
Πρωτοποριακό τεστ για το σύνδρομο Down στο ΙΝΓΚ

Παγκόσμιο ενδιαφέρον προκαλεί η ανάπτυ-
ξη και δοκιμή του νέου και καινοτόμου μη επεμ-
βατικού προγεννητικού διαγνωστικού τεστ για 
το σύνδρομο Down, που ανακαλύφθηκε στο 
πλαίσιο έρευνας με επικεφαλής τον γενετιστή 
δρα Φίλιππο Πατσαλή, Γενικό Εκτελεστικό 
Ιατρικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ. Το επιστημονι-
κό αυτό επίτευγμα ανακοινώθηκε από τον δρα 
Πατσαλή σε συνέντευξη Τύπου στις 8 Μαρτί-
ου 2011 και αμέσως έτυχε ευρείας κάλυψης από 
τα τοπικά και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης αλλά 
και από επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιας 
εμβέλειας, όπως το κορυφαίο Nature. 

Ο Δρ Φίλιππος Πατσαλής και η ομάδα του, 
δημιούργησαν ένα νέο μη επεμβατικό διαγνω-
στικό τεστ για το σύνδρομο Down, το οποίο 
χρησιμοποιεί μόνο μικρή ποσότητα αίματος 
από την έγκυο γυναίκα. Η μελέτη αυτή περι-
ελάμβανε τη συλλογή 10ml μητρικού περιφε-
ρικού αίματος κατά τη διάρκεια της 11ης-14ης 
εβδομάδας κύησης, από 80 γυναίκες από τις 
οποίες οι 34 κυοφορούσαν έμβρυο με σύν-
δρομο Down και 46 κυοφορούσαν φυσιολογι-
κό έμβρυο. Όλες οι φυσιολογικές κυήσεις και 
όλες αυτές με σύνδρομο Down διαγνώστηκαν 
με επιτυχία επιδεικνύοντας 100% ακρίβεια και 
100% ευαισθησία του νέου διαγνωστικού τεστ. 
Η ανάπτυξη και η επαλήθευση των αποτελε-
σμάτων της μεθόδου έχει δημοσιευθεί στο 
επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, ένα 
από τα κορυφαία και εγκυρότερα επιστημο-
νικά περιοδικά παγκοσμίως.   Η επιτυχία του 
διαγνωστικού τεστ έγκειται στη διερεύνηση 
επιγενετικών δεικτών του χρωμοσώματος 21 
που εντοπίζονται αποκλειστικά στο εμβρυικό 
DNA. Σε περιπτώσεις όπου το έμβρυο εμφα-
νίζει σύνδρομο Down, εκτός από το επιπλέον 
χρωμόσωμα 21 θα υπάρχει και ένα επιπλέον 
αντίγραφο του εμβρυοειδικού επιγενετικού 
δείκτη. Το τεστ επιτρέπει την ποσοτικοποί-
ηση του αριθμού των αντιγράφων του χρωμο-
σώματος 21 και επομένως επιτυγχάνει το δι-
αχωρισμό των φυσιολογικών κυήσεων από τις 
κυήσεις με σύνδρομο Down. 

Το νέο μη επεμβατικό τεστ παρέ-
χει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι 
των επεμβατικών διαγνωστικών με-
θόδων που χρησιμοποιούνται σήμερα 
και επομένως αναμένεται να εισαχθεί 
με ασφάλεια ως στερεότυπη μέθοδος 
στην κλινική πρακτική στο σύντομο 
μέλλον. Πρώτον, ως μη επεμβατική μέ-
θοδος που δεν φέρει κανέναν κίνδυνο 
αποβολής του εμβρύου, δεύτερον μπο-
ρεί να προσφερθεί δυναμικά σε όλες 
τις έγκυες γυναίκες και τρίτον μπορεί 
να προσφέρει αποτελεσματική πρόλη-
ψη του συνδρόμου Down. Το νέο τεστ 
προσφέρει επίσης τα ακόλουθα επι-
πρόσθετα πλεονεκτήματα: Παρέχει 
με 100% ακρίβεια μη επεμβατική προ-
γεννητική διάγνωση του συνδρόμου 
Down. Η εφαρμογή του τεστ είναι σχε-
τικά απλή, δεδομένου ότι δεν απαιτεί 
εξειδικευμένο ή πολύπλοκο εργαστη-
ριακό εξοπλισμό, λογισμικά προγράμ-
ματα, υποδομή ή τεχνογνωσία. Για το 
λόγο αυτό, το τεστ μπορεί να ενταχθεί 
σχετικά εύκολα σε κάθε γενετικό δι-
αγνωστικό εργαστήριο στον κόσμο. 
Το κόστος του τεστ είναι προσιτό και 
ακόμα φθηνότερο από τις τρέχουσες 
μεθόδους που χρησιμοποιούνται σή-
μερα για την προγεννητική διάγνωση 
του συνδρόμου Down. Τέλος, το τεστ 
είναι μια γρήγορη μέθοδος δεδομένου 
ότι τα αποτελέσματα μπορούν να επι-
τευχθούν μέσα σε 4-5 ημέρες. 

