
Κατευθυντήριες οδηγίες στη Σύγχρονη Μοριακή 
Διάγνωση των γενετικών νοσημάτων στα παιδιά : 

Δυνατότητες και Προβληματισμοί

Ε. Καναβάκης

Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής



Νέες μεθοδολογίες στη διάγνωση και πρόληψη 
των γενετικών νοσημάτων

✓ Συγκριτικός Γενωμικός Υβριδισμός (Array CGH)

✓ NGS αλληλούχιση επόμενης γενιάς

(MPS –μαζικά παράλληλη αλληλούχιση)



Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός (array-CGH)
ή Μοριακός Καρυότυπος

▪ Νέα τεχνολογία που βασίζεται στις μικροσυστοιχίες DNA
▪ Εντοπίζει: 
✓ χρωμοσωμικές ανευπλοειδίες
✓ δομικές ανωμαλίες – αναδιατάξεις
✓ ελλείμματα και διπλασιασμούς
✓ μεταθέσεις – αναστροφές με ποσοτική αλλαγή

▪Διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών που δεν είναι ορατές στον 
κλασικό καρυότυπο και αφορούν τμήματα μεγέθους < 5-10 Mb

▪Γεφυρώνει το διαγνωστικό χάσμα μεταξύ 
κλασικής Κυτταρογενετικής & Μοριακής Γενετικής 



Κλινική χρησιμότητα μοριακού καρυοτύπου

✓Ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο ή ισοζυγισμένη μετάθεση και:
• νοητική υστέρηση
• πολλαπλές  συγγενείς ανωμαλίες
• διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) ή αυτισμό
• δυσμορφικά χαρακτηριστικά
• κακοήθειες

✓ Προγεννητικός έλεγχος



Αναπτυξιακή Υστέρηση (<5 ετών) 
Νοητική Υστέρηση (>5 ετών)

± Πολλαπλές Συγγενείς Ανωμαλίες / Δυσμορφικά Χαρακτηριστικά

1-3% του πληθυσμού

Διάγνωση:
•Κλασικός καρυότυπος: 3,7%
•Ανάλυση FISH: 2,5-7%
•Μοριακός Καρυότυπος: 20-33%

Ηochstenbach et al, Ann NY Acad Sci, 2009; Sismani et al, Molec Cytogenet, 2008; Battaglia A et al,
2013; Bartnik M et al, 2014

Κλινική χρησιμότητα μοριακού καρυοτύπου



Κλασικός Καρυότυπος
Μοριακός έλεγχος
✓ Εύθραυστο Χ
✓ Rett
Έλεγχος μεταλλάξεων: SHANK3, NLGN3, NLGN4

Μεταβολικός έλεγχος

Μοριακός Καρυότυπος:  ~ 33%
Sebat et al, 2007; Wiśniowiecka-Kowalnik B et al, 2013; Battaglia A et al, 2013

10%

Κλινική χρησιμότητα μοριακού καρυοτύπου

Αυτισμός / Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ)
ή με δυσμορφικά χαρακτηριστικά, 

μικροκεφαλία ή/και δομικές ανωμαλίες εγκεφάλου



Αλληλούχιση επόμενης γενιάς
Next Generation Sequencing (NGS)

Μαζικά παράλληλη αλληλούχιση



NGS: Πλεονεκτήματα

Ανάλυση υψηλής απόδοσης

• Ταυτόχρονη ανάλυση - πολλών γονιδίων

- μεγάλων γονιδίων 

- πολλών δειγμάτων 

Μειωμένο κόστος ανάλυσης

• Δραστική μείωση του κόστους αλληλούχισης του DNA



NGS - Επιλογές Γενετικής Διάγνωσης

1. Στοχευμένη αλληλούχιση ενός ή περισσότερων γονιδίων 

(Targeted sequencing - gene panels)

