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Περίληψη

Ο προγεννητικός έλεγχος των εμβρυϊκών ανευπλοειδιών ξεκί-
νησε τη δεκαετία του 1960, βασιζόμενος αρχικά στην ηλικία 
της μητέρας. Νεότερες τεχνικές ελέγχου διαφόρων παραγό-
ντων στον ορό της μητέρας, αλλά και η εξέλιξη του υπεηχο-
γραφικού ελέγχου στο 1ο και 2ο τρίμηνο της κύησης προσέ-
φεραν, σε όλες τις έγκυες γυναίκες μη-επεμβατικές τεχνικές 
εκτίμησης του κίνδυνου χρωμοσωμικών ανωμαλίων και την 
εφαρμογή των επεμβατικών προγεννητικών μεθόδων μόνο 
στις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Στην παρούσα ανασκό-
πηση, συζητούνται οι υπερηχογραφικοί και βιοχημικοί δεί-
κτες χρωμοσωμικών ανωμαλιών του 1ου τριμήνου κύησης, 
η αξιολόγηση του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA στο περιφερι-
κό αίμα της εγκύου και διάφορα πρωτόκολλα προγεννητικού 
ελέγχου, όπως αυτά διαμορφώνονται σήμερα.

Λέξεις - κλειδιά: ανευπλοϊδίες, σύνδρομο Down, τρισωμίες, πληθυσμιακός 
έλεγχος, προγεννητική διάγνωση, γενετικός κίνδυνος, μη επεμβατικός προ-
γεννητικός έλεγχος.

Εισαγωγή
Η ανίχνευση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου αποτελεί 
έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της προγεννητικής φροντίδας. 
Ο προγεννητικός έλεγχος, εφαρμόζοντας διάφορες μεθόδους, χρη-
σιμοποιώντας δείκτες και καθορισμένα όρια κινδύνου, διαχωρίζει 
τις έγκυες γυναίκες σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου για χρωμοσω-
μικές ανωμαλίες.   
Ο χρωμοσωμικός δείκτης πρέπει να έχει υψηλή ευαισθησία και 
εξειδίκευση με στόχο την ανεύρεση των περισσοτέρων εμβρύων με 
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χρωμοσωμικές ανωμαλίες, πραγματοποιώντας το δυνατόν 
λιγότερες επεμβατικές μεθόδους. Το όριο κινδύνου τίθε-
ται σύμφωνα με την πιθανότητα αποβολής μετά από τη δι-
ενέργεια επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων, όπως της 
αμνιοπαρακέντησης και της βιοψίας τροφοβλάστης. 
Ο προγεννητικός έλεγχος των χρωματοσωμικών ανωμα-
λιών του εμβρύου ξεκίνησε με την εφαρμογή της αμνιο-
παρακέντησης στα μέσα της δεκαετίας του 60. Την επό-
μενη δεκαετία, ο επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος 
βασίστηκε στην συσχέτιση της τρισωμίας 21 με την αυξη-
μένη ηλικία της μητέρας. 
Στην αρχή της δεκαετίας του 80 παρουσιάστηκε, από 
τους Κινέζους, η βιοψία τροφοβλάστης ή λήψης χορι-
ακών λαχνών στο 1ο τρίμηνο της κύησης, ενώ στα τέλη 
της ίδιας δεκαετίας εμφανίστηκε, μια  νέα μέθοδος μη 
επεμβατικού ελέγχου μέσω της α- εμβρυϊκής πρωτεΐνης 
(aFP) στον ορό της μητέρας.  H νέα αυτή μέθοδος, που 
πραγματοποιείτο από τη 16η μέχρι την 20η εβδομάδα 
κύησης, θεωρήθηκε επαναστατική επειδή περιόριζε τις 
διαγνωστικές επεμβάσεις. 
Στη δεκαετία του 90, παρουσιάστηκε η σημαντικότερη 
μέθοδος πληθυσμιακού ελέγχου χρωμοσωμικών ανω-
μαλιών, με την εκτίμηση της αυχενικής διαφάνειας στο 
1ο τρίμηνο της κύησης, ενώ ταυτόχρονα στο 2ο τρίμηνο 
προστέθηκαν η ελεύθερη β- χοριακή γοναδοτροπίνη, η 
ελεύθερη οιστριόλη και η ινχιμπίνη.  