 Ο Δρ Φίλιππος Πατσαλής και η 
ομάδα του βρίσκονται τώρα στο στάδιο 
της διεξαγωγής μιας μεγαλύτερης κλί-
μακας κλινικής μελέτης η οποία είναι 
απαραίτητη για την εισαγωγή του νέου 
διαγνωστικού τεστ στην κλινική πρα-
κτική. Υπολογίζεται ότι το νέο τεστ θα 
εισαχθεί στην κλινική πρακτική μέσα 
στα επόμενα δύο έτη. 
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Διαγραμματική απεικόνιση της μεθόδου που 
εφαρμόστηκε με σκοπό τη μη επεμβατική προ-

γεννητική διάγνωση περιστατικών με τρισωμία 21. 
Η επιτυχία του διαγνωστικού τεστ έγκειται στην 

ανίχνευση επιγενετικών δεικτών στο χρωμόσωμα 
21, που χαρακτηρίζονται ως υπερμεθυλιωμένοι 

στο εμβρυικό DNA και υπομεθυλιωμένοι στο 
μητρικό DNA. Το έμβρυο με τρισωμία 21 φέρει 

ένα επιπλέον αντίγραφο του εμβρυοειδικού δείκτη 
μεθυλίωσης σε αντίθεση  με ένα φυσιολογικό 

έμβρυο. Ο εμπλουτισμός των μεθυλιωμένων πε-
ριοχών του γονιδιώματος θα οδηγήσει σε αύξηση 
του ποσοστού του υπερμεθυλιωμένου εμβρυικού 
DNA. Εφαρμογή της μεθόδου real-time qPCR σε 

εμβρυοειδικό δείκτη μεθυλίωσης επιτρέπει την 
ποσοτικοποίηση του αριθμού των αντιγράφων του 

και επομένως τον διαχωρισμό των κυήσεων με 
τρισωμία 21 από τις φυσιολογικές κυήσεις.

Ένας από τους μελλοντικούς στόχους της ερευνητικής 
ομάδας είναι η τροποποίηση του διαγνωστικού τεστ έτσι 
ώστε να επιτρέπει τη μη επεμβατική προγεννητική διά-
γνωση και άλλων συχνών ανωμαλιών του εμβρύου όπως 
η τρισωμία 13 και 18 και ανευπλοειδίες του εμβρύου που 
σχετίζονται με τα χρωμοσώματα Χ και Υ. Σύμφωνα με 
τον δρα Πατσαλή, τα πιο πάνω σύνδρομα, συμπεριλαμ-
βανομένου του συνδρόμου Down, αποτελούν και τα πιο 
συχνά εμφανιζόμενα σύνδρομα κατά τον προγεννητικό 
έλεγχο. Επομένως, η συμπερίληψή τους σε ένα ενιαίο μη 
επεμβατικό διαγνωστικό τεστ είναι απαραίτητη.

Τροποποίηση της εξέτασης
για διάγνωση άλλων συνδρόμων

Μαζί με τον δρα Φίλιππο Πατσαλή εργάστηκαν για 
την έρευνα τα τελευταία πέντε χρόνια η δρ Ελισάβετ 
Παπαγεωργίου και η Ευδοκία Τσαλίκη. Συνεργάτες της 
ομάδας ήταν ο δρ Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, καθη-
γητής του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, η δρ Βούλα Βελισσαρίου, 
διευθύντρια Κυτταρογενετικής και Μοριακής Βιολογί-
ας του Νοσοκομείου «Μητέρα» στην Αθήνα, και ο δρ 
Nigel Carter, του Τμήματος Μοριακής Κυτταρογενετι-
κής του Wellcome Trust Sanger Institute στο Cambridge. 
Το κόστος της έρευνας ξεπέρασε τις 500 χιλιάδες ευρώ 
και καλύφθηκε κατά βάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μέσα από το 6ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας.

Ποιοί εργάστηκαν

Πολλαπλά
πλεονεκτήματα 
έναντι άλλων τεστ
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Επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το κορυφαίο 
Nature (δεξιά) και το Natute Medicine, κάλυψαν εκτενώς το επιστη-
μονικό επίτευγμα που κάνει την Κύπρο περήφανη και μαζί ασφαλώς 

και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

 Σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα από ερευνητική ομάδα υπό τον δρα Φίλιππο   Πατσαλή  προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον




