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Υπάρχει αύξηση των περιπτώσεων Αυτισμού ;

Είναι ο Αυτισμός Γενετικό Νόσημα ;



➢ Παρότι οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού θεωρούνταν παλαιότερα σπάνιες,
με το πέρασμα των ετών η συχνότητα τους παρουσιάζει σημαντική αύξηση.

➢ Με βάση την καταγραφή των ασθενών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η
συχνότητα τους εκτιμάται στο 1,7% (1 στα 59 άτομα).



Πιθανοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση 

• Αυξημένη εγρήγορση γονέων

• Συχνότερος και λεπτομερέστερος έλεγχος

• Αλλαγή των διαγνωστικών κριτηρίων
• 2006 Συχνότητα στη λευκή φυλή  30% υψηλότερη  

• 2018 μόνο 7%

• Διαφορετική συχνότητα σε διάφορες περιοχές



Τα αίτια του αυτισμού

Γενετικοί Παράγοντες

Γενετική αιτία έχει ανιχνευθεί στο 35–40%
των ασθενών με αυτισμό1,2

Οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού
μπορεί να συνδέονται με:
✓ κάποιο γενετικό νόσημα (σύνδρομο Rett,

σύνδρομο εύθραυστου Χ, νευροϊνωμάτωση
τύπου 1, οζώδη σκλήρυνση),

✓ de novo ή κληρονομήσιμες μεταλλάξεις, οι
οποίες επηρεάζουν την ανάπτυξη του
εγκεφάλου ή την επικοινωνία των
εγκεφαλικών κυττάρων.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτεταμένη
προσπάθεια να διευκρινιστεί εάν παράγοντες
όπως οι ιογενείς λοιμώξεις, τα φάρμακα, οι
επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης και οι
ατμοσφαιρικοί ρύποι αποτελούν παράγοντες
κινδύνου για την εμφάνιση αυτιστικών
διαταραχών.

Άλλοι παράγοντες

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν έχουν
κατανοηθεί πλήρως.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί τελευταία στους
επιγενετικούς μηχανισμούς1. Plasschaert et al., 2014

2. Demily et al., 2016
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Zhubi A et al., 2014



➢ Στα μονοζυγωτικά δίδυμα έχει παρατηρηθεί αυτισμός και στα δύο μέλη σε
ποσοστό 60-90%, ενώ στα διζυγωτικά δίδυμα το αντίστοιχο ποσοστό είναι
0-10% (Bailey et al., 1995).

➢ Το 20% των παιδιών με ένα μεγαλύτερο αδελφό με αυτισμό, εμφάνισαν
επίσης αυτισμό. Το ποσοστό ήταν ακόμα υψηλότερο όταν περισσότερα
από ένα αδέλφια έπασχαν από αυτισμό (Ozonoff et al., 2011).

➢ Η συχνότητα εμφάνισης τους βρέθηκε να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα
άρρενα σε σύγκριση με τα θήλεα άτομα (αναλογία 4 προς 1),
καταδεικνύοντας πιθανές γενετικές παραλλαγές στο χρωμόσωμα Χ
(Chakrabarti & Fombonne, 2005)

Η ύπαρξη γενετικής βάσης σε πολλές περιπτώσεις
διαταραχών που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού
διαπιστώθηκε από:

Η πρόσφατη ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της γενετικής διάγνωσης
έδωσε τη δυνατότητα αποδοτικότερης διερεύνησης της γενετικής βάσης των ASD.



Νέες μεθοδολογίες στη διερεύνηση της γενετικής βάσης 
του αυτισμού

➢ Συγκριτικός Γενωμικός Υβριδισμός (Array CGH)

➢ Αλληλούχιση επόμενης γενιάς (Next generation sequencing)
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Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός σε μικροσυστοιχίες
Μοριακός Καρυότυπος – Array CGH

➢ Χρησιμοποιείται για ανίχνευση αλλαγών στον αριθμό αντιγράφων του
DNΑ (Copy Number Variations, CNVs) μετά από σύγκριση με ένα
φυσιολογικό DNA αναφοράς

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

➢ Εντοπίζει:
✓ χρωμοσωμικές ανευπλοειδίες
✓ δομικές ανωμαλίες – αναδιατάξεις
✓ ελλείμματα και διπλασιασμούς
✓ μεταθέσεις – αναστροφές με ποσοτική αλλαγή

Έδωσε τη δυνατότητα ανίχνευσης ελλειμμάτων και διπλασιασμών 
εξωνίων γονιδίων, γονιδίων και χρωμοσωμικών περιοχών 

σε άτομα με αυτισμό.



Αλληλούχιση επόμενης γενιάς
Next Generation Sequencing

Ανάλυση υψηλής απόδοσης
Ταυτόχρονη ανάλυση    - πολλών γονιδίων

- μεγάλων γονιδίων 
- πολλών δειγμάτων (ασθενών - γονέων) 

Εφαρμογές της μεθόδου
• Gene Panels - Αλληλούχιση των γονιδίων που έχουν συσχετισθεί με

κάποιο ή κάποια γενετικά νοσήματα

• Clinical Exome Sequencing - Αλληλούχιση 4.500-6.800 γονιδίων που
έχουν συσχετισθεί με γενετικά νοσήματα

• Whole Exome Sequencing - Αλληλούχιση των κωδικοποιουσών περιοχών
όλων των γονιδίων του γονιδιώματος

• Whole Genome Sequencing - Πλήρης αλληλούχιση όλων των γονιδίων
του γονιδιώματος



Ο αυτισμός μπορεί να οφείλεται σε:

➢ γνωστό γενετικό σύνδρομο,

➢ χρωμοσωμικές ανωμαλίες,

➢ παραλλαγές του αριθμού των αντιγράφων εξωνίων γονιδίων,
γονιδίων ή χρωμοσωμικών περιοχών (CNVs),

➢ de novo ή κληρονομικές μεταλλάξεις.

Γενετικοί Παράγοντες



Γενετική βάση των ASD

Devlin B and Scherer SW, 2012 



Σύνδρομο Γονίδιο
Χρωμ. περιοχή

Fragile X syndrome FMR1
Rett syndrome MECP2

Tuberous sclerosis TSC1, TSC2
Neurofibromatosis type 1 NF1

Cowden syndrome PTEN
CHARGE syndrome CHD7

Sotos Syndrome NSD1
Beckwith-Wiedermann

syndrome IGF2 (11p15)

Silver-Russel syndrome IGF2 (11p15)
Timothy syndrome CACNA1C
Noonan syndrome PTPN11

Angelman syndrome UBE3A (15q11-p13)
Rubinstein-Taybi syndrome CREBBP
Smith-Magenis syndrome RAI1
Potocki-Lupski syndrome RAI1

DiGeorge syndrome 22q11 deletion

Σύνδρομο Γονίδιο
Χρωμ. περιοχή

Phelan-McDermid syndrome 22q13 deletion
Duchenne muscular dystrophy DMD
Cornelia de Lange syndrome SMC1A, SMC3
Unrelated phenylketonuria PAH

Smith-Lemli-Opitz syndrome DHCR7
Cohen syndrome COH-1

San Filippo syndromes SGSH, NAGLU, 
HGSNAT, GNS

ARX syndrome ARX
Williams-Beuren syndrome 7q11.23 deletion

Williams-Beuren duplication 
syndrome

7q11.23 
duplication

Prader-Willi syndrome Del paternal allele 
at 15q11-q13

Down syndrome Trisomy of chr. 21
Chr. 22q11 duplication 

syndrome
22q11.2

duplication
Adenylosuccinate lyase defic. ADSL

Γενετικά σύνδρομα με στοιχεία ASD



Τα συχνότερα CNVs που παρατηρούνται σε άτομα με ΑSD



Αυτισμός / Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ)
ή με δυσμορφικά χαρακτηριστικά, 
μικροκεφαλία ή/και δομικές ανωμαλίες εγκεφάλου

• 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



Μεταλλάξεις 
Ο μοριακός έλεγχος των ατόμων με ASD με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλληλούχισης
επόμενης γενιάς (NGS) ανίχνευσε πολυάριθμες de novo ή σπάνιες κληρονομικές μεταλλάξεις
σε μεγάλο αριθμό γονιδίων.

Το γονίδια αυτά συμμετέχουν σε διάφορα βιολογικά μονοπάτια, όπως:
✓ Ρύθμιση της μορφογένεσης των κυττάρων (RIMS1, ADNP, BCL11A, TBR1, DSCAM)
✓ Ρύθμιση του κυτταρικού μεγέθους (NCKAP1, ADNP, DSCAM)
✓ Επιγενετική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης (ARID1B, TNRC6B, PHF2)
✓ Τροποποίηση των ιστονών (KMT2E, KMT2C, WAC, KMT5B, KDM5B, KDM6B)
✓ Σηματοδοτικά μονοπάτια (CUL3, TNRC6B, CHD8, TCF7L2)
✓Αρνητική ρύθμιση της ενδοκυτταρικής μεταγωγής σήματος (CUL3, DYRK1A, SYNGAP1)
✓ Πολυκυτταρική σηματοδότηση (SCN2A, ANK2, CACNA2D3)
✓ Ρύθμιση της διαμεμβρανικής μεταφοράς ιόντων (SCN2A, ANK2, CACNA2D3)
✓ Συμπεριφορά (ADNP, TBR1, SYNGAP1, GRIN2B)
✓ Ρυθμική διαδικασία (ADNP, KDM5B, DYRK1A)
✓ Νόηση (ADNP, TBR1, SYNGAP1, GRIN2B)
✓ Μεθυλίωση (KMT2E, KMT2C, KMT5B)
✓Απομεθυλίωση (KDM5B, KDM6B, PHF2)



Μεταλλάξεις & ASD

Οι μεταλλάξεις μπορεί να προκαλέσουν ASD επηρεάζοντας: 

➢ την ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου – ρύθμιση της ανάπτυξης του ΚΝΣ (EN1,
EN2), ρύθμιση της δομής της χρωματίνης (MECP2), μορφογενετικές πρωτεΐνες και
ρυθμιστές της ανάπτυξης (HOXA1, PTEN, EIF4E), πρωτεΐνες που συμμετέχουν σε
μονοπάτια σηματοδότησης και σε νευρωνικά δίκτυα (FMR1, TSC1, TSC2, PTEN, NF1,
CYF1P1),

➢ την διαφοροποίηση και μετανάστευση των κυττάρων του εγκεφάλου, καθώς και τον
σχηματισμό, την ωρίμανση και την σταθεροποίηση των συνάψεων – υποδοχείς του γ-
αμινοβουτυρικού οξέος, (GABRG1, GABRB3, GABRR1), υποδοχείς της σωματοστατίνης
(SHANK1, SHANK2, SHANK3), προσυναπτικές πρωτεΐνες (NRXN1, NRXN2, NRXN3) και
πρωτεΐνες μετασυναπτικού νευρώνα (NLGN1, NLGN2, NLGN3, NLGN4X, NLGN5),

➢ τον όγκο της φαιάς ουσίας του εγκεφάλου (OXTR),

➢ τη μετανάστευση των νευρώνων στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο (RELN),

➢ την ομοιόσταση των ιόντων Ca2+ κατά την ανάπτυξη των νευρώνων (CACNA1C,
CACNA1F, KCNMA1, SCN2A),

➢ τη μεταφορά της σεροτονίνης (SLC6A4).



Επιγενετική
➢ Οι επιγενετικοί μηχανισμοί, παρότι δεν επιδρούν στην αλληλουχία του DNA, επηρεάζουν τη

διαμόρφωση της χρωματίνης και την έκφραση πολλών γονιδίων1.

➢ Οι επιγενετικές αλλαγές μπορεί να οφείλονται στη γήρανση των γαμετών ή να εκδηλώνονται
κατά την πρώιμη εμβρυϊκή ζωή2.

➢ Πλήθος μελετών έχουν συσχετίσει τις επιγενετικές διαταραχές με τις ASD. Για παράδειγμα,
πολλαπλές αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA έχουν παρατηρηθεί στον εγκέφαλο πασχόντων
από ASD3-5.