Τη δεκαετία του 2000 οι δείκτες του 1ου τριμήνου εμπλου-
τίζονται με επιπλέον υπερηχογραφικούς αλλά και βιοχη-
μικούς δείκτες, όπως ο συνδυασμός της ΡΑΡΡ-Α και της 
ελεύθερης β-χοριακής γοναδοτροπίνης. 
Την τρέχουσα δεκαετία, εμπλουτίζουν τη διαγνωστική 
φαρέτρα του προγεννητικού ελέγχου ο μοριακός καρυ-
ότυπος χαμηλής έντασης, καθώς και μια μέθοδος που 
αναμενόταν για πολλά χρόνια, η αξιολόγηση του ελεύ-
θερου εμβρυϊκού DNA στο περιφερικό αίμα της εγκύου 
(cf-DNA). 

Στην παρούσα ανασκόπηση θα συζητηθούν οι υπερηχο-
γραφικοί και βιοχημικοί δείκτες χρωμοσωμικών ανωμα-
λιών του 1ου τριμήνου κύησης, η αξιολόγηση του ελεύ-
θερου εμβρυϊκού DNA στο περιφερικό αίμα της εγκύου, 
η χρήση των στις πολύδυμες κυήσεις και διάφορα πρω-
τόκολλα προγεννητικού ελέγχου, όπως διαμορφώνονται 
σήμερα.  Για την καλύτερη μελέτη του πονήματος  παρα-
θέτουμε τους ορισμούς των μεθόδων που θα αναφερθούν 
παρακάτω: 
Συμβατικός Καρυότυπος: Ο συμβατικός κυτταρογενετι-
κός έλεγχος είναι η ανάλυση των χρωμοσωμάτων μετά 
από καλλιέργεια κυττάρων του υπό εξέταση ιστού, με 
μελέτη που φτάνει μέχρι τις 5ΜΒ βάσεις, με σκοπό την 
ανίχνευση ανωμαλιών που σχετίζονται με διάφορες κλι-
νικές εκδηλώσεις. 
Μοριακός Καρυότυπος χαμηλής ανάλυσης: O μοριακός 
καρυότυπος είναι μια επαναστατική εφαρμογή που μας 
επιτρέπει τον έλεγχο του συνόλου των χρωμοσωμάτων 
για οποιαδήποτε μη ισοζυγισμένη χρωμοσωματική ανω-
μαλία, συμπεριλαμβανομένων όλων των αριθμητικών 
(π.χ. σ.Down) και δομικών ανωμαλιών σε πολύ υψηλό-
τερη ανάλυση από αυτή του συμβατικού καρυοτύπου που 
φτάνει μέχρι >2Kb βάσεων. Κατά τον τρόπο αυτό είναι 
εφικτή η ανίχνευση μικρότερων αναδιατάξεων από αυ-
τών που μπορεί να ανιχνεύσει ο συμβατικός καρυότυπος 
οι οποίες μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη σοβαρών 
κλινικών συμπτωμάτων και συνδρόμων. Γενικά με το μο-
ριακό καρυότυπο χαμηλής ανάλυσης ανευρίσκονται πε-
ρίπου 139 σύνδρομα επί πλέον αυτών του κλασικού. 

Μέθοδοι πληθυσμιακού ελέγχου χρωμοσωμικών ανωμα-
λιών 1ου τριμήνου
Οι μη-επεμβατικές μέθοδοι ανίχνευσης χρωμοσωμικών 
ανωμαλιών, στις μονήρεις και πολύδυμες κυήσεις του 1ου 
τριμήνου, βασίζονται στη μέτρηση της αυχενικής διαφά-
νειας (ΝΤ) του εμβρύου συνδυαζόμενες με τη μέτρηση 

Πίνακας 1. Μέθοδοι πληθυσμιακού ελέγχου χρωμοσωμικών ανωμαλιών (Nicolaides, 2011)
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των επιπέδων της σχετικής με την κύηση πρωτεΐνης-Α 
του πλάσματος (ΡΑΡΡ-Α) και της ελεύθερης β-ανθρώπι-
νης χοριακής γοναδοτροπίνης (free β-hCG). Σήμερα στη 
διαγνωστική φαρέτρα προστέθηκαν κι άλλοι υπερηχο-
γραφικοί δείκτες (πίνακας 1, Nicolaides 2011) και η αξι-
ολόγηση του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA στο περιφερικό 
αίμα της εγκύου.

