
είναι εφικτό να διευρυνθεί ο προγεννητικός κυττα-
ρογενετικός έλεγχος, ή και να χαρακτηριστούν ευ-
ρήματα που προέρχονται από το συμβατικό έλεγχο 
καρυοτύπου όπως de novo ισοζυγισμένες χρωμοσω-
ματικές αναδιατάξεις, χρωμοσώματα markers κ.λ.π. 
βελτιώνοντας σημαντικά την προγνωστική δυνα-
τότητα και τη γενετική συμβουλευτική. Σε κυήσεις 
υψηλού κινδύνου ή και επί υπερηχογραφικών ευ-
ρημάτων/ανωμαλιών του εμβρύου ο προγεννητικός 
μοριακός καρυότυπος ανιχνεύει παθολογικά ευρή-

Εικόνα 4. Έλεγχος μοριακού καρυοτύπου (aCGH) σε ασθενή με συμπτώματα συνδρόμου  Waardenburg 
τύπου 2 με έλλειμμα ~ 725 χιλιάδων βάσεων στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 22.
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ματα σε ποσοστό περίπου 8%-10% επιπλέον αυτών 
που θα ανιχνεύονταν με τον κλασικό καρυότυπο. 
Αντίστοιχα, σε κυήσεις χαμηλού κινδύνου με φυσι-
ολογικό καρυότυπο εμβρύου, το ποσοστό παθολογι-
κών ευρημάτων που αποκαλύπτεται με το μοριακό 
καρυότυπο κυμαίνεται από 1,5%-3%.
Με την εφαρμογή του μοριακού καρυοτύπου ελέγχο-
νται χαρακτηρισμένες περιοχές των χρωμοσωμάτων 
όπου παρουσία CNV οδηγεί στην ανάπτυξη γνωστού 
συνδρόμου (Pathogenic CNVs), χαρακτηρισμένες 
περιοχές όπου CNVs αποτελούν πολυμορφισμούς 
χωρίς κλινική σημασία (Benign CNVs), αλλά και 
περιοχές όπου CNVs δεν έχουν καταγραφεί προ-
ηγουμένως στη διεθνή βιβλιογραφία και τις βάσεις 
δεδομένων και συνεπώς αποτελούν ευρήματα αγνώ-
στου κλινικής σημασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
η συσχέτιση με κλινικό φαινότυπο μπορεί να γίνει 
μόνο με βάση την περιεκτικότητα σε λειτουργικές 
περιοχές του DNA, συνήθως όμως αποτελεί σύνθετη 
διαδικασία και δεν οδηγεί σε σαφή διάγνωση. Στις 
περιπτώσεις αυτές δυσχεραίνεται ιδιαίτερα η συμ-
βουλευτική, ιδίως στον προγεννητικό έλεγχο όπου η 
κλινική εικόνα περιορίζεται στον υπερηχογράφημα. 
Τελευταίες μελέτες έχουν δείξει τη συσχέτιση πα-
θολογικών ευρημάτων στο μοριακό καρυότυπο με 
συγκεκριμένα ευρήματα  κατά τον έλεγχο screening 
πρώτου και δευτέρου τριμήνου. Σε πρόσφατη με-
λέτη σε 1763 περιστατικά προγενννητικού ελέγχου 
όπου διενεργήθηκε μοριακός καρυότυπος, η σχετι-
κή αύξηση του ποσοστού παθολογικών ευρημάτων 
ήταν 36% σε περιπτώσεις με παρουσία υπερηχο-
γραφικών δεικτών δευτέρου τριμήνου, 25% σε πε-
ριπτώσεις με ανατομικές ανωμαλίες του εμβρύου, 
22% σε περιπτώσεις με αυξημένη ηλικία της εγκύου 
ενώ σε περιπτώσεις με αυξημένη αυχενική διαφά-
νεια η σχετική αύξηση ήταν οριακή (3%) γεγονός 
που αποδίδεται στην μεγάλη συχνότητα παρουσίας 
ανωμαλιών ανιχνεύσιμων από το συμβατικό καρυό-
τυπο όπως η τρισωμία 21 (σ. Down)23.
