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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καινούριες μέθοδοι-Αυξημένα ποσοστά διάγνωσης

Μοριακός Καρυότυπος στην προγεννητική διάγνωση

Η 
Προγεννητική Διάγνωση 
(ΠΔ) αναφέρεται στο σύ-
νολο των διαγνωστικών 

εξετάσεων που αποσκοπούν στην 
έγκαιρη ενδομήτρια διάγνωση 
γενετικών συνδρόμων και άλλων 
παθήσεων του εμβρύου. Σήμερα 
οι περισσότερες από τις διαγνω-
στικές εξετάσεις εφαρμόζονται σε 
δείγματα αμνιακού υγρού ή  τρο-
φοβλάστης των οποίων η λήψη 
γίνεται με επεμβατικές μεθόδους. 

Για αυτό το λόγο η ΠΔ διεξάγεται 
μόνο σε εγκυμοσύνες υψηλού κιν-
δύνου οι οποίες αναγνωρίζονται 
μέσα από τον προγεννητικό έλεγχο 
που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό 
υπερηχογραφημάτων, βιοχημικών 
αναλύσεων, οικογενειακού ιατρικού 
ιστορικού του ζευγαριού και ηλικίας 
της μητέρας.

Για την ΠΔ γενετικών συνδρόμων 
που οφείλονται σε χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες  η βασική μέθοδος που 
χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετί-
ες, είναι η χρωμοσωμική ανάλυση 
(καρυότυπος). Ο καρυότυπος ανι-
χνεύει αριθμητικές (π.χ. Σύνδρομο 
Down) και μεγάλες δομικές ανωμα-
λίες (π.χ. μετατοπίσεις) και παρόλο 

που αναλύει όλα τα χρωμοσώματα 
εντούτοις έχει και κάποιους σοβα-
ρούς περιορισμούς: 1) μπορεί να 
ανιχνεύσει μόνο ανωμαλίες μεγα-
λύτερες από >3-10 Μεγαβάσεις 
και 2) είναι χρονοβόρα διαδικασία 
καθώς χρειάζεται  καλλιέργεια κυτ-
τάρων.

Μια νέα μεθοδολογία αυτή του 
συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού 
με μικροστυστοιχίες (array-CGH) ή 
μοριακού καρυότυπου, έχει εισα-
χθεί στην μεταγεννητική ανάλυση 
και έχει αντικαταστήσει πλήρως τον 

κλασσικό καρυότυπο σε περιπτώ-
σεις ατόμων με νοητική υστέρηση. 
Με τη μέθοδο αυτή συγκρίνεται ο 
αριθμός αντιγράφων DNA ενός 
γονιδιώματος δείγματος αναφοράς 
(control) με εκείνο του ασθενούς, 
εφαρμόζοντάς τα σε ανικειμενο-
φόρο πλάκα πάνω στην οποία  είναι 
ακινητοποιημένα μικρά κομματάκια 
DNA τα οποία καλύτπουν ολόκληρο 
το γονιδίωμα. Η array-CGH έχει την 
ικανότητα να αναλύει ταυτόχρονα 
και τα 46 χρωμοσώματα και είναι 
πολύ πιο γρήγορη και ευαίσθητη 

από τον συμβατικό καρυότυπο. 
Μπορεί να ανιχνεύσει ταυτόχρονα 
πάρα πολλά σύνδρομα, να αναγνω-
ρίσει ποια γονίδια περιλαμβάνονται 
στην έλλειψη ή στο διπλασιασμό 
και τέλος μπορεί να διευκρινίσει τα 
σημεία θραύσης ανακατατάξεων 
που καθορίστηκαν με τον καρυ-
ότυπο. Περιορίζεται ωστόσο στο 
ότι  δεν μπορεί να ανιχνεύσει: 1) 
ισορροπημένες ανακατατάξεις και 
2) χαμηλό ποσοστό μωσαϊκισμού, 
δεδομένα τα οποία δεν της επιτρέ-
πουν για την ώρα να αντικάταστήσει 
το συμβατικό καρυότυπο στην προ-
γεννητική διάγνωση.

Μία αντιστοιχία μεταξύ κλασ-
σικού και μοριακού καρυότυπου 
είναι πως ο πρώτος είναι σαν  χάρ-
της που παρουσιάζει μία ευρεία 
εικόνα (μία χώρα) ενώ ο δεύτερος 
είναι σαν κάποιος να χρησιμοποιεί 
“Google earth”  το οποίο σου επι-
τρέπει να εστιάσεις ακόμα πιο κο-
ντά σε σημείο ώστε να διακρίνεις 
δρόμους (από “Unique 2011”). Στο 
Τμήμα Κυτταρογενετικής και Γονι-
διωματικής η μέθοδος αυτή εφαρ-
μόζεται σε εγκυμοσύνες υψηλού 
κινδύνου μετά από παραπομπή. 
Έχει αποδειχθεί τόσο από εμάς 
όσο και από αποτελέσματα άλλων, 
ότι η συχνότητα ανίχνευσης των 
παθολογικών αλλαγών στον αριθμό 
αντιγράφων αυξάνεται κατά 5-8%, 
με την εφαρμογή της array-CGH 
σε περιπτώσεις προγεννητικών με 
φυσιολογικό καρυότυπο και υπε-
ρηχογραφικά ευρήματα. Στο παρόν 
στάδιο η μέθοδος αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στην 
προγεννητική διάγνωση εφόσον 
συνοδεύεται και από κλασσικό 
καρυότυπο στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν και υπερηχογραφικά ευ-
ρήματα.
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