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Τμήμα Κυτταρογενετικής  και Γονιδιωματικής

Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση 
(ΠΓ∆) είναι η διαδικασία ανίχνευσης γενε-
τικών ανωμαλιών, (γονιδιακών ή χρωμοσω-
μικών) σε έμβρυα που αναπτύχθηκαν με τη 
μέθοδο της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης. 
Σκοπός της είναι  η επιλογή και μεταφορά 
στη μήτρα μόνο των υγιών εμβρύων για να 
διασφαλίζεται η γέννηση παιδιών χωρίς 
τον κίνδυνο σοβαρών γενετικών ασθενει-
ών. Εφαρμόζεται στην Κύπρο εδώ και αρ-
κετά χρόνια και έχει οδηγήσει στη γέννηση 
πολλών υγιών παιδιών. Τα τελευταία χρό-
νια η μεγάλη πρόοδος της γενετικής έχει 
οδηγήσει και σε πολύ ραγδαίες εξελίξεις 
στο τομέα της προεμφυτευτικής γενετικής 
διάγνωσης σε επίπεδο τεχνικών και μεθό-
δων. 

Οι περιπτώσεις που εφαρμόζεται η ΠΓ∆ 
για ανίχνευση χρωμοσωμικών ανωμαλιών 
είναι:

(α) σε ζευγάρια με αυξημένες πιθανό-
τητες εμφάνισης φυλοσύνδετων ασθενειών 
(προσδιορισμός φύλου του εμβρύου)

(β)  σε γονείς που είναι φορείς μιας ισο-
ζυγισμένης χρωμοσωμικής ανωμαλίας

(γ)  σε ζευγάρια με κακή πρόγνωση 
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όπως 
για παράδειγμα επαναλαμβανόμενες απο-
τυχημένες προσπάθειες στην εξωσωματική 
γονιμοποίηση, επαναλαμβανόμενες απο-
βολές, αυξημένη ηλικία μητέρας.

Σήμερα, η ΠΓ∆ για την ανίχνευση χρω-
μοσωμικών ανωμαλιών επιτυγχάνεται με 
την εφαρμογή της τεχνικής FISH (φθορίζον 
επί τόπου υβριδισμός) κατά την οποία ανα-
λύεται μόνο μικρός αριθμός χρωμοσωμά-
των (αναλύονται μόνο μέχρι 9 ζεύγη χρω-
μοσωμάτων). Μια νέα τεχνική αυτή, των 
μικροσυστοιχιών DNA,  έχει αρχίσει πολύ 
πρόσφατα να εφαρμόζεται και παρέχει τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης όλων 
των χρωμοσωμάτων (23 ζεύγη χρωμοσω-
μάτων) αλλά και εκατοντάδων άλλων μι-
κρότερων περιοχών σ’ ολόκληρο το ανθρώ-
πινο γονιδίωμα. Ως αποτέλεσμα, με τη νέα 
μέθοδο των μικροσυστοιχιών γίνεται διά-
γνωση ανωμαλιών σ’ όλα τα χρωμοσώματα 
και σε πολλά άλλα γενετικά σύνδρομα.  Οι 

μικροσυστοιχίες DNA βασίζονται στη διά-
ταξη χιλιάδων μικρών κομματιών DNA που 
συναποτελούν ολόκληρο το ανθρώπινο γο-
νιδίωμα. Τα κομμάτια αυτά του DNA ακι-
νητοποιούνται και συστοιχίζονται το ένα 
δίπλα από το άλλο πάνω σε μία πολύ μικρή 
επιφάνια σιλικόνης με τη βοήθεια υψηλής 

τεχνολογίας ρομποτικού συστήματος. 
Η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να ανα-

λύσουμε ταυτόχρονα χιλιάδες περιοχές του 
DNA (ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα) 
και να καθορίσουμε ποιες από αυτές είναι 
φυσιολογικές και ποιες ανώμαλες.  

Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελούν 
την κύρια αιτία (60-80%) που οδηγεί στην 
αποτυχία επίτευξης κύησης, την αυτόματη 
αποβολή του εμβρύου, ή ακόμα τη γέννη-
ση παιδιού με γενετική πάθηση. Οι μικρο-
συστοιχίες DNA  αποτελούν ενδεχομένως 
σήμερα την καλύτερη δυνατή υπηρεσία 
προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης  για 

την ανίχνευση όχι μόνον όλων των αριθμη-
τικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών αλλά και 
πολλών άλλων γενετικών συνδρόμων.  

Το Τμήμα Κυτταρογενετικής και Γονι-
διωματικής του ΙΝΓΚ έχει ήδη αρχίσει να 
προσφέρει αυτή την υπηρεσία σε συνεργα-
σία με τα κέντρα υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής που λειτουργούν σ’ όλη την Κύπρο. 
Η νέα μέθοδος προεμφυτευτικής γενετικής 
διάγνωσης με  μικροσυστοιχίες DNA έχει 
ήδη χρησιμοποιηθεί από εργαστήρια στην 
Ευρώπη με εξαιρετικά αποτελέσματα και 
έχουν ήδη γεννηθεί τα πρώτα υγιή παιδιά 
με τη μέθοδο αυτή.
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