Περιορισμοί της μεθόδου περιλαμβάνουν την αδυ-
ναμία να ανιχνεύσει:  α) ισοζυγισμένες αναδιατά-
ξεις που όμως ο κίνδυνος να σχετίζονται με κλινι-
κά συμπτώματα είναι πολύ χαμηλός και δεν μπορεί 
να διευκρινιστεί με άλλη μεθοδολογία, β) κάποιες 
τριπλοειδίες-πολυπλοειδίες που συνδυάζονται 
ωστόσο με σοβαρά υπερηχογραφικά ευρήματα και 
αποβολές και γ) χαμηλού ποσοστού μωσαϊκισμούς 
(<10%) που επίσης είναι αμφίβολης κλινικής ση-
μασίας ενώ δεν είναι βέβαιο ότι θα ανιχνευτούν με 
άλλες μεθόδους όπως ο συμβατικός καρυότυπος.

Αλληλούχηση Νέας Γενιάς - Next Generation 
Sequencing (NGS).
• Η αλληλούχιση νέας γενιάς, επιτρέπει την ανάλυ-
ση τεράστιου όγκου γενετικών δεδομένων σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο δεν εφαρμόζεται 
ακόμη ευρέως
• Στην τεχνική της στηρίζεται ο μη επεμβατικός 
προγεννητικός έλεγχος, και χρησιμοποιούνται τα 
ίδια μηχανήματα (hardware)
• Το μειονέκτημα που υπάρχει προς το παρόν από 
την εφαρμογή της έγκειται στην πιθανότητα να προ-
κύψουν ευρήματα των οποίων η κλινική σημασία εί-
ναι ακόμη ασαφής (variants of unknown significance 
– VOUS).
Το NGS είναι μια νέα, επαναστατική μέθοδος  της 
μοριακής γενετικής με πολύ μεγάλο εύρος εφαρμο-
γών στη μοριακή διάγνωση. Η μέθοδος μας επιτρέπει 
την ανάλυση τεράστιου όγκου γενετικών δεδομένων 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καθώς επιτρέπει 
την ταυτόχρονη ανάλυση εκατομμυρίων τμημάτων 
DNA που αντιστοιχεί σε περίπου 1.000.000.000 ζεύ-
γη βάσεων ανά αντίδραση. Προηγούμενες μέθοδοι 
όπως η αλληλούχηση Sanger μας επέτρεπαν την ανά-
λυση 500-1.000 ζευγών βάσεων ανά αντίδραση. 
Τα εργαστήρια γενετικής σήμερα, βρίσκονται ακό-
μη σε αρχικά στάδια εφαρμογής του NGS στην κλι-
νική πράξη, καθώς, λόγω των εξαιρετικά μεγάλων 
δυνατοτήτων της μεθόδου, η εφαρμογή της απαι-
τεί ιδιαίτερη προσοχή και σωστή αξιολόγηση. Οι 
συμβατικές μοριακές τεχνικές που χρησιμοποιού-
νται έως σήμερα περιλαμβάνουν την ανάλυση της 
αλληλουχίας γονιδίων που έχουν κλινική σημασία 
όπως για παράδειγμα τα γονίδια FGFR2, FGFR3 
για σκελετικές δυσπλασίες, το γονίδιο CFTR για 
την Kυστική Ίνωση και το γονίδιο PTPN11 για το 
σύνδρομο Noonan με σκοπό την ανεύρεση αλλαγών 
(μεταλλάξεων) συσχετιζόμενων με την ανάπτυξη 
του νοσήματος. Αυτό απαιτεί αρκετό χρόνο καθώς 
απαιτείται η ανάλυση δεκάδων τμημάτων DNA. 
Με το NGS είναι δυνατή η ταυτόχρονη ανάλυση 
όλων αυτών των τμημάτων σε μία μόνο αντίδραση. 
Η δυνατότητα αυτή μας επιτρέπει την ταυτόχρονη 
ανάλυση πολλών γονιδίων για συσχετιζόμενα ή και 
διαφορετικά νοσήματα σε πολύ μικρό χρονικό δι-
άστημα, καθιστώντας εφικτή την ανάλυση τους σε 
περιστατικά προγεννητικού ελέγχου, τόσο σε δείγ-
ματα επεμβατικού ελέγχου (αμνιακό υγρό, χορια-
κές λάχνες) αλλά σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες 
και σε ελεύθερο εμβρυικό DNA που βρίσκεται στο 
περιφερικό αίμα της εγκύου76.  
