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Περίληψη

Ο υπερηχογραφικός ελέγχος είναι πρωταρχικής αξίας στην 
προγεννητική διάγνωση των χρωμοσωματικής και μονογονι-
διακής αιτιολογίας νοσημάτων του εμβρύου και αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία προγραμμάτων μαζικού ελέγχου για 
τις συχνότερες ανευπλοειδίες. Επιπλέον δε αποτελεί διαγνω-
στικό εργαλείο πρώτης γραμμής για την προγεννητική διά-
γνωση των πολυπαραγοντικών νοσημάτων – που αποτελούν 
και τη μεγάλη πλειοψηφία στις συγγενείς ανωμαλίες του εμ-
βρύου.  Ειδικότερα στα μονογονιδιακά νοσήματα η υπερηχο-
γραφική αναγνώριση δεικτών ή φαινοτυπικών χαρακτηριστι-
κών θα καθοδηγήσει τον περαιτέρω έλεγχο για την ανάγκη 
εκτέλεσης αμνιοπαρακέντησης και την τελική διάγνωση με 
εξέταση DNA και την αναζήτηση της υπεύθυνης μετάλλα-
ξης. Με τρεις διαφορετικές διαγνωστικές προσεγγίσεις ο υπε-
ρηχογραφικός έλεγχος συμβάλλει στον προγεννητικό έλεγχο 
των μονογονιδιακών νοσημάτων: α)  αναζήτηση «ομάδας» 
ευρημάτων σε κυήσεις με σχετικό ιστορικό β) διερεύνηση 
υπερηχογραφικής αναγνώρισης μεμονωμένης ανωμαλίας ή 
πολλαπλών ανωμαλιών σε κυήσεις χωρίς ιστορικό και γ) ανα-
γνώριση υπερηχογραφικών δεικτών σε κυήσεις χωρίς ιστορι-
κό. Είναι σημαντική η παροχή κατάλληλης συμβουλευτικής 
και η συζήτηση για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς 
του προγεννητικού υπερηχογραφικού ελέγχου των μονογονι-
διακών νοσημάτων του εμβρύου.

Λέξεις - κλειδιά: γενετική συμβουλευτική, μονογονιδιακά νοσήματα, προ-
γεννητικός έλεγχος, υπερηχογραφία.

Εισαγωγή
Τα γενετικά καθοριζόμενα νοσήματα διακρίνονται σε χρωμοσω-
ματικά, μονογονιδιακά μιτοχονδριακά, πολυπαραγοντικής αιτιο-
λογίας και σε  γενετικές παθήσεις των σωματικών κυττάρων. Στη 
μεγαλύτερη επιδημιολογική μελέτη καταγραφής της συχνότητας 
εμφάνισης γενετικών νοσημάτων στον άνθρωπο και σε παρακολού-
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θηση επί 40 έτη περισσοτέρων από 1 εκατομμυρίου γεν-
νήσεων1 φάνηκε ότι το 5.37% των ανθρώπων θα εμφανί-
σουν μέχρι την ηλικία των 25 ετών νόσημα που πλήρως ή 
μερικώς είναι γενετικής προέλευσης. Τα μονογονιδιακής 
προέλευσης νοσήματα έχουν συχνότητα 0.36% (αυτοσω-
ματική κυρίαρχη κληρονομικότητα 0.14%, αυτοσωμα-
τική υπολειπόμενη 0.17% και φυλοσύνδετης ή X-linked 
0.05%, αντίστοιχα), τα χρωμοσωματικής προέλευσης 
νοσήματα έχουν συχνότητα 0.19%, τα πολυπαραγοντικής 
αιτιολογίας 4.7% (συγγενές 2.3% και ως νέο-εμφανιζό-
μενο 2.4%) ενώ ως αδιευκρίνιστης (μη-ταξινομούμενης) 
αιτιολογίας χαρακτηρίστηκε το 0.12% των νοσημάτων1.  
Η διάγνωση των νοσημάτων γενετικής προέλευσης άλ-
λοτε είναι εφικτή και άλλοτε εξαιρετικά δυσχερής, σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι κλινική αλλά συνηθέστερα 
απαιτούνται εργαστηριακές τεχνικές και μέθοδοι ελέγ-
χου γενετικού υλικού, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επι-
βάλλεται συνδυασμένη μελέτη φαινοτυπικών ευρημάτων 
και γενετικής ανάλυσης. Η προγεννητική διάγνωση θε-
ωρητικά είναι εφικτή σε αρκετές περιπτώσεις, πρακτικά 
όμως αυτό εξαρτάται από τα εφαρμοζόμενα πρωτόκολλα 
παρακολούθησης της κύησης που εφαρμόζονται και από 
την ποιότητα του παρεχόμενου  προγεννητικού ελέγχου – 
παράμετροι που διαφέρουν σημαντικά σε εθνικούς πλη-
θυσμούς, γεωγραφικές περιοχές, οικονομικό-κοινωνικές 
ομάδες και σε ατομικό επίπεδο. 
Οι δυνατότητες προγεννητικού ελέγχου έχουν εντυπω-
σιακά βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στην τε-
ράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Γενετική αλλά 
και στη βιοτεχνολογία όπου - με αιχμή του δόρατος την 
υπερηχογραφία - ο έλεγχος της ομαλής ενδομήτριας ανά-
πτυξης του εμβρύου και ο αποκλεισμός μεγάλου αριθμού 
παθολογικών καταστάσεων είναι εφικτός. Στα πλαίσια 
αυτά έχουν αναπτυχθεί προγράμματα μαζικού ελέγχου 
των ζευγαριών, πρωτόκολλα μεθόδων προγεννητικού 
ελέγχου του εμβρύου και συνιστώμενες οδηγίες για τη δι-
αχείριση και έλεγχο παθολογικών ή ύποπτων ευρημάτων. 

Καθοριστικής σημασίας στη σύγχρονη Μαιευτική ήταν η 
εισαγωγή και διαρκής εξέλιξη της υπερηχογραφίας, η 
χρήση επεμβατικού ελέγχου για τη λήψη και αξιοποίηση 
βιολογικού υλικού της κύησης, η χαρτογράφηση του αν-
θρώπινου γονιδιώματος και η γνώση της γενετικής βάσης 
ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού γενετικών νοσημάτων 
και – τα τελευταία χρόνια – η εισαγωγή του μη επεμβατι-
κού προγεννητικού ελέγχου με τη μελέτη του ελεύθερου 
εμβρυικού DNA (cell-free fetal DNA) από το αίμα της 
εγκύου μητέρας. 
Στη σύγχρονη Μαιευτική ο έλεγχος των γενετικά καθο-
ριζόμενων νοσημάτων πρέπει να αρχίζει πριν την προ-
σπάθεια του ζευγαριού για τεκνοποίηση με έλεγχο των 
υποψήφιων γονέων για φορεία (ετεροζυγωτία) σε ορι-
σμένα συχνά μονογονιδιακά νοσήματα (π.χ. β-μεσογει-
ακή αναιμία, κυστική ίνωση) ή με έλεγχο ατόμων ή οικο-
γενειών με παρουσία γενετικού συνδρόμου που πιθανά 
σχετίζεται με μορφή κληρονομικότητας. Συνήθως όμως 
ο προγεννητικός έλεγχος εφαρμόζεται παράλληλα με 
την πορεία της κύησης με κύριο εργαλείο ελέγχου την 
υπερηχογραφία και επικουρικά τον προσδιορισμό των 
επιπέδων ορμονών πλακουντιακής προέλευσης στο αίμα 
της μητέρας. Σε ύποπτες περιπτώσεις για υποκείμενο γε-
νετικό νόσημα (από τον σε εξέλιξη καθιερωμένο έλεγχο 
ή το ιστορικό) μπορεί να χρειαστεί έλεγχος βιολογικών 
υλικών της κύησης τα οποία λαμβάνονται μετά από εκτέ-
λεση βιοψίας τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντησης και 
– σπάνια – ομφαλιδοπαρακέντησης. Αυτή η διαγνωστική 
προσέγγιση θα επιτρέψει τον έλεγχο των νοσημάτων του 
εμβρύου που σχετίζονται με ανωμαλίες στη δομή και τον 
αριθμό των χρωμοσωμάτων καθώς και τον έλεγχο των 
μονογονιδιακών νοσημάτων. Σημειώνεται πάντως ότι οι 
περισσότερες συγγενείς ανωμαλίες και παθολογικές κα-
ταστάσεις που εμφανίζει το έμβρυο θεωρούνται ως «πο-
λυπαραγοντικής» αιτιολογίας και η προγεννητική τους 
διάγνωση θα στηριχτεί στην υπερηχογραφία.  

