
Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (ΠΓΔ) 
είναι τεχνική που επιτρέπει τη διάγνωση γενε-
τικών ασθενειών σε έμβρυα πριν από την εμ-
φύτευση τους στη μήτρα, έτσι ώστε μόνο υγιή 
έμβρυα ελεύθερα από την ασθένεια να μετα-
φέρονται για εμφύτευση στη μήτρα. Η μέθοδος 
συνδυάζει την εξωσωματική γονιμοποίηση, τη 
βιοψία κυττάρων (βλαστομερίδια) από έμβρυα 
σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και τη μοριακή γε-
νετική διάγνωση σε κάθε ένα από αυτά. 
Οι γυναίκες ακολουθούν θεραπεία πρόκλησης 
πολλαπλής ωορρηξίας. 
Την κατάλληλη στιγμή συλλέγονται τα ώριμα 
ωάρια και ακολουθεί μικρογονιμοποίηση, προ-
εμφυτευτική γενετική διάγνωση στα αναπτυσ-
σόμενα έμβρυα, και εμβρυομεταφορά 1-2 υγιών 
εμβρύων στη μήτρα. Η γονιμοποίηση των ωαρί-
ων επιτυγχάνεται με την ενδοκυτταροπλασμα-
τική έγχυση ενός σπερματοζωαρίου (ICSI) στο 
κάθε ωάριο. 
Στο στάδιο οκτώ κυττάρων ανάπτυξης (ημέρα 
3), γίνεται βιοψία με τη διάνοιξη οπής στο εξω-
τερικό περίβλημα του εμβρύου και την αφαίρε-
ση ενός ή δύο κυττάρων (βλαστομερίδια) από 
κάθε έμβρυο. Κάθε βλαστομερίδιο εξετάζεται 
με μοριακές γενετικές τεχνικές βασισμένες στη 

PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης), για 
να καθοριστεί ποια έμβρυα πάσχουν και ποια εί-
ναι απαλλαγμένα από τη γενετική ασθένεια που 
εξετάζεται. Την 5η ημέρα (στάδιο βλαστοκύ-
στης), επιλέγονται 1-2 έμβρυα που είναι απαλ-
λαγμένα από την ασθένεια και που αναπτύσσο-
νται κανονικά, και μεταφέρονται στη μήτρα για 
εμφύτευση. 
Η μέθοδος είναι ενδεδειγμένη σε περιπτώσεις 
όπου ο ψηλός κίνδυνος της κύησης εμβρύου με 
σοβαρή γενετική πάθηση, συνυπάρχει με προ-
βλήματα γονιμότητας ή πολλαπλών αποβολών ή 
αποτυχημένων εγκυμοσύνων.  
Τεχνικές ΠΓΔ αναπτύχθηκαν στο Τμήμα Μορι-
ακής Γενετικής Θαλασσαιμίας του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου σε συνεργα-
σία με ιδιωτικά κέντρα υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής, και ήδη εφαρμόζονται επιτυχώς από 
το 2005 για τη ΠΓΔ της β-θαλασσαιμίας. Ταυτό-
χρονα διεξάγεται και έρευνα σε συνεργασία με 
Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, και σύντο-
μα θα είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τη τε-
χνική και σε άλλες σοβαρές γενετικές παθήσεις 
όπως τη μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne, την 
α-θαλασσαιμία, κ.α., καθώς και το προσδιορι-
σμό γονότυπου ιστοσυμβατότητας (HLA).
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