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Νέα τεστ για διάγνωση 
σπάνιων γενετικών ασθενειών

Η προεμφυτευτική γενετική δι-
άγνωση (ΠΓΔ) είναι μέθοδος 
πρόληψης γενετικών ασθενει-

ών που συνδυάζει την τεχνολογία υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής με τη 
μοριακή γενετική διάγνωση. Η ΠΓΔ για 
μονογονιδιακές ασθένειες προσφέ-
ρεται σε ζευγάρια με υψηλό κίνδυνο 
για σοβαρές γενετικές ασθένειες που 
οφείλονται σε μεταλλάξεις σε ένα (ή 
και περισσότερα) γονίδια. Η ανίχνευση 
αυτών των μεταλλάξεων σε έμβρυα 
πριν την εμφύτευση στη μήτρα, κα-
θιστά δυνατή την επιλογή μόνο υγιών 
εμβρύων, διασφαλίζοντας την επερχό-
μενη κύηση να είναι απαλλαγμένη από 
τον κίνδυνο αυτό. Αποτελεί εναλλακτι-
κή μέθοδο πρόληψης έναντι της προ-
γεννητικής διάγνωσης. 
Για κάθε περιστατικό, πριν την ΠΓΔ, 
πραγματοποιείται οικογενειακή μελέτη 
για το καθορισμό των γενετικών παρα-
γόντων (μεταλλάξεις)  που φέρει κάθε 
γονέας στο γονίδιο που εμπλέκεται στη 
νόσο (γονότυπος), ως επίσης και προσ-
διορισμό απλοτύπων στην οικογένεια 
με ανάλυση πολυμορφικών δεικτών.  
Κατά τη γενετική διάγνωση στις βιο-
ψίες των εμβρύων γίνεται ταυτόχρονη 
χρήση και των δυο μεθόδων για τη δια-
σφάλιση της ακριβείας της διάγνωσης.
Στο Τμήμα Μοριακής Γενετικής Θα-
λασσαιμίας του Ινστιτούτου Νευρο-
λογίας και Γενετικής Κύπρου, η ΠΓΔ 
εφαρμόζεται επιτυχώς από το 2004, 
σε συνεργασία με εξειδικευμένα Ια-
τρικά Κέντρα Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής. Αρχικά αναπτύχθηκε για 

τη β-θαλασσαιμία. Τα τελευταία όμως 
χρόνια, εφαρμόσαμε την ΠΓΔ και σε 
άλλες μονογονιδιακές γενετικές πα-
θήσεις στα πλαίσια της ενεργούς και 
συνεχούς προσπάθειάς μας να βοηθή-
σουμε και οικογένειες με πιο σπάνιες 
κληρονομικές ασθένειες. Ήδη έχουμε 
αναπτύξει και εφαρμόσει με επιτυχία 

νέα τεστ ΠΓΔ για τη δρεπανοκυτταρι-
κή αναιμία, α-θαλασσαιμία και άλλων 
σπάνιων αιμοσφαιρινοπαθειών, νόσο 
Tay-Sachs, Κυστική Ίνωση (CF), νόσο 
του Huntington, νόσο Charcot-Marie-
Tooth 1A, επικρατές Παραγαγγλίωμα 
SDHB. Σύντομα θα εφαρμοστεί και για 
τη Μυοτονική Δυστροφία και την Πολ-
λαπλή Ενδοκρινή Νεοπλασία τύπου 
2Β. Είμαστε δε σε θέση να πραγματο-
ποιήσουμε μελέτες για την ανάπτυξη 
εξειδικευμένων τεστ ΠΓΔ και για άλλες 
σπάνιες γενετικές ασθένειες.
Η ΠΓΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως θεραπευτική προσέγγιση για γενε-
τικές ασθένειες όπου η μεταμόσχευση 
μυελού των οστών αποτελεί τη μοναδι-
κή ριζική θεραπεία.  Έτσι, για να βοη-
θηθούν οικογένειες με παιδί θαλασσαι-
μικό, στο Τμήμα μας αναπτύχθηκε  και 
ΠΓΔ για επιλογή υγειών εμβρύων που 
ταυτόχρονα είναι ιστοσυμβατά (HLA 
matching) με θαλασσαιμικό αδελφάκι. 
Κατά τη γέννηση του υγιούς ιστοσυμ-
βατού αδελφιού γίνεται συλλογή αίμα-
τος από τον ομφάλιο λώρο και απομό-
νωση βλαστικών κυττάρων, τα οποία 
ακολούθως μεταμοσχεύονται στο θα-
λασσαιμικό αδελφάκι. Έτσι, επιτυγχά-
νεται ανοικοδόμηση του αιμοποιητικού 
συστήματος και πλήρης ίαση από τη 
θαλασσαιμία με υψηλά ποσοστά επι-
τυχίας.
Συνολικά, έχουν ήδη γίνει 204 προεμ-
φυτευτικές γενετικές διαγνώσεις που 
κατέληξαν σε 65 κυήσεις (μονήρεις και 
δίδυμες), και τη γέννηση άνω των 70 
υγειών παιδιών.
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