Πίνακας 1: αναμενόμενη συχνότητα εμφάνισης των συχνότερων ανωμαλιών στη δομή και τον αριθμό των χρωμοσω-
μάτων στις γεννήσεις ζώντων νεογνών (Connor JM, Ferguson-Smith MA, 1997)2

Χρωμοσωματική διαταραχή Συχνότητα στη γέννηση ζώντων νεογνών

Ισοζυγισμένη μετάθεση 1:500

Μη-ισοζυγισμένη μετάθεση 1:2000

Περικεντρική αναστροφή 1:100

Τρισωμία 21 1:700

Τρισωμία 18 1:3000

Τρισωμία 13 1:5000

47,ΧΧΥ 1:1000 άρρενα

47,ΧΥΥ 1:1000 άρρενα

47,ΧΧΧ 1:1000 θήλεα

45,Χ 1:5000 θήλεα
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Ανωμαλίες δομής & αριθμού χρωμοσωμάτων
Οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες σχετίζονται με αυτόμα-
τες εκτρώσεις, διαταραχές εμβρυικής ανάπτυξης, ανω-
μαλίες διάπλασης του εμβρύου και ποικίλου βαθμού 
σωματική και διανοητική καθυστέρηση στην μετέπειτα 
ζωή.  Ο Πίνακας 1 δείχνει την αναμενόμενη συχνότητα 
εμφάνισης των συχνότερων από αυτές στις γεννήσεις 
ζώντων νεογνών2. Το σύνδρομο Down (που στην πλειο-
ψηφία των περιπτώσεων οφείλεται σε ελεύθερη τρισω-
μία 21) αποτελεί το πιο συχνό νόσημα χρωμοσωματικής 
αιτιολογίας και είναι ο κορμός πάνω στον οποίο έχει 
βασιστεί η οργάνωση προγραμμάτων και πρωτοκόλλων 
προγεννητικού ελέγχου σχεδόν 4 δεκαετίες τώρα. Απο-
τέλεσε δε το μοντέλο δημιουργίας προγραμμάτων μαζι-
κού ελέγχου (screening) εγκύων γυναικών που αρχικά 
στηρίχτηκε στην ηλικία της μητέρας (όριο τα 35 έτη), στη 
συνέχεια στο συνδυασμό βιοχημικών δεικτών 2ου τριμή-
νου και ηλικίας (δεκαετία 1980-1990) ενώ στη συνέχεια ο 
έλεγχος μετατοπίστηκε στο 1ο τρίμηνο με συνδυασμό μη-
τρικής ηλικίας, υπερηχογραφικών δεικτών (αυχενική δι-
αφάνεια, ρινικό οστούν, φλεβώδης πόρος και τριγλώχινα 
βαλβίδα της καρδιάς) και βιοχημικών δεικτών (PAPP-a 
και β-hCG). O συνδυασμένος έλεγχος την 11η-13η εβδο-
μάδα κύησης μπορεί να ανιχνεύσει περίπου το 90% των 
περιπτώσεων συνδρόμου Down με την προϋπόθεση ότι 
θα γίνει επεμβατικός έλεγχος (βιοψία τροφοβλάστης) 
στο 5% των κυήσεων που υπεβλήθησαν σε έλεγχο (false 
positive rate, FPR)3. Τα τελευταία 5-6 χρόνια με τη μελέ-
τη του ελευθέρου εμβρυικού DNA στο περιφερικό αίμα 
της εγκύου είναι εφικτή η αναγνώριση των κυήσεων με 
σύνδρομο Down και τρισωμίας 18 και 134 -  μέθοδος με 
πολύ υψηλή ευαισθησία (99, 95 και 91% αντίστοιχα) και 
πολύ χαμηλό FPR (<1%)5. Ο μη επεμβατικός έλεγχος 
με τη χρήση cell-free fetal DNA κερδίζει ολοένα έδαφος 
καθώς μειώνεται το κόστος, αυξάνεται περαιτέρω η ευ-
αισθησία και διευρύνονται τα γενετικά νοσήματα που 
μπορούν να αναγνωριστούν6 - ενώ φαίνεται να έχει ρόλο 
στην πρόβλεψη επιπλοκών της κύησης7,8.  
Καθοριστικής σημασίας είναι ο επαν-έλεγχος των κυήσε-
ων για πιθανή παρουσία ανευπλοειδικών καταστάσεων 
στο 2ο τρίμηνο της κύησης με την εκτέλεση του αναλυ-
τικού ανατομικού υπερηχογραφήματος περί την 20η-22η 
εβδομάδα κύησης. Στην σπουδαία αυτή εξέταση ελέγχε-

Εικόνα 1. Υπερηχογραφικά ευρήματα σε έμβρυο με Beckwith-Wiedemann syndrome: ομφαλοκήλη, αυξημένη αυχενική 
διαφάνεια, διαφραγματοκήλη. 

Εικόνα 2. Υπερηχογραφικοί δείκτες που σχετίζονται με 
γενετικά σύνδρομα. Από αριστερά - πάνω σειρά: κύστη 
χοριοειδών πλεγμάτων, υπερηχογενές έντερο, ηχογενής 
εστία (υπερηχογενές κομβίο) καρδιάς, βραχύτερο μηρι-
αίο οστό. Από αριστερά – κάτω σειρά: αυξημένη αυχενική 
πτυχή, κοιλιομεγαλία (διάταση πλαγίων κοιλιών εγκεφά-
λου), ήπια διάταση νεφρικών πυέλων (πυελεκτασία).

Εικόνα 3. Αχονδροπλασία: απεικονιστικά ευρήματα την 
32η εβδομάδα κύησης. 2D-US: κύρτωση μετώπου (a1), 
βραχύ μηριαίο (a2)  3D-US: βράχυνση πλευρών (b1), πα-
θολογική δομή σπονδύλων (b2), πάχυνση της μηριαίας με-
τάφυσης του μηριαίου (βέλος) (b3). 3D-HCT: μακροκε-
φαλία, βράχυνση πλευρών, πάχυνση μηριαίας μετάφυσης 
του μηριαίου (βέλος), (c1) & αύξηση μεσοσπονδύλιου δι-
αστήματος οσφυϊκών σπονδύλων (βέλος) (c2) Postmortem 
Rö: κύρτωση μετώπου (d1), μακροκεφαλία (d2), αύξηση 
μεσοσπονδύλιου διαστήματος οσφυϊκών σπονδύλων, πά-
χυνση μηριαίας μετάφυσης του μηριαίου (d2 & d3).29  
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ται η ανατομία του εμβρύου με αποτελεσματικότητα που 
υπερβαίνει το 90% και 70% στην ανίχνευση των μείζο-
νων και ελάσσονων δομικών ανωμαλιών αντίστοιχα9 και 
διαρκώς βελτιούμενη ευαισθησία στον έλεγχο των συγ-
γενών ανωμαλιών της εμβρυικής καρδιάς10,11. Παράλλη-
λα αναζητούνται δείκτες (soft markers) που θα εγείρουν 
υποψίες για υποκείμενη παθολογική κατάσταση του εμ-
βρύου12. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται η εκτέλεση 
αμνιοπαρακέντησης για τον έλεγχο του μοριακού ή συμ-
βατικού καρυοτύπου του εμβρύου.