Α. Μονήρεις κυήσεις
1. Αυχενική διαφάνεια
Η αυχενική διαφάνεια (ΝΤ) αναφέρεται στο υποδόριο 
στρώμα διαυγούς υγρού που υπάρχει στον αυχένα των 
εμβρύων και μπορεί να απεικονιστεί υπερηχογραφικά. 
Το 1992, οι Nicolaides et al. περιέγραψαν τη συσχέτιση 
μεταξύ της αυξημένης αυχενικής διαφάνειας του εμ-
βρύου και της πιθανότητας για σύνδρομο Down (T21), 
σύνδρομο Edwards (Τ18) και σύνδρομο Patau (T13).  
Αργότερα, επιβεβαιώθηκε η σχέση της με τις συγγενείς 
καρδιοπάθειες, διάφορες ανατομικές και γενετικές ανω-
μαλίες (Souka et al., 2005). Επιπλέον, κατά τον υπερηχο-
γραφικό έλεγχο της αυχενικής διαφάνειας, αξιολογείται 
η παρουσία άλλων χρωμοσωμικών δεικτών (εφόσον εί-
ναι εφικτό) και πραγματοποιείται  έλεγχος της ανατομίας 
του εμβρύου.
Στην ανασκόπηση αυτή, που σκοπό έχει την αξιολόγηση 
των διαφόρων μεθόδων ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανω-
μαλιών στο 1ο τρίμηνο της κύησης, θα αναφερθούμε στα 
τεχνικά δεδομένα μόνο για την εξέταση της αυχενικής δι-
αφάνειας, που είναι η βασικότερη και συχνότερα χρησι-
μοποιούμενη. Τα κριτήρια που έχουν καθορισθεί από το 
Fetal Medicine Foundation και έχει αποδεχτεί η Ελληνι-
κή εταιρεία υπερήχων στην Μαιευτική και Γυναικολογία 
περιλαμβάνουν: 
• η ηλικία κύησης πρέπει να είναι 11+0 – 13+6 εβδο-
μάδες και το κεφαλοουραίο μήκος πρέπει να είναι 45–84 
mm.
• πρέπει να λαμβάνεται μια μέση οβελιαία τομή του εμ-
βρύου και η αυχενική  διαφάνεια πρέπει να μετράται με 
το έμβρυο σε ουδέτερη στάση.
• μόνο η κεφαλή και το άνω τμήμα του θώρακα του εμ-
βρύου πρέπει να περιλαμβάνονται στην εικόνα. Η μεγέ-
θυνση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και 
πάντα τέτοια ώστε η παραμικρή μετακίνηση των δεικτών 
να προκαλεί αλλαγή της τάξεως του 0.1 mm μόνο στη μέ-
τρηση.
• το μέγιστο πάχος της υποδόριας διαφάνειας μεταξύ 
του δέρματος και του μαλακού ιστού που καλύπτει την 
αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης πρέπει να με-
τράται. Προσοχή πρέπει να δίδεται στο να ξεχωρίζει ο 
αυχένας από το άμνιο.
• οι δείκτες πρέπει να τοποθετούνται στις γραμμές που 
ορίζουν την αυχενική διαφάνεια, ενώ το κέντρο του δεί-
κτη θα πρέπει να είναι μόλις ορατό, καθώς θα συγχωνεύ-
εται με τη λευκή γραμμή του ορίου και να μην βρίσκεται 
μέσα στο αυχενικό υγρό.
• κατά τη διάρκεια της εξέτασης παραπάνω από μια 

μετρήσεις πρέπει να λαμβάνονται και η μεγαλύτερη να 
καταγράφεται.

Η εκτίμηση του κινδύνου για χρωματοσωματικές ανωμα-
λίες μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:
1. συνεκτίμηση του κινδύνου με βάση την ηλικία της εγκύ-
ου και την μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας του εμβρύ-
ου 
2.  συνεκτίμηση του κινδύνου με βάση την ηλικία της εγκύ-
ου και τα επίπεδα στο πλάσμα της εγκύου της PAPP-A 
και της ελεύθερης β-hCG 
3. συνεκτίμηση του κινδύνου μετά το συνδυασμό της μέ-
τρησης της αυχενικής διαφάνειας, των επιπέδων των βιο-
χημικών δεικτών ΡΑΡΡ-Α και ελεύθερης β-hCG και την 
ηλικία της μητέρας.
