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Η χρωμοσωμική εξέταση (καρυότυπος) 
είναι η κλασική μέθοδος που χρησιμο-
ποιείται για την προγεννητική διάγνωση 
του συνδρόμου Down καθώς και άλλων 
χρωμοσωμικών συνδρόμων.  Προσφέρε-
ται  σε όλες τις έγκυες γυναίκες οι οποί-
ες έχουν αυξημένο κίνδυνο γέννησης 
παιδιού με σύνδρομο Down ή με άλλα 
χρωμοσωμικά  σύνδρομα.  Ο κίνδυνος  
καθορίζεται  με βιοχημικό έλεγχο αίμα-
τος της μητέρας, ο οποίος γίνεται από το 
Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής  που 
εδρεύει στη Λεμεσό, σε συνδυασμό με τον 
προγεννητικό υπερηχογραφικό έλεγχο ο 
οποίος  διενεργείται μεταξύ της 11η – 13η 
εβδομάδα κύησης από εξειδικευμένους 
ιατρούς. 
Ο προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμά-
των γίνεται σε χοριονικό ιστό γνωστό ως 
CVS (10η – 12η εβδομάδα της κύησης), ή  
αμνιακό  υγρό  (15η – 17η εβδομάδα της 
κύησης), ή εμβρυικό αίμα (~ 20η εβδομά-
δα της κύησης).  Με τον προγεννητικό 
έλεγχο χρωμοσωμάτων ανιχνεύονται με  
ακρίβεια το σύνδρομο Down καθώς και 
όλα ανεξαιρέτως τα αναγνωρίσιμα χρω-
μοσωμικά σύνδρομα.  Για να εξαχθούν 
τα αποτελέσματα του χρωμοσωμικού 
προγεννητικού ελέγχου χρειάζονται πε-
ρίπου 2-3 εβδομάδες

Τα τελευταία 3-4 χρόνια εφαρμόζεται μια 
νέα προσέγγιση για την προγεννητική δι-
άγνωση  χρωμοσωμικών συνδρόμων, η 
οποία συνδυάζει ταχύτητα και υψηλή 
αξιοπιστία και βασίζεται στη μέθοδο πο-
σοτικής φθορίζουσας αλυσιδωτής αντί-
δρασης πολυμεράσης (QF-PCR) δηλαδή 
στο πολλαπλασιασμό και σχετική ποσο-
τικοποίηση συγκεκριμένων περιοχών του 
DNA.  Το μεγάλο πλεονέκτημα της  μεθό-
δου QF-PCR  σε σύγκριση με την κλασσι-
κή προγεννητική διάγνωση είναι ότι δί-

νει αποτέλεσμα  σε 2-3 μέρες αντί σε 2-3 
εβδομάδες, ενώ έχει την ίδια ευαισθησία 
(98-99%).
Ανιχνεύει πολύ αξιόπιστα τα πιο κάτω 
σύνδρομα:

  Down Syndrome - Τρισωμία 21

  Patau Syndrome - Τρισωμία 13

  Edward  Syndrome - Τρισωμία 18

 Αριθμητικές ανωμαλίες στα φυλετικά
 χρωμοσώματα όπως Klinefelter
 (47,XXY) Τρισωμία Χ (47, ΧΧΧ) 
 και 47,ΧΥΥ

  Αυξημένο κίνδυνο για Turner   
 Syndrome: 45,X

Τα σύνδρομα αυτά καλύπτουν περίπου το 
90-95% του συνόλου των χρωμοσωμικών 
συνδρόμων που ανιχνεύονται στον προ-
γεννητικό έλεγχο, γι’ αυτό και ακολου-
θεί ο κλασσικός  προγεννητικός έλεγχος 
χρωμοσωμάτων για την διάγνωση όλων 

των άλλων αναγνωρίσιμων συνδρόμων.

Το Τμήμα Κυτταρογενετικής και Γονι-
διωματικής προσφέρει  την υπηρεσία 
QF-PCR  σε όλες τις έγκυες γυναίκες 
που κάνουν προγεννητικό έλεγχο χρωμο-
σωμάτων στην Κύπρο.  Έτσι λοιπόν οι 
γονείς μετά από συμβουλευτική αγωγή 
έχουν την δυνατότητα να αποφασίσουν 
για την πορεία της εγκυμοσύνης πολύ πιο 
γρήγορα και σε μικρότερη ηλικία κύησης. 
Μειώνεται επίσης σημαντικά η αγωνία 
και η ψυχολογική πίεση που υφίστανται 
οι γονείς κατά την αναμονή  των αποτε-
λεσμάτων. 
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