Πολυπαραγοντικής αιτιολογίας νοσήματα (συγγενείς 
ανωμαλίες) του εμβρύου 
Τα αποκαλούμενα ως “πολυπαραγοντικά νοσήματα” 
θεωρούνται εκείνα που οφείλονται στη δράση πολλών 
διαφορετικών παραγόντων που μπορεί να είναι εξωγε-
νείς, περιβαλλοντικοί, γονιδιακοί ή άγνωστοι. Ο όρος 
“πολυπαραγοντικό-πολυγονιδιακό νόσημα” χρησιμοποι-
είται όταν υπάρχουν ενδείξεις για γενετική συμμετοχή με 
την έννοια της δράσης γονιδίων που εκφράζονται παθο-
λογικά – και η εκδήλωση του παθολογικού φαινότυπου 
οφείλεται στη συνέργεια εξωγενών και γενετικών παρα-
γόντων2. Στα νοσήματα αυτά ο ακριβής υποκείμενος μη-
χανισμός είναι αδιευκρίνιστος ενώ άγνωστα είναι επίσης 
η φύση των εξωγενών παραγόντων, ο αριθμός και η θέση 
των γονιδίων και οι μηχανισμοί της αλληλεπίδρασης μετα-
ξύ τους. Θεωρείται ότι το νόσημα ή η συγγενής ανωμαλία 
εκδηλώνεται όταν ο συνδυασμός των παραπάνω ξεπερά-
σει ένα «κατώφλι κινδύνου». Η μεγάλη πλειοψηφία των 
συγγενών ανωμαλιών που εμφανίζονται στην ενδομήτριο 
ζωή θεωρούνται πολυπαραγοντικής/πολυγονιδιακής αιτι-
ολογίας με συχνότητα 80% ενώ αντίστοιχα τα μονογονι-
διακά είναι το 7.5%, τα χρωμοσωματικής αιτιολογίας το 
6%, τα οφειλόμενα σε μητρική νόσο είναι 3%, σε συγγενή 
λοίμωξη 2% και σε εμβρυοτοξικούς παράγοντες (όπως 
φάρμακα, ακτινοβολία, αλκοόλ κτλ) το 1.5%1,2. Τυπικά 
παραδείγματα συγγενών ανωμαλιών που θεωρούνται 
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας είναι η δισχιδής ράχη, η 
ανεγκεφαλία, οι σχιστίες προσώπου και υπερώας, η γα-

στρόσχιση, η διαφραγματοκήλη, οι περισσότερες από τις 
μείζονες δομικές ανωμαλίες της καρδιάς κτλ. 
Ο προγεννητικός έλεγχος των συγγενών ανωμαλιών θα 
βασιστεί στην υπερηχογραφική εξέταση του εμβρύου 
με σταθμούς στον έλεγχο αυτό την 11η-13η εβδομάδα 
και κυρίως την 20η-23η εβδομάδα της κύησης όπου θα 
εκτελεστεί το αναλυτικό ανατομικό υπερηχογράφημα 
της κύησης – όπως προαναφέρθηκε. Είναι αυτονόητο ότι 
καθόλη τη διάρκεια της κύησης μπορεί ο υπερηχογραφι-
κός έλεγχος να αναγνωρίσει ανωμαλίες διάπλασης του 
εμβρύου – αλλά στις δύο προαναφερθείσες ημερομηνίες 
ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους στον 
προγεννητικό έλεγχο ιατρούς. Τα τελευταία χρόνια δί-

Εικόνα 4 . γενετική (α) και κλινική (β) ετερογένεια καταστάσεων με κοινό φαινοτυπικό χαρακτηριστικό την εκτροδα-
κτυλία (split hand & foot malformation)30

Εικόνα 5. Περίπτωση συνδρόμου Adams Oliver όπου η δι-
άγνωση τίθεται οριστικά τον 14ο μήνα ζωής. Ο προγεννη-
τικός έλεγχος έδειξε διάταση οπισθίων κεράτων πλαγίων 
κοιλιών την 24η εβδομάδα κύησης (υπερηχογραφικά και 
με MRI εγκεφάλου) ενώ ο καρυότυπος ήταν φυσιολογι-
κός. Η τελική διάγνωση τίθεται οριστικά τον 14ο μήνα 
ζωής με συνδυασμό φαινοτυπικών χαρακτηριστικών και 
απεικονιστικών ευρημάτων καθώς η υπεύθυνη μετάλλαξη 
στο σύνδρομο Adams Oliver δεν είναι γνωστή.31



11

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.14, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 7-17, 2017

νεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανίχνευση ολοένα και με-
γαλύτερου αριθμού συγγενών ανωμαλιών στο τέλος του 
1ου τριμήνου της κύησης14. O υπολογισμός του a priori 
κινδύνου εμφάνισης μιας συγγενούς ανωμαλίας σε μια 
κύηση βασίζεται σε επιδημιολογικά δεδομένα που λαμ-
βάνουν υποψιν τον επιπολασμό της υπο εξέτασης ανωμα-
λίας στον συγκεκριμένο εθνικό πληθυσμό ή γεωγραφική 
περιοχή. Επιπλέον ο υπολογισμός του κινδύνου επανεμ-
φάνισης σε επόμενη κύηση θα βασιστεί στη χρήση του 
λεγόμενου «εμπειρικού κινδύνου» που προκύπτει από 
τη χρήση του θεωρήματος του Bayes (“Bayes’ theorem”) 
πάνω σε βιβλιογραφικά δεδομένα καθώς και επιδημιο-
λογικές μελέτες και στοιχεία από συγκεκριμένους πλη-
θυσμούς2,15. Ο Πίνακας 2 δείχνει τον υπολογισμό του 
κινδύνου εμφάνισης ορισμένων νοσημάτων ή ανωμαλιών 
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας σε συγγενείς 1ου έως 3ου 
βαθμού.  Είναι αυτονόητο ότι τόσο στη συζήτηση/ενημέ-
ρωση του ζευγαριού για το κίνδυνο εμφάνισης μιας συγ-
γενούς ανωμαλίας πολυπαραγοντικής αιτιολογίας όσο 
και στη συζήτηση πιθανής επανεμφάνισης ή εμφάνισης 
στους συγγενείς είναι καθοριστικής σημασίας η παροχή 
κατάλληλης και καλά τεκμηριωμένης γενετικής συμβου-
λευτικής που θα παρουσιάζει τις επιλογές στο ζευγάρι 
και θα τονίζει τα όρια και τις δυνατότητες του παρεχόμε-
νου προγεννητικού ελέγχου που – όπως προαναφέρθη-
κε – θα βασίζεται κυρίως στην υπερηχογραφία και στον 
υπολογισμό του «εμπειρικού κινδύνου».   
   