➢ Οι επιγενετικοί μηχανισμοί μπορεί να ενεργοποιήσουν ανοσολογικές αντιδράσεις κατά τη
διάρκεια της κύησης αυξάνοντας τον κίνδυνο για ASD. πχ Η παρατεταμένη περίοδος πυρετού
κατά τη διάρκεια της κύησης έχει συσχετιστεί με τριπλάσιο κίνδυνο αυτισμού στους
απογόνους6.

1. Schiele et al., 2017 5. Andrews et al., 2018
2. Berko et al., 2014 6. Atladóttir et al., 2012
3. Ladd-Acosta et al., 2014 7. Fregeac et al., 2016
4. Ellis et al., 2017 8. Kichukova et al., 2017

➢ Πολλές πρόσφατες μελέτες έχουν αναφέρει την
παρουσία αλλαγών στην έκφραση διαφόρων
miRNA στους ασθενείς με ASD7,8.



Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες έχουν στοχεύσει στη συσχέτιση διαφόρων
προγεννητικών και περιγεννητικών παραγόντων με τις ASD, όπως:

✓ η προχωρημένη μητρική (≥40 ετών) και πατρική ηλικία (≥50 ετών) 1,2

✓ μη ειδικοί παράγοντες, όπως ο μεταβολισμός, η υπέρταση και η αύξηση του βάρους της
μητέρας, καθώς και ειδικοί παράγοντες, όπως εμπύρετες βακτηριακές η ιογενείς
λοιμώξεις της εγκύου, ή οικογενειακό ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος, κατά τη
διάρκεια της κύησης3

✓ η χρήση κάποιων φαρμακευτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της κύησης, όπως το
βαλπροϊκό οξύ4

✓ ο πρόωρος τοκετός (<32 εβδομάδες), το χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση (<1500 gr), η
καθυστερημένη και η πολύ αυξημένη ενδομήτρια ανάπτυξη5,6

✓ η έκθεση σε κάποιους ατμοσφαιρικούς ρύπους κατά τη διάρκεια της κύησης, όπως ο
μόλυβδος, τα εντομοκτόνα, το καυσαέριο και τα επιβραδυντικά φλόγας7,8.

Περιβαλλοντικοί 
παράγοντες

1. Idring et al., 2014    3. Lyall et al., 2014                           5. Lampi et al., 2012                7.  Landrigan et al., 2012
2. Lyall et al., 2017               4. Christensen et al., 2013               6. Moore et al., 2012 8. Shelton et al., 2012



Η διαγνωστική στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθείται για τη διερεύνηση γενετικών 
διαταραχών που σχετίζονται με τον αυτισμό

Φαινότυπος ASD

Επιβεβαιωμένη κλινική διάγνωση αυτισμού
+

Αξιολόγηση της βαρύτητας του αυτισμού και της νοητικής υστέρησης

Συνδρομικός αυτισμόςΜη συνδρομικός αυτισμός

Ψυχολογική και ψυχιατρική εκτίμηση του παιδιού

Εκτίμηση από παιδονευρολόγο και κλινικό γενετιστή

Δυσμορφίες,  επιληψία και/ή σοβαρή νοητική 
υστέρηση 

•Αν  υπάρχει υποψία συγκεκριμένης μετάλλαξης ή     
χρωμοσωμικής ανωμαλίας:
aCGH ή αλληλούχιση συγκεκριμένου γονιδίου

•Αν υπάρχει υποψία μεταβολικής διαταραχής:
Στοχευμένος μεταβολικός έλεγχος

•Αν υπάρχει υποψία μιτοχονδριακής διαταραχής:
Στοχευμένος μιτοχονδριακός έλεγχος

•Αν δεν υπάρχει υποψία:
Αρχικά: aCGH και μοριακός έλεγχος εύθραυστου Χ
Στη συνέχεια (αν δεν υπάρξει εύρημα): Στοχευμένος
μοριακός έλεγχος με πάνελ NGS βάσει της κλινικής 
διάγνωσης ή WES 