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Μια ιδιαίτερα γνωστή εφαρμογή του NGS στην κλι-
νική πράξη και ειδικά στον προγεννητικό έλεγχο εί-
ναι η ανίχνευση ανευπλοειδιών, όπως το σύνδρομο 
Down, από ελεύθερο εμβρυϊκό DNA που υπάρχει 
στο περιφερικό αίμα της εγκύου (Μη Επεμβατικός 
Προγεννητικός Έλεγχος –Non-invasive prenatal 
testing (NIPT). Η μέθοδος αυτή θεωρείται επανα-
στατική καθώς μας επιτρέπει τον έλεγχο συχνών 
ανευπλοειδιών με μεγάλη αξιοπιστία (99% ευαι-
σθησία και 99,92% ειδικότητα για το σύνδρομο 
Down) (Dondrop et. al., 2015). Υπάρχουν λίγες με-
λέτες που αφορούν στην αξιολόγηση του NIPT με 
NGS σε χαμηλού κινδύνου εγκυμοσύνες, ωστόσο 
υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι μπορεί να εφαρμοστεί 
με τα ίδια ποσοστά αξιοπιστίας77, 2015) δείχνοντας 
έτσι ότι το NIPT με NGS μπορεί να αντικαταστήσει 
τις υπάρχουσες συμβατικές βιοχημικές μεθόδους 
που γίνονται στο αίμα της εγκύου με μόνο αποτρε-
πτικό παράγοντα το υψηλό κόστος. Ωστόσο, η αξι-
οπιστία του παρότι υψηλή δεν είναι αντίστοιχη των 
διαγνωστικών μεθόδων που εφαρμόζονται στη βιο-
ψία τροφοβλάστης και την αμνιοπαρακέντηση, ούτε 
υπάρχουν σήμερα οι ίδιες δυνατότητες ελέγχου 
(π.χ. άλλες ανευπλοειδίες, μικροελλειπτικά σύνδρο-
μα, μονογονιδιακά νοσήματα).  
Επεκτείνοντας την εφαρμογή του NGS, είναι δυνα-
τό σήμερα να προσδιορίσουμε με αυτή την τεχνο-
λογία την αλληλουχία ολόκληρου του DNA (whole 
genome sequencing) ή όλων των κωδικών περιοχών 
του (whole exome sequencing). Παρόλο που αυτή 
η εφαρμογή μπορεί να έχει εν δυνάμει τεράστια 
προγνωστική και διαγνωστική αξία, καθώς μπορεί 
να ανιχνεύσει θεωρητικά οποιαδήποτε χαρακτηρι-
σμένη μετάλλαξη σε οποιοδήποτε γονίδιο κάποιου 
ασθενή, μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε απρό-
βλεπτα ευρήματα (unexpected- incidental findings) 
και για το λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε 
με ιδιαίτερη προσοχή και με πλήρη συναίνεση και 
ενημέρωση του ασθενούς. Υπάρχουν σημαντικά 
τεχνικά, ηθικά και άλλα προβλήματα με τη χρή-
ση της μεθόδου στον προγεννητικό έλεγχο όπως ο 
κίνδυνος να προκύψουν ευρήματα αγνώστου κλινι-
κής σημασίας (Variants of Unknown Significance – 
VOUS) δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στο 
χειρισμό των περιστατικών και τη συμβουλευτική 
των εξεταζόμενων.   
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Summary
Prenatal screening contributes to the early detection of 
fetal anomalies and it is divided into invasive and non-in-
vasive.  The shift of non-invasive methods towards the 
first trimester has led to a corresponding shift of invasive 
diagnostic methods, as a means to confirm the potential 
risk. Chorionic villus sampling (CVS) is the test of choice 
during the first trimester. It is mainly applied in cases 
at increased risk for fetal aneuploidy, providing excel-
lent reliability and fast diagnosis. However, it is still an 
invasive method which can have complications, the most 
significant being fetal loss. Sampling is usually done by 
transabdominal access followed by polymerase chain re-
action (qf-PCR), which gives results for chromosome ab-
normalities within 1-2 days, whereas the sample culture is 
completed in 2 to 3 weeks. Recently the molecular karyo-
type (array comparative genomic hybridization, aCGH) 
is gaining momentum, which allows the examination of 
chromosomes at a much higher resolution than the con-
ventional karyotype. However, it fails to detect balanced 
rearrangements, some triploidies and low-rate mosaicism. 
In the near future, next generation sequencing (NGS) is 
developing, which allows the analysis of a huge amount 
of genetic data in a very short time both in invasive test-
ing samples and free fetal DNA samples. However, the 
method requires special attention and proper evaluation 
during prenatal screening, as variants of unknown signifi-
cance may arise. 

Key words: chorionic villus sampling, CVS, chromosomal abnor-
malities, Down syndrome, array CGH.
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