Μονογονιδιακά νοσήματα
Ως μονογονιδιακό νόσημα θεωρείται εκείνο το οποίο 
οφείλεται σε διαταραχή στην έκφραση ενός γονιδίου, που 
συνήθως είναι αποτέλεσμα μετάλλαξης στην αλληλουχία 
των νουκλεοτιδίων. Το πρώτο νόσημα που χαρακτηρίστη-
κε ως μονογονιδιακό νόσημα είναι η αλκαπτονουρία το 
1902 από το Garrod, ενώ το 1949 ανευρέθηκε η  παθολο-
γική Hb στην δρεπανοκυτταρική αναιμία. Σήμερα έχουν 
χαρακτηριστεί ως μονογονιδιακά περισσότερα από 6600 
νοσήματα και ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Η 
επακόλουθη βιοχημική διαταραχή (συνήθως παραγωγή 
παθολογικής πρωτεΐνης) έχει αναγνωριστεί σε περισ-

σότερα από 500 νοσήματα (inborn error of  metabolism) 
ενώ οι συνέπειες σε βιοχημικό επίπεδο παραμένουν 
άγνωστες σε μεγάλο αριθμό αυτών των νοσημάτων. 
Σταθμούς στην καλύτερη καταγραφή και κατανόηση των 
μονονονιδιακών νοσημάτων αποτέλεσε η χαρτογράφηση 
(linkage map και physical map) των χρωμοσωμάτων του 
ανθρώπου (1987 και 1993 αντίστοιχα) όπως και η ανα-
γνώριση των αλληλουχιών του ανθρώπινου γονιδιώματος 
το 2000 (Human Genome Project). Τα μονογονιδιακά νο-
σήματα κληρονομούνται με τον αυτοσωματικό επικρατή 
και υπολειπόμενο χαρακτήρα καθώς και με την X-linked 
(παλαιότερα φυλοσύνδετη) υπολειπόμενη κληρονομικό-
τητα2. Η συχνότητα των μονογονιδιακών νοσημάτων με 
αυτοσωματική κυρίαρχη κληρονομικότητα είναι 20/1000 
γεννήσεις ζώντων νεογνών, με χαρακτηριστικά παρα-
δείγματα τη νευρινωμάτωση (0.4/1000), τη μυοτονική δυ-
στροφία (0.2/1000) και την οζώδη σκλήρυνση (0.1/1000). 
Η συχνότητα των νοσημάτων με αυτοσωματική υπολει-
πόμενη κληρονομικότητα είναι  2/1000 γεννήσεις ζώντων 
νεογνών με παραδείγματα την κυστική ίνωση (0.5/1000), 
τη συγγενή κώφωση (0.2/1000), τη φενυλκετονουρία 
(0.1/1000) και τη νωτιαία μυϊκή δυστροφία (0.1/1000). 
Εδώ πρέπει βέβαια να αναφερθεί και η β-μεσογειακή 
αναιμία που η συχνότητα των φορέων (ετεροζυγωτών) 
είναι υψηλή (μέχρι και 10% σε κάποιους πληθυσμούς) 
αλλά η γέννηση πασχόντων ατόμων (ομοζυγωτών) έχει 
σχεδόν εξαλειφθεί λόγω των πολύ αποτελεσματικών 
προγραμμάτων μαζικού ελέγχου του πληθυσμού. Τέλος 
η συχνότητα γέννησης ατόμων με μονογονιδιακό νόση-
μα που μεταβιβάζεται με την X-linked κληρονομικότητα 
είναι σαφώς μικρότερη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τέτοιων νοσημάτων είναι η μυϊκή δυστροφία Duchene 
και Becker με συχνότητα γέννησης 3 και 0.5 σε 10000 
γεννήσεις άρρενων νεογνών2. 
Για τον προγεννητικό έλεγχο των μονογονιδιακών νο-
σημάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν 4 ερωτήματα: 
α) ποια είναι η πιθανότητα κληρονόμησης στο έμβρυο 
με βάση την εφαρμογή των νόμων του  Mendel για την 
κληρονομικότητα, β) υπάρχει δυνατότητα προγεννητικού 
ελέγχου για το εξεταζόμενο νόσημα? Είναι γνωστή η γε-

Πίνακας 2. Υπολογισμός του εμπειρικού κινδύνου εμφάνισης παθολογικής κατάστασης πολυπαραγοντικής αιτιολογί-
ας σε συγγενείς 1ου–3ου βαθμού με τη χρήση του «εμπειρικού κινδύνου» και του θεωρήματος του Bayes2 

Πολυπαραγοντικής αιτιολογίας 
ανωμαλία/νόσημα

Συχνότητα (%)

1ου βαθμού 
συγγενείς

2ου βαθμού 
συγγενείς

3ου βαθμού 
συγγενείς

Συχνότητα στο 
γενικό πληθυσμό

Χειλεοσχιστία 4 0.6 0.3 0.1

Δισχιδής ράχη, ανεγκεφαλία 4 1.5 0.6 0.3

Πυλωρική στένωση 2 1 0.4 0.3

Επιληψία 5 2.5 1.5 1

Σχιζοφρένεια 10 4 2 1

Μανιοκατάθλιψη 15 5 3.5 1
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νετική βάση και ειδικότερα η υπεύθυνη μετάλλαξη?  γ) 
ποιες είναι οι επιλογές αν διαγνωσθεί πάσχον έμβρυο 
δ) ποιος είναι ο κίνδυνος επανεμφάνισης σε μελλοντική 
εγκυμοσύνη. Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα θα 
καθορίσει το πλαίσιο που θα βασιστεί ο προγεννητικός 
έλεγχος ο οποίος είναι άρρηκτα δεμένος – όπως σε κάθε 
κύηση - με την υπερηχογραφική εξέταση του εμβρύου.   
Η συμβολή της υπερηχογραφίας στον προγεννητικό 
έλεγχο των μονογονιδιακών νοσημάτων μπορεί να ταξι-
νομηθεί σε 3 διαφορετικές προσεγγίσεις:

Α) Αναζήτηση «ομάδας» ευρημάτων σε κυήσεις με σχε-
τικό ιστορικό
Η προσέγγιση αυτή αφορά κυήσεις με σχετικό ιστορικό 
παρουσίας μονογονιδιακού νοσήματος στην οικογένεια 
(με τη στενή ή ευρεία έννοια του όρου). Είναι αυτονόητο 
ότι στον καταρχήν θεώρηση του προγεννητικού ελέγχου 
που θα εφαρμοστεί όπως και στην παρεχόμενη γενετική 
συμβουλευτική θα ληφθούν υπόψιν οι απαντήσεις στα 4 
ερωτήματα που ετέθησαν παραπάνω. Ο υπερηχογραφι-
κός έλεγχος θα αναζητήσει ήδη από το 1ο τρίμηνο υπε-
ρηχογραφικά ευρήματα που μπορεί να σχετίζονται με 
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του νοσήματος που ενδε-
χομένως να είναι εμφανή ήδη από την εμβρυική ηλικία 
– και έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία. Εφόσον τα 