2. Whole Exome Sequencing και ανάλυση ομάδας γονιδίων

3. Whole Exome Sequencing και πλήρης ανάλυση 

4. Whole Genome Sequencing και στοχευμένη ανάλυση 

συγκεκριμένης ομάδας γονιδίων ή ολόκληρου του γονιδιώματος



Whole Genome vs. Whole Exome Sequencing



• Αλληλούχιση των εξονικών περιοχών των γονιδίων
• Ανάλυση <2% του γονιδιώματος
• Καλύπτει >95% των περιοχών του γονιδιώματος που

κωδικοποιεί πρωτεΐνες

Αλληλούχιση της κωδικοποιούσας περιοχής
Whole Exome Sequencing

Πλεονεκτήματα
Χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το WGS

Αυξημένες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των γονιδίων => 
καλύτερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων

Περιορισμοί
Δεν αναλύονται οι ιντρονικές και οι ρυθμιστικές περιοχές 

καθώς και ελλείμματα DNA
Αναλύονται οι κωδικοποιούσες περιοχές μόνο των γονιδίων 

που σήμερα έχουν συνδεθεί με γενετικά νοσήματα



Whole Exome vs. Targeted Sequencing 

▪ Το Targeted Sequencing ( Panels γονιδίων για συγκεκριμένο κλινικό φαινότυπο )

προσφέροντας συνήθως υψηλότερη κάλυψη των γονιδίων που
σχετίζονται με κάποιο συγκεκριμένο φαινότυπο, μπορεί να αποδειχθεί
αποτελεσματικότερο στην ανίχνευση γενετικών αλλαγών

▪ Το WES προτείνεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο κλινικός
φαινότυπος του ασθενούς δεν είναι σαφώς προσδιορισμένος (άτυπη
κλινική συμπτωματολογία) Η χρήση panels γονιδίων στις περιπτώσεις
αυτές αποτυγχάνει διαγνωστικά σε ποσοστό 25% περίπου



▪ Αλληλούχιση όλου του DNA ενός οργανισμού
▪ Σύγκριση του υπό μελέτη γονιδιώματος με γονιδίωμα

αναφοράς
▪ Δυνατή με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού η ανίχνευση

επιπλέον γενετικών αλλαγών όπως: διπλασιασμών,
ελλειμμάτων, αναστροφών, σύνθετων αναδιατάξεων.

Αλληλούχιση όλου του γονιδιώματος
Whole Genome Sequencing

Περιορισμοί
▪ Αυξημένο κόστος
▪ Μειωμένες γνώσεις σε σχέση με τα γονίδια που κωδικοποιούν

πρωτεΐνες και κατά συνέπεια αυξημένη δυσκολία σωστής
εκτίμησης της επίδρασης των ανιχνευόμενων γενετικών
αλλαγών



NGS στη διάγνωση



WGS  και WES στη Γενετική Διάγνωση

1. Γενετική Συμβουλευτική πριν και μετά τη διάγνωση -

Ενημέρωση και συγκατάθεση

2. Βιοπληροφορική ανάλυση

3. Ερμηνεία και αξιολόγηση των ευρημάτων

4. Συσχέτιση γονότυπου-φαινότυπου

5. Διαχείριση τυχαίων ευρημάτων και ευρημάτων 

άγνωστης κλινικής σημασίας



Προτεινόμενη διαδικασία επιλογής ασθενών 
για ανάλυση με NGS

Genetics in Medicine 2014;16:176–182



NGS στην πρόληψη



Εντοπισμός φορέων στην εποχή του NGS
Νέα δεδομένα και προβληματισμοί

➢ Αριθμός και είδος των νοσημάτων που πρέπει να περιλαμβάνει ο 

έλεγχος και ποιος αποφασίζει;

➢ Ποια είναι η στάση και οι προτιμήσεις του κοινού;

➢ Πως θα οργανωθεί η γενετική συμβουλευτική στα πλαίσια της νέας 

αυτής πραγματικότητας;

➢ Υπάρχουν πολλά ακόμη τεχνικά, ηθικά, νομικά και κοινωνικά

θέματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν.





Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT)
με τη χρήση NGS

✓Ανίχνευση ανευπλοειδιών χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ και Υ 
✓ Έλεγχος όλων των χρωμοσωμάτων

• Απομόνωση DNA από το αίμα της
μητέρας (cffDNA και μητρικό DNA)

• Αλληλούχιση με τη χρήση NGS
• Βιοπληροφορική ανάλυση:
- ποσοτικοποίηση τμημάτων DNA που

έχουν αλληλουχηθεί
- συσχέτιση με το ποσοστό του ελεύθερου

εμβρυικού DNA



Δευτεροβάθμια πρόληψη στην εποχή του NGS
Νεογνικός προσυμπτωματικός έλεγχος

•Αμφισβητείται έντονα η χρησιμότητα του NGS σήμερα.

•Προτείνεται από ορισμένες επιστημονικές ομάδες ο στοχευμένος
έλεγχος ανάλογα με τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες.

•Ο βιοχημικός έλεγχος πρέπει να διατηρηθεί για ορισμένα 
νοσήματα όπως ο υποθυρεοειδισμός

•Αυξημένο κόστος

•Η προσθήκη στον έλεγχο νέων νοσημάτων πρέπει να γίνεται μετά 
από εμπεριστατωμένη μελέτη για τα οφέλη που προκύπτουν για το 
κοινωνικό σύνολο και την πολιτεία



Γενετικός έλεγχος στα παιδιά:
Γενικοί Προβληματισμοί

✓Παρέχονται πληροφορίες για την υγεία του ατόμου στο μέλλον

✓Οι πληροφορίες αφορούν και άλλα μέλη της οικογένειας

✓Οι πληροφορίες μπορεί να είναι απλώς ενδεικτικές της νόσου

✓Την απόφαση για τον έλεγχο την αναλαμβάνουν οι γονείς

✓Ενδεχόμενα προβλήματα πατρότητας

✓Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας 
δημιουργεί πολλές φορές προβληματισμό 
και εγείρει νέα ερωτηματικά 



✓Έλεγχος για διάγνωση πάσχοντος ή επιβεβαίωση της 
διάγνωσης: σε παιδιά με φαινότυπο γενετικού νοσήματος, ΝΥ, 
αυτισμό κ.ά.

✓Προβλεπτικός έλεγχος για νοσήματα  που μπορούν να 
αντιμετωπισθούν θεραπευτικά, πχ οικογενής αδενοματώδης 
πολυποδίαση

✓Προβλεπτικός έλεγχος για νοσήματα  που δεν μπορούν να 
αντιμετωπισθούν θεραπευτικά, πχ Νόσος  Huntington

✓Έλεγχος για εντοπισμό φορέων ή καθορισμό προδιάθεσης για 
γενετικό νόσημα
Γενικά πρέπει να αποφεύγεται στην παιδική ηλικία

Γενετικός έλεγχος στα παιδιά



•Ο έλεγχος πρέπει να αφορά μόνο τα μονογονιδιακά νοσήματα

•Βασικό κριτήριο του ελέγχου είναι η διάγνωση και πιθανά η 
θεραπευτική παρέμβαση. 