Από τις περισσότερες μελέτες αναφέρεται ότι, η αυχενι-
κή διαφάνεια έχει ευαισθησία ανίχνευσης για το σύνδρο-
μο Down που κυμαίνεται από 70% έως 80%, με ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα μεταξύ 5% έως 8.1% (Nicolaides, 
2004).  Στα έμβρυα με μέτρηση της εμβρυϊκής αυχενικής 
διαφάνειας κάτω από την 95η  εκατοστιαία θέση για την 
ηλικία της κύησης, η πιθανότητα γέννησης ενός υγιούς 
εμβρύου ανέρχεται στο 97%. Στην περίπτωση αυτή, η πι-
θανότητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών υπολογίζεται στο 
0.2%, αιφνίδιου ενδομήτριου θανάτου πριν από την 20η 
εβδομάδα της κύησης σε 1%,  συγγενών ανωμαλιών στο 
1,5% και συγγενών καρδιοπαθειών σε 0,3%.  Αντίθετα, 
η αυξημένη αυχενική διαφάνεια αποτελεί μία συχνή φαι-
νοτυπική έκφραση όχι μόνο της τρισωμίας 21 αλλά και 
άλλων χρωμοσωμικών ανωμαλιών και συσχετίζεται με 
αυξημένη πιθανότητα ενδομήτριου θάνατου, ανατομι-
κών ανωμαλιών, συγγενών καρδιοπαθειών και γενετι-
κών συνδρόμων. Στην περίπτωση αυξημένης αυχενικής 
διαφάνειας έως την 99η εκατοστιαία θέση (3.5 mm) αυ-
ξάνεται η πιθανότητα χρωμοσωμικών ανωμαλίων στο 
3,5% και των μείζονων συγγενών ανωμαλίων στο 2,5%. 
Εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να διαβε-
βαιώσουμε τους γονείς, ότι η πιθανότητα γέννησης υγι-
ούς εμβρύου ανέρχεται στο 93%. Στην περίπτωση αυχε-
νικής διαφάνειας πάνω από την 99η εκατοστιαία θέση (> 
από  3.5 mm), η πιθανότητα χρωμοσωμικής ανωμαλίας 
είναι πολύ υψηλή και αυξάνεται από περίπου 20% για 
ΑΔ 4.0mm σε 33% για ΑΔ 5.0mm, 50% για ΑΔ 6.0 mm 
και 65% για ΑΔ 6.5 mm ή περισσότερο. 
Η απόφαση των γονέων για έλεγχο του καρυότυπου του 
εμβρύου θα βασιστεί στον υπολογιζόμενο κίνδυνο για 
χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως αυτός προκύπτει από το 
συνδυασμό της ηλικίας της μητέρας, των υπερηχογραφι-
κών ευρημάτων και των βιοχημικών αποτελεσμάτων των 
β-hCG και PAPP-A στον ορό αίματος της μητέρας, ενώ 
στην περίπτωση αυχενικής διαφάνειας πάνω από 3.5mm 
θα πρέπει να συστήνεται. Ως όριο κινδύνου για την πραγ-
ματοποίηση επεμβατικής διαγνωστικής μεθόδου, στη 
χώρα μας, έχει τεθεί το  1/300 που θεωρείται ότι είναι ο 
κίνδυνος αποβολής της βιοψίας τροφοβλάστης και αμνι-
οπαρακέντησης. 
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2. Λοιποί υπερηχογραφικοί χρωμοσωμικοί δείκτες 1ου 
τριμήνου
Η παρουσία ή η απουσία του ρινικού οστού του εμβρύου, 
ο έλεγχος της αιματικής ροής στον φλεβώδη πόρο και η 
διαφυγή αίματος από την τριγλώχινα βαλβίδα της καρ-
δίας στο 1ο τρίμηνο έχουν προταθεί ως επιπλέον υπε-
ρηχογραφικοί δείκτες για τις εμβρυϊκές ανευπλοειδίες 
(Cicero et al., 2001, 2006, Huggon et al., 2003, Nicolaides, 
2004, Faiola et al., 2005, Falcon et al., 2006, Kagan et al 
2009, Ozkaya et al 2010).