φαινοτυπικά αυτά παθολογικά χαρακτηριστικά αναγνω-
ριστούν θα ακολουθήσει επεμβατικός έλεγχος (βιοψία 
τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση) και στη συνέχεια 
ανάλυση DNA για την αναζήτηση της υπεύθυνης μετάλ-
λαξης του υπό εξέταση μονογονιδιακού νοσήματος.  
Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί περίπτωση 
όπου τίθεται υποψία από το οικογενειακό ιστορικό για 
αυξημένο κίνδυνο του εμβρύου να πάσχει από σύνδρομο 
Noonan (αυτοσωματικό επικρατές μονογονιδιακό νόση-
μα, 50% σποραδική εμφάνιση, μετάλλαξη 12q24.1 locus). 
Τα υπερηχογραφικά ευρήματα που θα αναζητηθούν στο 
1ο αλλά κυρίως στο 2ο τρίμηνο ή και στο 3ο τρίμηνο είναι 
τα εξής:  αυξημένη αυχενική διαφάνεια, πλάγια κυστι-
κά υγρώματα, υπερτελωρισμός, χαμηλή πρόσφυση ώτων, 
ημισπόνδυλος, μικροφαλλία, κρυψορχία, συγγενείς 
ανωμαλίες καρδιάς (στένωση πνευμονικής, ελλείμματα 
διαφράγματος). Η ανεύρεση ενός ή περισσοτέρων από 
τα παραπάνω ευρήματα αυτά θα θέσει την ένδειξη για 
επεμβατικό έλεγχο και εξέταση DNA. Πριν την απόφαση 
αυτή θα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση από πολυά-
ριθμα γενετικά σύνδρομα με παρόμοια φαινοτυπικά χα-
ρακτηριστικά (ιδίως αυτά που σχετίζονται με αυξημένη 
αυχενική διαφάνεια 1ου τριμήνου) – αν και πολλές φορές 
ο επεμβατικός έλεγχος είναι αναπόφευκτος στη διαφο-
ροδιαγνωστική προσέγγιση. 

Πίνακας 3. Αυξημένη αυχενική διαφάνεια είναι αυξημένη σε συγγενείς (δομικές) ανωμαλίες & γενετικά σύνδρομα21

Συστήματα - όργανα Συγγενείς ανωμαλίες Γενετικά σύνδρομα

ΚΝΣ Ανεγκεφαλία, μακροκεφαλία, μικροκεφαλία, Dandy-
Walker 

Joubert, Fowler 

Πρόσωπο Σχιστίες, αγναθία, μικρογναθία, μικροφθαλμία Treacher-Collins  

Αυχένας Κυστικό ύγρωμα, λίπωμα

Καρδιά Ποικίλες δομικές ανωμαλίες Di George 

Πνεύμονες Κυστική αδενωματώδης δυσπλασία, διαφραγματοκήλη Fryns

Κοιλιακό τοίχωμα Εκστροφή κλοάκης, εξόμφαλος, γαστρόσχιση

Γαστρεντερικό Νόσος Crohn, ατρησία δωδεκαδακτύλου, ατρησία οισοφά-
γου

Ουροποιογεννητικό Αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα, υπερπλασία επινεφρι-
δίων

Νεφροί Μεγακύστη, δυσπλαστικοί νεφροί, πολυκυστικοί νεφροί Meckel-Gruber

Σκελετικό Αχονδρογένεση, αχονδροπλασία, VACTER, οστεογένεση Robert,  Robinow 

Αίμα Αναιμία Fanconi, δυσερυθροποιητική αναιμία, θαλασσαι-
μία-α

Νευρομυικό Νωτιαία μυική ατροφία, μυοτονική δυστροφία

Μεταβολικά νοσήματα Γαγγλιοσίδωση, μουκοπολυσακχαριδώσεις, ανεπάρκεια 
Α-δευδρογενάση, αντίσταση στη βιταμίνη D 

B e c k w i t h - W i e d e m a n n , 
Zellweger, Smith-Lemli-
Opitz

άλλα Συγγενές λεμφοίδημα, Charge association, Σοβαρή ανα-
πτυξιακή καθυστέρηση

Brachman De Lange, EEC, 
Noonan, Stickler
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Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η αναζήτηση του συνδρό-
μου Smith-Lemli-Opitz σε κύηση με σχετικό οικογενεια-
κό ιστορικό για το μονογονιδιακό αυτό νόσημα. Κληρο-
νομείται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα, 
έχει συχνότητα: 0.25-1/10000 γεννήσεις, η μετάλλαξη ευ-
ρίσκεται στο locus 7q32, είναι το 2ο σε συχνότητα μετά 
την κυστική ίνωση μονογονιδιακό νόσημα (σε συχνότητα 
γέννησης πασχόντων) και το 1ο σε συχνότητα μεταβολι-
κό σύνδρομο (διαταραχές στο μεταβολισμό της χοληστε-
ρόλης με μειωμένα επίπεδα στο πλάσμα και αύξηση του 
7-DHC). Εμφανίζει χαρακτηριστικό προσωπείο, διανοη-
τική & αναπτυξιακή καθυστέρηση και πολλαπλές ανωμα-
λίες οργάνων. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα τα οποία 
μπορούν να αναζητηθούν στον προγεννητικό έλεγχο 
αφορούν: ανωμαλίες  προσώπου,  πολυδακτυλία ή συνδα-
κτυλία (2ου-3ου), κρυψορχία, αμφίβολα έξω γεννητικά 
όργανα, βραχύτερα μακρά οστά, δυσπλαστικοί νεφροί 
και ανωμαλίες καρδιάς & πνευμόνων. Στην επακόλουθη 
αμνιοπαρακέντηση ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός και 
παράλληλα με την ανάλυση DNA μπορεί να γίνει προδι-
ορισμός των επιπέδων χοληστερόλης στο αμνιακό υγρό.
 
Β) Διερεύνηση υπερηχογραφικής αναγνώρισης μεμονω-
μένης ανωμαλίας ή πολλαπλών ανωμαλιών σε κυήσεις 
χωρίς ιστορικό
Η απεικόνιση μιας ή περισσοτέρων δομικών ανωμαλιών 
μείζονος ή ελάσσονος βαρύτητας κατά την διάρκεια του 
προγεννητικού ελέγχου αποτελεί ένδειξη για παραπέ-
ρα έλεγχο αναζήτησης της υποκείμενης παθολογίας και 
απάντησης στο ερώτημα αν πρόκειται για μεμονωμένο 
εύρημα (πολυπαραγοντικής αιτιολογίας) ή αν αποτελεί 
φαινοτυπική εκδήλωση γενετικού συνδρόμου ή μονογο-
νιδιακού νοσήματος. Στην περίπτωση δε που αναγνωρί-
ζονται περισσότερα από ένα παθολογικά ευρήματα θα 
πρέπει να διερευνηθεί – με βάση τη βιβλιογραφία και 
τις βάσεις δεδομένων – αν ο συνδυασμός που προκύπτει 
παραπέμπει πιθανά σε συγκεκριμένο γενετικό σύνδρο-
μο ή μονογονιδιακό νόσημα. Με βάση τα παραπάνω θα 
διερευνηθεί εάν είναι εφικτή η πιθανή διάγνωση ή εάν 
κρίνεται απαραίτητος ο επεμβατικός έλεγχος για την 
αναζήτηση του εμβρυικού καρυοτύπου ή της υπεύθυνης 
γονιδιακής μετάλλαξης. Η χρήση κατάλληλων εγχειριδί-
ων16,17 ή βάσεων αναφορών (π.χ. OMIM, 18) συνιστάται 
σε αυτές τις περιπτώσεις όπως και η συζήτηση της πε-