Γενετικός έλεγχος στα παιδιά
Συστάσεις της ASHG

Εφ’ όσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές συνιστάται 
αναβολή του ελέγχου μέχρι την εφηβεία για ενημέρωση του 
ασθενούς και συμμετοχή του στην απόφαση



•Υπάρχει έντονος προβληματισμός για τα νοσήματα όψιμης 
εμφάνισης
•Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης οι γονείς 
πρέπει να πεισθούν να αναβάλουν τον έλεγχο για τα νοσήματα αυτά 
μέχρι την εφηβεία ή την ενήλικη ζωή για καλύτερη διαχείριση της 
πληροφορίας 
•Η οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει  να λαμβάνεται μετά από σωστή 
και εμπεριστατωμένη γενετική συμβουλευτική
•Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διευκολυνθεί ο έλεγχος εάν 
πρόκειται να συμβάλλει στη μείωση του άγχους και την αλλαγή του 
τρόπου ζωής του ατόμου ή της οικογένειας 

Γενετικός έλεγχος στα παιδιά
Συστάσεις της ASHG



Έλεγχος παιδιών για υιοθεσία

Γενικά θα πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 
προτείνεται για όλα τα παιδιά τόσο για τον έλεγχο των 
γενετικών νοσημάτων όσο και για το νεογνικό έλεγχο



Τυχαία (παρεμπίπτοντα) ευρήματα 
στην έρευνα και κλινική πράξη

Ευρήματα ιατρικής εργαστηριακής εξέτασης ή έρευνας 
που έχουν σημασία για την υγεία ή την αναπαραγωγή του ατόμου 
και ανακαλύπτονται συμπτωματικά χωρίς να εμπίπτουν 
στον αρχικό σκοπό της εξέτασης ή της έρευνας.



Διαχείριση Τυχαίων Ευρημάτων

✓Ενημερωμένη συναίνεση μετά από γενετική συμβουλευτική

✓Επί απουσίας συναίνεσης ο γιατρός θα πρέπει να αποφασίζει εκ των 
υστέρων ανάλογα με τη σημασία του ευρήματος

✓Γνωστοποίηση μόνο εκείνων με γνωστή κλινική σημασία κατά τη 
χρονική περίοδο που πραγματοποιείται η εξέταση (ACMG Recommendations 
for Reporting of Incidental Findings in Clinical Exome and Genome Sequencing 2013)

✓Δικαίωμα άγνοιας

✓Για τα παιδιά αποφεύγεται η ενημέρωση για τα όψιμης εμφάνισης 
νοσήματα

✓Η μη συμβατή πατρότητα (1-10%) ανακοινώνεται μόνο αν υπάρχει 
προηγούμενη συναίνεση ή όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη



Κριτήρια για την αναφορά των τυχαίων 
ευρημάτων (ACHG)

Δυνατότητα πρόληψης στα υπόλοιπα μέλη της 
οικογένειας η θεραπευτικής αντιμετώπισης

Ασυμπτωματικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα η όψιμης 
εμφάνισης

(Συχνότητα περίπου 0,7-1% σε Ευρωπαϊκούς 
πληθυσμούς)



Μελλοντικές κατευθύνσεις

✓Καθώς οι αναλύσεις με NGS γίνονται όλο και πιο προσιτές, θα 
υπάρξει η τάση να αναλύεται αρχικά ο γονότυπος στους ασθενείς 
και στη συνέχεια να γίνεται αντιστοίχιση φαινοτύπου – γονοτύπου 

✓Εκτεταμένος έλεγχος φορείας για μονογονιδιακά νοσήματα

✓Στο μέλλον υπάρχει η πιθανότητα φαινοτυπικά υγιή άτομα να 
προχωρούν προληπτικά σε WES (έλεγχος όλων των γνωστών 
γονιδίων), ζητώντας στη συνέχεια τη γνώμη των ειδικών ώστε να 
προλάβουν πιθανές παθολογικές καταστάσεις.



Ηθικά – Δεοντολογικά Προβλήματα

✓ Πειραματισμοί σε έμβρυα

✓ Διαχείριση τυχαίων ευρημάτων

✓ Διαχείριση ευρημάτων άγνωστης κλινικής σημασίας

✓ Έλεγχος για όψιμης εμφάνισης νοσήματα

✓ Τυχαία ευρήματα στην παιδική ηλικία

✓ Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος – Επιλογή Φύλου



Ευχαριστώ