 Η αξιολόγηση του ρινικού οστού του εμβρύου, κατά 
το πρώτο τρίμηνο περιγράφηκε από την Cicero et al. το 
1998. Η εξέταση αυτή προϋποθέτει την μεγέθυνση της ει-
κόνας, ώστε μόνο το κεφάλι και το άνω τμήμα του θώρα-
κα του εμβρύου να περιλαμβάνονται στην οθόνη. Στη σω-
στή τομή, παρατηρούνται τρεις διαφορετικές γραμμές. Οι 
δύο πρώτες, που είναι οριζόντιες και παράλληλες μεταξύ 
τους αντιπροσωπεύουν, η μεν άνω το δέρμα, η δε κάτω 
η οποία είναι παχύτερη και περισσότερο υπερηχογενής 
από το υπερκείμενο δέρμα, το ρινικό οστό. Πρόσφατες 
μελέτες έχουν δείξει ευαισθησία 68,8% με τα ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα να εξαρτώνται από την εθνικότητα 
της εγκύου (9% σε Αφρο-Καραϊβικής, 5% στους Ασιάτες, 
και 2,2% στους Καυκάσιους) (Cicero et al., 2001, 2004). 
Σε ότι αφορά τον φλεβώδη πόρο, στα έμβρυα με χρω-
μοσωμικές ανωμαλίες υπάρχει μεγαλύτερη συχνότητα 
ανώμαλων αιματικών ροών (Montenegro N et al., 1997). 
Από την ανάλυση οκτώ διαφορετικών μελετών, αναφέ-
ρεται ανίχνευση ανώμαλων αιματικών ροών στο 3.7% 
των ευπλοϊδικών εμβρύων και στο 69.1%, 71.3%, 64.8% 
και 76.2% των εμβρύων με τρισωμίες 21,18 και 13 και 
σύνδρομο Turner αντίστοιχα (Maiz N., Nicolaides K., 
2010). Επιπλέον, η ανώμαλη αιματική ροή στον φλεβώδη 
πόρο φαίνεται να ανιχνεύεται σε μεγαλύτερη συχνότητα 
στα έμβρυα με συγγενείς καρδιοπάθειες σε σχέση με τα φυ-
σιολογικά έμβρυα (Maiz N. et al.,2008). Νεότερες μελέτες 
αναφέρουν, ότι οι ανώμαλες αιματικές ροές στον φλεβώ-
δη πόρο αποτελούν έναν ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη 
για τις συγγενείς καρδιοπάθειες αυξάνοντας κατά 11% την 
πρόωρη διάγνωση τους (Martinez J.M., et al., 2010). 
Αντίστοιχα, είναι τα βιβλιογραφικά ευρήματα για τον 
έλεγχο της αιματικής ροής στην τριγλώχινα βαλβίδα της 
καρδίας. Ανάστροφη ροή στην τριγλώχινα βαλβίδα με-
ταξύ 11-13+6 παρατηρείται στο 1% των ευπλοϊδικών 
εμβρύων, στο 56% των εμβρύων με τρισωμία 21 και πε-
ρίπου στο 1/3 εκείνων με τρισωμία 18, 13 και σύνδρομο 
Turner (Kagan K.O. et al, 2009).
Η δυσκολία στην υπερηχογραφική εκτίμηση του ρινικού 
οστού και των υπολοίπων χρωματοσωμικών δεικτών θα 
μπορούσε να περιορίσει τη χρησιμότητα αυτών. Κατευ-
θυντήριες γραμμές για την υπερηχογραφική αξιολόγηση 
του ρινικού οστού έχουν προταθεί από το Fetal Medicine 
Foundation και υιοθετηθεί από την Ελληνική εταιρεία 
Υπερήχων στην Μαιευτική και Γυναικολογία. 