ρίπτωσης με ιατρό με μεγαλύτερη εμπειρία στον προ-
γεννητικό έλεγχο ή με κλινικό γενετιστή. Τέτοια φαινο-
τυπικά ευρήματα που με μικρή ή μεγαλύτερη δυσκολία 
μπορούν να αναζητηθούν υπερηχογραφικά – ανάμεσα σε 
άλλα – είναι τα παρακάτω: Καταρράκτης, μικροφθαλμία, 
ανοφθαλμία, κυκλωπία, υπο- υπερτελορισμός, ατρησία 
χοάνης, μικρογναθία, ασυμμετρία προσώπου, υποπλα-
σία ρινικού, σχιστίες, ανωμαλίες ώτων, ανώμαλο σχήμα 
κεφαλής, συλλογή υγρού στον εγκέφαλο, ενδοκράνιες 
κύστεις, κοιλιομεγαλία, μακρο-μικροκεφαλία, αγενεσία 
μεσολοβίου, Dandy-Walker, ολοπροσεγκεφαλία, ανωμα-
λίες νευρικού σωλήνα, ανωμαλίες σπονδύλων–πλευρών, 
κυστικό ύγρωμα, αυχενικό οίδημα, ομφαλοκήλη, ενδο-
θωρακική μάζα, στροφή άξονα καρδιάς, εστενωμένος 
θώρακας, ανωμαλίες πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος, 
διαφραγματοκήλη, υπερηχογενές έντερο, εντερική από-
φραξη, ηχογενής μάζα κοιλίας, ασκίτης, απουσία στομά-
χου, υδρονέφρωση, αγενεσία νεφρών ή κύστεως, διάτα-
ση ουροδόχου κύστεως, διόγκωση νεφρών, ανωμαλίες 
γεννητικών οργάνων, ‘κατάγματα άκρων, πολυδακτυλία 
– συνδακτυλία, ασυμμετρία άκρων, βραχύ μηριαίο, βρά-
χυνση & κάμψη μακρών οστών, στρεβλοποδία, ατελής 
οστεοποίηση, μάζες & κύστεις λώρου, ύδρωπας, ελατ-
τωμένες εμβρυικές κινήσεις, ενδομήτρια καθυστέρηση 
ανάπτυξης, πλακουντομεγαλία, υδράμνιο – ολιγάμνιο, 
συγγενείς ανωμαλίες καρδιάς. 
Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί κύηση με 
ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη (IUGR). Στη διε-
ρεύνηση της αιτιολογίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι 
αι συνήθως αποτέλεσμα πλακουντιακής ανεπάρκειας με 
υπερηχογραφικά ευρήματα τα παθολογικά Doppler, την 
ασύμμετρη ανάπτυξη του εμβρύου αλλά και τους παθολο-
γικούς βιοχημικούς δείκτες (π.χ. χαμηλές τιμές PAPP-a 
στο 1ο τρίμηνο της κύησης). Σε αρκετές όμως περιπτώ-
σεις τα αίτια μπορεί να είναι γενετικά και η υπολειπόμε-
νη ανάπτυξη να συνδυάζεται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό με συγγενείς ανωμαλίες (παθολογικό φαινότυπο). 
Στη διαφορική διάγνωση γενετικών καταστάσεων που 
εμφανίζουν IUGR είναι: α)  Χρωμοσωματικές ανωμαλί-
ες όπως Deletion 4p (Wolf-Hirschhorn), Deletion 5 (Cri 
du Chat syndrome), Deletion 11q (Jacobsen syndrome), 
Τριπλοειδία, Τρισωμία 9, Τρισωμία 10, Τρισωμία 18 
(Edwards syndrome) β) Σύνδρομα με ανωμαλίες αύξη-
σης όπως Cornelia de Lange (με ανωμαλίες προσώπου 

Πίνακας 4. Ο βαθμός βράχυνσης του μηριαίου οστού σε συνήθεις σκελετικές δυσπλασίες, συγκριτικά με τις φυσιολο-
γικές μετρήσεις για την ηλικία της κύησης.25

Σκελετική δυσπλασία Βράχυνση μηριαίου συγκριτικά με φυσιολογικό μήκος για την ηλικία κύησης

αχονδρογένεση Σοβαρού βαθμού 30 %

ατελής οστεογένεση II 
Μέτριου βαθμού 40-60 %θανατηφόρο ς δυσπλα-

σία

αχονδροπλασία
Ήπιου βαθμού 80 %

υποχονδροπλασία
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άκρων), Russel Silver (με ασύμμετρη υπολειπόμενη 
ανάπτυξη σκελετού, συνδακτυλία, μικρογναθία) Seckel 
(και μικροκεφαλία, ανώμαλο προφίλ προσώπου) και 
Smith-Lemli-Opitz (με μικροκεφαλία, ανωμαλίες ου-
ροποιογεννητικού συστήματος, ανωμαλίες οργάνων) γ) 
Σύνδρομα με ανωμαλίες προσώπου & εγκεφάλου όπως 
Βranchio-Oculo-Facial (με ανωμαλίες οφθαλμού, χει-
λεοσχιστία), Miller-Dieker  (με λισεγκεφαλία, αγυρία, 
μικροκεφαλία), Neu-Laxova (με μικροκεφαλία, λισε-
γκεφαλία, εξόφθαλμο, υποδόριο οίδημα), Smith-Lemli-
Opitz (με μικροκεφαλία, ανωμαλίες ουροποιογεννητι-
κού συστήματος, ανωμαλίες οργάνων) δ) Σύνδρομα με 
ανωμαλίες σκελετού όπως Adams-Oliver (με ανωμαλίες 
άκρων), Freenab-Sheldon (με ανωμαλίες προσώπου & 
αρθρώσεων), Roberts (με δυσμορφία προσώπου, βρά-
χυση άκρων). Η απόφαση για την εκτέλεση αμνιοπαρα-
κέντησης και έλεγχο καρυοτύπου ή/και ανάλυση DNA 
για την ανίχνευση ενός από τα παραπάνω σύνδρομα στα 
πλαίσια της διερεύνησης IUGR παραμένει πάντα σημείο 
προβληματισμού – καθώς οι περισσότερες περιπτώσεις 
είναι πλακουντιακής και οι λιγότερες γενετικής αιτιο-
λογίας. Επιπλέον δε, σε ενδομήτρια καθυστέρηση της 
αύξησης μπορεί να οδηγήσει η έκθεση σε ακτινοβολία 
και μια σειρά από λοιμώξεις, ουσίες και φάρμακα όπως 
αλκοόλ, αζαθειοπρίνη, κοκαίνη, κορτιζόνη, CMV, μεθο-
τρεξάτη, φενυντοίνη προπρανολόλη, τοξοπλάσμωση και 
κάπνισμα.
Ένα δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η διερεύνηση εμβρύ-
ου με συγγενή διαφραγματοκήλη. Η σοβαρή συγγενής 
αυτή ανωμαλία συνήθως είναι μεμονωμένη αλλά μπο-
ρεί να αποτελεί φαινοτυπική εκδήλωση γενετικών κα-
ταστάσεων όπως: α) χρωμοσωματικές ανωμαλίες όπως 
Deletion 4p (Wolf-Hirschhorrn σύνδρομο με IUGR, δυ-
σμορφίες προσώπου, ανωμαλίες καρδιάς, υποσπαδία), 
tetrasomy 12p (Pallister-Killian syndrome με ανωμαλίες 
ΚΝΣ, προσώπου, καρδιάς, οργάνων), τρισωμία 9 (με 
πολλαπλές ανωμαλίες οργάνων-συστημάτων) και τρισω-
μία 18 (Edwards syndrome με IUGR, πολλαπλές ανωμα-
λίες ΚΝΣ, προσώπου, καρδιάς, άκρων) β) σύνδρομα με 
ανωμαλίες σκελετού όπως Apert (με κρανιοσυνόστωση, 
ακροκεφαλία, συνδακτυλία), chondrodysplasia punctata 
(με ασύμμετρη βράχυνση άκρων, ασβεστοποίηση επιφύ-
σεων)  και τέλος γ) άλλα σύνδρομα όπως το σύνδρομο 
Fryns (με ανωμαλίες προσώπου, εγκεφάλου, δακτύλων).  
Ένα τελευταίο παράδειγμα αποτελεί το σύνδρομο 
Beckwith-Wiedemann το οποίο εμφανίζεται με συχνότη-
τα: 0.72/10000 και κληρονομείται με τον αυτοσωματικό 
κυρίαρχο χαρακτήρα αλλά με ατελή διεισδυτικότητα & 
ποικίλη εκφραστικότητα. Συνήθως έχει σποραδική εμφά-
νιση και το γενετικό του υπόβαθρο είναι στην περιοχή  
11p15 όπου η γενετική διαταραχή προκύπτει με ποικί-
λους τρόπους (paternal isodisomy of the 11p15.5 region, 
isodisomy of 11q και  uniparental disomy). Η υπερηχο-
γραφική αναγνώριση της κλασικής για το σύνδρομο χα-
ρακτηριστικής τριάδας μακροσωμία- μακρογλωσσία-ομ-
φαλοκήλη αποτελεί ισχυρή ένδειξη για την υποκείμενη 

διάγνωση του συνδρόμου – που όμως πρέπει να τεκμηρι-
ωθεί με αμνιοπαρακέντηση και γενετική ανάλυση. Η πα-
ρουσία επιπλέον ευρημάτων στον υπερηχογραφικό έλεγ-
χο ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο την πιθανή διάγνωση 
(αυξημένη αυχενική  διαφάνεια, νεφρομεγαλία, ηπατο-
μεγαλία, διαφραγματοκήλη, ημι-υπερτροφία, εξόφθαλ-
μος, διόγκωση όρχεων, κύστεις επινεφριδίων, μονήρης 
ομφαλική αρτηρία και ανωμαλίες καρδιάς) (Εικόνα 1). 

Γ) Αναγνώριση υπερηχογραφικών δεικτών σε κυήσεις 
χωρίς ιστορικό
Υπάρχουν μια σειρά από υπερηχογραφικά ευρήματα 
που χαρακτηρίζονται ως “δείκτες” (markers) που χωρίς 
να αποτελούν δομική ανωμαλία ή δυσμορφία/δυσπλασία 
ενός οργάνου του σώματος η ανεύρεση τους υποδηλώνει 
την πιθανή παρουσία υποκείμενου γενετικού συνδρόμου 
χρωμοσωματικής, μονογονιδιακής ή άγνωστης ταξινό-
μησης. Η απεικόνιση ενός τέτοιου δείκτη επιβάλλει τον 
περαιτέρω έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου για τυχόν 
ανεύρεση άλλων δεικτών ή δομικών ανωμαλιών που θα 
συμβάλλουν στην πιθανή διάγνωση. Επιπλέον, η διαφο-
ρική διάγνωση είναι πολλές φορές επιβεβλημένη καθώς 
ο καθένας δείκτης δεν αποτελεί – εκτός εξαιρέσεων - 
αποκλειστικά σημείο ενός συγκεκριμένου συνδρόμου, 
αλλά μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού συνδρόμων. 
Ο επεμβατικός έλεγχος (βιοψία τροφοβλάστης ή αμνιο-
παρακέντηση) που θα θέσει την τελική διάγνωση καθί-
σταται επιβεβλημένη στις περισσότερες περιπτώσεις.  Οι 
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι δείκτες είναι η αυξημέ-
νη αυχενική διαφάνεια, το αυχενικό οίδημα (αυξημένη 
αυχενική πτυχή), η βράχυνση των μακρών οστών, το υπε-
ρηχογενές κομβίο καρδιάς, οι κύστεις χοριοειδών πλεγ-
μάτων, η διάταση των πλαγίων κοιλιών του εγκεφάλου, 
το υπερηχογενές έντερο, η περιτονίτιδα από μηκώνιο, οι 
αποτιτανώσεις του ήπατος, η ενδοκοιλιακή διάταση ομ-
φαλικής φλέβας, η εμμένουσα δεξιά ομφαλική φλέβα, 
η μονήρης ομφαλική αρτηρία, η κύστη ομφαλίου λώρου 
1ου τριμήνου, η ατελής σύγκλειση του σκώληκα της πα-
ρεγκεφαλίδας, η ήπια διάταση των νεφρικών πυέλων 
(πυελεκτασία), οι υπερηχογενείς νεφροί με φυσιολογική 
ποσότητα αμνιακού υγρού & απουσία άλλων ευρημά-
των, ο εκτεταμένος διαχωρισμός άμνιου-χορίου μετά την 
17η εβδομάδα κύησης. Πολλοί από τους δείκτες αυτούς 
απαντώνται συχνά στις συνηθέστερες ανευποειδίες και 
έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως για την εκτίμηση του κιν-
δύνου για τρισωμία 21.19,20 
Η αυχενική διαφάνεια αποτελεί τον ευρύτερα χρησι-
μοποιούμενο δείκτη για την εκτίμηση του κινδύνου των 
συχνότερων τρισωμιών21,18,13 και μάλιστα στο 1ο τρίμηνο 
(11η-13η εβδομάδα κύησης) όπως προαναφέρθηκε. Η 
αυξημένη αυχενική διαφάνεια όμως αποτελεί και εύρη-
μα σε μια σειρά δομικές και συγγενείς ανωμαλίες που 
απαντώνται σε ευπλοειδικά έμβρυα και ακόμη σε μια 
σειρά γενετικά σύνδρομα και μονογονιδιακά νοσήματα 
που δεν ανιχνεύει ο συμβατικός ή ο μοριακός καρυότυ-
πος του εμβρύου21 (Πίνακας 3). Συνεπώς η σύσταση που 
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υπάρχει είναι σε φυσιολογικά ευρήματα καρυοτυπου 
μετά από επεμβατικό έλεγχο λόγω αυξημένης αυχενικής 
διαφάνειας να γίνεται περαιτέρω διερεύνηση για μια 
σειρά γενετικών συνδρόμων και μονογονιδιακών νοση-
μάτων όπως π.χ, το σύνδρομο Noonan. 
To υπερηχογενές έντερο αποτελεί σχετικά συχνό εύρημα 
στον υπερηχογραφικό έλεγχο 2ου και 3ου τριμήνου κα-
θώς ανευρίσκεται στο 0.5-0.6% των εμβρύων22. Συνήθως 
δεν έχει κάποια παθολογική σημασία (ιδιαίτερα όταν εί-
ναι βαθμού Ι και ΙΙ) και άλλοτε μπορεί να οφείλεται σε 
κατάποση αιματηρού αμνιακού υγρού από ενδοαμνιακή 
αιμορραγία. Θεωρείται όμως ως «δείκτης» για μια σειρά 
από παθολογικές καταστάσεις όπως ανευπλοειδία (τρι-
σωμία 21, 18, 13, τριπλοειδία), λοίμωξη από CMV, εμ-
βρυϊκή υποξία - πρώιμο IUGR,  περιτονίτιδα από μηκώ-
νιο, πρώιμο ασκίτη αλλά και το συχνότερο μονογονιδιακό 
νόσημα, την κυστική ίνωση12,22. Σε μελέτη των Slotnick & 
Abuhamad (Lancet 1996) βρέθηκε ότι σε υπερηχογένεια 
βαθμού ΙΙΙ το 20.8% των εμβρύων έπασχαν από κυστική 
ίνωση και το 25% από ανευπλοειδία23. Σε βαθμό υπερη-
χογένειας ΙΙ τα πάσχοντα έμβρυα ήταν 2.5% και 2.5% 
αντίστοιχα, ενώ κανένα πάσχον έμβρυο δεν υπήρχε όταν 
το έντερο ήταν ήπια ελαφρά υπερηχογενές (βαθμού Ι)
Tα βραχύτερα μακρά οστά και ιδιαίτερα το βραχύτερο 
μηριαίο οστό (μήκος <5η εκατοστιαία θέση) αποτελεί 
δείκτη για πολλά γενετικά σύνδρομα, κυρίως του σκελε-
τού αλλά και ανευπλοειδίας (π.χ. σύνδρομο Down όπου 
βραχύ μηριαίο ευρίσκεται 4 φορές πιο συχνά συγκριτικά 
με τα φυσιολογικά έμβρυα)12. Πολλά από τα σκελετικά 
σύνδρομα των οποίων φαινοτυπικό εύρημα είναι το βρα-
χύτερο μηριαίο οστό είναι μονογονιδιακού χαρακτήρα. 
Η υπερηχογραφική αναγνώριση βραχύτερων μακρών 
οστών αλλά με φυσιολογικές λοιπές μετρήσεις και απου-
σία άλλων δεικτών ανευπλοειδίας ή ανωμαλιών του σκε-
λετού δείχνει ένα πιθανότατα φυσιολογικό έμβρυο αλλά 
ιδιοσυστασικά κοντού αναστήματος. Από την άλλη το 
βραχύτερο μηριαίο οστό αποτελεί τον πλέον συχνά ανα-
γνωρίσιμο δείκτη σκελετικών δυσπλασιών του εμβρύου 
ενώ η βράχυνση των μακρών οστών ανευρίσκεται στην 
πλειοψηφία των σκελετικών δυσπλασιών.24, 25.  Τα παρα-
πάνω ισχύουν και για τη διλαγνωση της αχονδροπλασίας 
και της υποχονδροπλασίας, που αποτελούν μονογονιδια-
κά νοσήματα που οφείλονται στις μεταλλάξεις G380R 
και C1620A ή N540K  στο γονίδιο FGFR3. Η αναγνώρι-
ση βραχύτερων μηριαίων οστών είναι το βασικό υπερη-
χογραφικό κριτήριο για την αλληλουχία των διαγνωστι-
κών εξετάσεων που θα οδηγήσουν στην τελική διάγνωση 
– συνήθως σχετικά καθυστερημένα στο τέλος του 2ου τρι-
μήνου της κύησης (26-28). Απεικονιστικές τεχνικές όπως 
η 3D-υπερηχογραφία και η 3D-αξονική τομογραφία μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην διάγνωση29 (Εικόνα 3).
 