•Αν υπάρχει υποψία μεταβολικής διαταραχής:
Στοχευμένος μεταβολικός έλεγχος

•Σε περίπτωση ατόμου με νοητική υστέρηση:
aCGH και μοριακός έλεγχος εύθραυστου Χ επι
άρρενος ασθενούς

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις Αρχικά: aCGH και 

Στη συνέχεια (αν δεν υπάρξει εύρημα): Στοχευμένος
μοριακός έλεγχος με πάνελ NGS βάσει της κλινικής 
διάγνωσης ή WES 



Ιατρική Ακριβείας

Αποτελεί μια εξελισσόμενη προσέγγιση στον τομέα της Πρόληψης και 
Θεραπείας που λαμβάνει υπόψη τη Γενετική Σύσταση του ατόμου 
τους Περιβαλλοντικούς Παράγοντες στους οποίους εκτίθεται (πχ 
επαγγελματικοί κίνδυνοι,  βιομηχανικοί και οικιακοί ρύποι, ποιότητα 
νερού,κλίμα, ατμοσφαιρική ρύπανση) και τον  Τρόπο Ζωής του (πχ 

διατροφή, φυσική άσκηση, χρήση ουσιών) προκειμένου να αναπτυχθούν 
στοχευμένες θεραπείες σε πληθυσμιακές ομάδες με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά



Προσωποποιημένη Ιατρική

Αποτελεί παλαιότερο όρο που τείνει να καταργηθεί επειδή οδηγεί 
στην παρανόηση ότι βασίζεται στην ανάπτυξη θεραπείας που είναι 
μοναδική και προσαρμοσμένη σε κάθε ασθενή χωριστά



Φαρμακογονιδιωματική

• Αναφέρεται στην ανταπόκριση των ασθενών σε θεραπεία που 
βασίζεται στο Γενετικό τους Υπόστρωμα.

• Αποτελεί το μοναδικό σήμερα κλάδο της Ιατρικής Ακριβείας που έχει 
ενσωματωθεί στην κλινική πράξη

Καρκίνος

Ψυχιατρικά     Νοσήματα

Καρδιολογικά Νοσήματα



Precision
Medicine
Initiative





Βελτίωση της  
υγείας & ευζωΐας  

των πολιτών

Αναγνώριση  
ευπαθών ομάδων  

και εφαρμογή  
προληπτικών  

μέτρων

Πρώιμη διάγνωση  
νόσου και έγκαιρη  

παρέμβαση

Μεγιστοποίηση  
οφέλους

Ελαχιστοποίηση  
ανεπιθύμητων  

ενεργειών

Πρόληψη Διάγνωση Θεραπεία

Ιατρική ακριβείας στην Ογκολογία  
βασικές αρχές



Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας  
στην Ογκολογία



αριθμοί και  
χρονοδιάγραμμα

5.4 M€ | 2018-2020

4 μονάδες
7 ερευνητικά κέντρα
4 πανεπιστήμια

9 διαφορετικές επιστήμες



ο καλός ιατρός θεραπεύει τη νόσο

ο σπουδαίος ιατρός θεραπεύει τον  
ασθενή που πάσχει από τη νόσο

William Osler, 1908



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 των γονιδίων

4. Whole Genome Sequencing και στοχευμένη ανάλυση 

συγκεκριμένης ομάδας γονιδίων η ολόκληρου του γονιδιώματος

5. Clinical Exome



WES ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

WES ΓΙΑ
ΑΥΤΙΣΜΟ

WES ΓΙΑ 
ΓΕΝΕΤΙΚΑ 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 11 43

ΑΡΝΗΤΙΚΟ 36% 35%

ΘΕΤΙΚΟ 
(ΕΥΡΗΜΑ)

64% 65%

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 36% 37%

ΠΙΘ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
(VOUS)

28% 28%

ΧΩΡΙΣ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ

36% 35%

ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ

ΥΠΟΤΟΝΙΑ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ

ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

ΠΥΡΕΤΙΚΟΙ ΣΠΑΣΜΟΙ

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΙΘ. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ALAGILE / NOONAN / JOUBERT

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ ΝΟΣΗΜΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ

ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ - ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ



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