Περιορισμοί & δυσκολίες στην παροχή προγεννητικού 
ελέγχου σε μονογονιδιακά νοσήματα
Μια σειρά από δυσκολίες προκύπτουν στην παροχή 
ακριβούς προγεννητικού ελέγχου αλλά και κατάλληλης 

γενετικής συμβουλευτικής στον έλεγχο των μονογονι-
διακών νοσημάτων.  Αυτό οφείλεται κυρίως σε βιολο-
γικά φαινόμενα, στην αλληλεπικάλυψη των φαινοτύ-
πων στα γενετικά νοσήματα αλλά και στη σημαντική 
έλλειψη παράλληλα όμως με τη δραματική αύξηση των 
γνώσεων στην Γενετική. Οι περιορισμοί και δυσκολίες 
αυτές επιγραμματικά είναι: η ανυπαρξία διάγνωσης, η 
λανθασμένη ή ανεπαρκής διάγνωση, η γενετική ετερο-
γένεια (genetic heterogeneity), η κλινική ετερογένεια 
(clinical heterogeneity), η χαμηλή διεισδυτικότητα (low 
penetrance), η ποικίλη έκφραση (expressivity), η υπερπή-
δηση γενεών (skip generation), η ανεπαρκής γνώση της 
βιβλιογραφίας, η μη περιγραφείσα νόσος, ο γοναδικός 
μωσαικισμός και οι ασταθείς μεταλλάξεις. Η εικόνα 4α, 
β δείχνει την γενετική και κλινική ετερογένεια σε γενε-
τικές καταστάσεις με κοινό φαινοτυπικό γνώρισμα την 
εκτροδακτυλία30. Σαν συνέπεια των παραπάνω είναι η 
αδυναμία προγεννητικής διάγνωσης, η καθυστερημένη 
διάγνωση στη διάρκεια της κύησης και ενίοτε η αναπό-
φευκτη διάγνωση μετά τον τοκετό στη διάρκεια της νεο-
γνικής, βρεφικής ή και παιδικής ακόμη ηλικίας31. 

Συμπεράσματα
Ο ρόλος του υπερηχογραφικού ελέγχου είναι σημαντι-
κός στην προγεννητική διάγνωση των γενετικών νοσημά-
των του εμβρύου (χρωμοσωματικής και μονογονιδιακής 
αιτιολογίας) και καθοριστικός στα πολυπαραγοντικά 
νοσήματα – που αποτελούν και τη μεγάλη πλειοψηφία 
στις συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου.  Για τη διάγνω-
ση των γενετικών συνδρόμων με ανωμαλίες στη δομή και 
στον αριθμό των χρωμοσωμάτων και κυρίως για τις τρι-
σωμίες 21, 18 και 13 έχουν δημιουργηθεί προγράμματα 
screening ελέγχου με την αναζήτηση υπερηχογραφικών 
δεικτών στο 1ο και 2ο τρίμηνο της κύησης. Στα μονογονι-
διακά νοσήματα η υπερηχογραφική αναγνώριση δεικτών 
ή φαινοτυπικών χαρακτηριστικών θα καθοδηγήσει τον 
περαιτέρω έλεγχο για την ανάγκη εκτέλεσης αμνιοπα-
ρακέντησης και την τελική διάγνωση με εξέταση DNA 
και την αναζήτηση της υπεύθυνης μετάλλαξης. Με τρεις 
διαφορετικές διαγνωστικές προσεγγίσεις ο υπερηχογρα-
φικός έλεγχος συμβάλλει στον προγεννητικό έλεγχο των 
μονογονιδιακών νοσημάτων: α) Αναζήτηση «ομάδας» 
ευρημάτων σε κυήσεις με σχετικό ιστορικό β) Διερεύνη-
ση υπερηχογραφικής αναγνώρισης μεμονωμένης ανωμα-
λίας ή πολλαπλών ανωμαλιών σε κυήσεις χωρίς ιστορικό 
και γ) Αναγνώριση υπερηχογραφικών δεικτών σε κυή-
σεις χωρίς ιστορικό.  
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Summary
Ultrasonography is essential in the antenatal detection 
of both, chromosomal origin and single-gene disorders. 
Moreover it constitutes the base for the screening pro-
grams of common aneuploidies detection during the 1st 
or 2nd trimester. In addition the ultrasonographic exam-
ination of the fetus is the most useful tool for the ante-
natal detection of the multifactorial disorders which con-
stitute the majority of the fetal abnormal conditions. As 
regards monogenic disorders, the sonographic detection 
of phenotypic features or markers may indicate the need 
for further evaluation with amniocentesis and the definite 
diagnosis with DNA examination and the recognition of 
the underlying mutation. By the use of three different ap-
proaches the ultrasonographic examination of the fetus 
may contribute to the anenatal detection of single gene 
disorders: a) investigation of a panel of specific findings 
in pregnancies with a history of single gene disorder; b) 
further investigation of a specific isolated finding or mul-
tiple abnormalities in pregnancies of low risk for genetic 
disorder; c) search for sonographic markers of monogenic 
disorders in pregnancies without a relative history. An ap-
propriate genetic counseling to the couple and discussion 
for the limits of ultrasonography in the antenatal detec-
tion of single gene disorders is essential           

Key words: antenatal diagnosis, genetic counseling, single gene 
disorders, ultrasonography. 
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