4. Προγνωστικοί δείκτες από το αίμα της εγκύου 
α) Βιοχημικοί δείκτες 1ου τριμήνου
Τα επίπεδα διαφορών προϊόντων της εμβρυοπλακουντι-
ακής μονάδας, όπως η ελεύθερη β-hCG και η PAPP-A 
σχετίζονται με αυξημένες συγκεντρώσεις στον ορό της 
μητέρας (Canick et al., 1988, Macri et al., 1990, Brambati 
et al., 1993, Aitken et al., 1996). Στις διάφορες μεθόδους 
πληθυσμιακού ελέγχου, που χρησιμοποιούν βιοχημικούς 
δείκτες οι συγκεντρώσεις εκφράζονται σε πολλαπλάσια 
του μέσου όρου (MOM) των φυσιολογικών κυήσεων για 
την δεδομένη εβδομάδα της κύησης. Στις ευπλοϊδικές κυ-
ήσεις, οι συγκεεντρώσεις στον ορό της μητέρας της ελεύ-
θερης β-hCG κα της PAPP-A είναι 1.0 MoM (Brambati 
et al., 1993, Brizot et al., 1994). Σε κυήσεις με τρισωμία 21 
στις 12 εβδομάδες, η συγκέντρωση στον ορό της μητέρας 
της ελεύθερης β-hCG είναι υψηλότερη (περίπου κατά 2 
MoM) από ότι σε φυσιολογικές κυήσεις, ενώ η PAPP-A 
είναι χαμηλότερη (περίπου 0,5 ΜοΜ). Η διαφορά της 
ελεύθερης β-hCG μεταξύ φυσιολογικής κύησης και τρι-
σωμίας 21 αυξάνει με την πρόοδο της εγκυμοσύνης ενώ η 
διαφορά στην PAPP-A αντίστοιχα ελαττώνεται (Spencer 
et al., 2000b, Spencer et al., 2000c). Αυτές οι εξαρτώμενες 
από την εβδομάδα κύησης διακυμάνσεις στα επίπεδα των 
δεικτών, η μεταξύ τους συσχέτιση και η σχέση τους με το 
βάρος της μητέρας πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στην 
δημιουργία των αλγόριθμων, με σκοπό τον υπολογισμό 
της πιθανότητας χρωμοσωμικών ανωμαλιών.
Στις τρισωμίες 18 και 13, η ελεύθερη β-hCG και η PAPP-A 
είναι ελαττωμένες. Στις χρωμοσωμικές ανωμαλίες του 
φύλου, η β-hCG είναι φυσιολογική και η PAPP-A ελατ-
τωμένη. Στις προερχόμενες από τον πατέρα τριπλοειδίες, 
η β-hCG είναι πολύ αυξημένη, ενώ η PAPP-A είναι ελα-
φρώς ελαττωμένη. Οι προερχόμενες από την μητέρα τρι-
πλοειδίες σχετίζονται με σημαντική ελάττωση των β-hCG 
και PAPP-A  (Spencer et al., 2000c).
Η δοκιμασία διαλογής στο πρώτο τρίμηνου με το συνδυ-
ασμό της μητρικής ηλικίας, της ελεύθερης β-hCG και της 
PAPP-A ανιχνεύει περίπου 65% των παθολογικών κυή-
σεων με ψευδώς θετικά αποτελέσματα 5%. Ωστόσο, μια 
βασική προϋπόθεση για τη δοκιμασία διαλογής με βιοχη-
μικούς δείκτες είναι ο σωστός υπολογισμός της ηλικίας 
κύησης υπερηχογραφικά, διότι σε διαφορετική περίπτω-
ση η ευαισθησία ελαττώνεται κατά 10%. 

β) Αξιολόγηση του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA στο πε-
ριφερικό αίμα της εγκύου (cf-DNA - ΝΙΡΤ): Η μέθοδος 
είναι καινούργια και  βασίζεται στην αλληλουχία επό-
μενης γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS) του 
ελεύθερου εμβρυϊκού DNA (cf-DNA) που υπάρχει στο 
περιφερικό αίμα της εγκύου και οδηγεί στην εκτίμηση 
παρουσίας συγκεκριμένων συχνών χρωμοσωματικών 
ανωμαλιών, όπως το σύνδρομο Down, με πολύ μεγαλύ-
τερη αξιοπιστία σε σχέση με τις συμβατικές βιοχημικές 
μεθόδους που γίνονται στο αίμα της εγκύου. Έχει επι-
κρατήσει με τον αδόκιμο όρο «Μη Επεμβατικός Προγεν-
νητικός Έλεγχος (NIPT)», ενώ αφ’ ενός δεν πρόκειται 
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για διαγνωστική μέθοδο και αφ’ ετέρου, οι μέχρι σήμερα 
χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι κι αυτές μη επεμβατι-
κές (π.χ. αυχενική διαφάνεια, συνδυασμένο τεστ, κοκ).
Η μέθοδος αυτή θεωρείται επαναστατική, καθώς μας επι-
τρέπει τον έλεγχο συχνών ανευπλοειδιών με μεγάλη αξι-
οπιστία (Dondrop et. al., 2013). Από μία πολύ πρόσφατη 
μετανάλυση 37 μελετών (Gill MM., et al 2014) το cf-DNA 
βρέθηκε να έχει ευαισθησία 99% και εξειδίκευση 99,92% 
για το σύνδρομο Down,  ευαισθησία 96.8% και εξειδίκευ-
ση 99.85% για την τρισωμία 18 και, 92.1% και 99.80% για 
την τρισωμία 13 αντίστοιχα (Gill MM., et al 2014).  Φυ-
σικά, στα ψευδώς θετικά αποτελέσματα πρέπει να προ-
στεθούν και ένα ποσοστό 5-8% περίπου στις μονήρεις και 
πάνω από 10% στις δίδυμες κυήσεις, όπου η μέθοδος αδυ-
νατεί να μας δώσει αποτέλεσμα με συνέπεια η γυναίκα να 
οδηγείται σε επεμβατική μέθοδο (Dondrop et. al., 2013). 
Υπάρχουν λίγες μελέτες που αφορούν στην αξιολόγηση 
του cf-DNA με NGS σε χαμηλού κινδύνου εγκυμοσύνες. 
Ωστόσο, υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι μπορεί να εφαρ-
μοστεί με τα ίδια ποσοστά αξιοπιστίας (Dondrop et. al., 
2013) δείχνοντας έτσι, ότι το NIPT με NGS μπορεί να 
αντικαταστήσει τις υπάρχουσες συμβατικές βιοχημικές 
μεθόδους που γίνονται στο αίμα της εγκύου. Εντούτοις, 
παρότι η αξιοπιστία της μεθόδου είναι υψηλή, δεν είναι 
αντίστοιχη των διαγνωστικών μεθόδων που εφαρμόζονται, 
όπως η βιοψία τροφοβλάστης και η  αμνιοπαρακέντηση, 
ούτε υπάρχουν σήμερα οι ίδιες δυνατότητες ελέγχου (π.χ. 
άλλες ανευπλοειδίες, μικροελλειπτικά σύνδρομα, μονο-
γονιδιακά νοσήματα). Η βασικότερη αιτία για την οποία 
το cf-DNA δεν είναι διαγνωστική μέθοδος αποτελεί το 
γεγονός, ότι οι ακολουθίες DNA που ελέγχονται είναι 
συνδυασμός μητρικού και ελευθερού εμβρυϊκού DNA που 
προέρχεται από τον πλακούντα (Taglauer ES., 2014).  Το 
αποτέλεσμα είναι, σε περιπτώσεις πλακουντιακού μωσαϊ-
κισμού, παλίνδρομου δίδυμου εμβρύου ή μητρικών όγκων 
να προκύπτουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 

Β. Πληθυσμιακός έλεγχος στις πολύδυμες κυήσεις 
Ο πληθυσμιακός έλεγχος στις δίδυμες κύησεις πραγματο-
ποιείται με τη συνδυαστική μέθοδο του 1ου τριμήνου και 
τον προσδιορισμό της τροποποιημένης πιθανότητας χρω-
μοσωμικών ανωμαλίων, όπως αυτός προκύπτει από την 
ηλίκια της εγκύου, τη μέτρηση της αυχενικής διαφάνει-
ας και τους βιοχημικούς δείκτες free β-hCG και PAPPA 
(Pandya et al, 1995, Maymon et al, 2001). Σε κάθε περί-
πτωση, μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται και να καθορί-
ζεται η χοριονικότητα της δίδυμου κύησης, διότι σε διχο-
ριακά δίδυμα στην 11-13 εβδομάδα, τα επίπεδα της free 
β-hCG και PAPP-A είναι περίπου διπλάσια από ότι στις 
μονήρεις κυήσεις. Αντίθετα, στα μονοχοριακά δίδυμα τα 
επίπεδα της free β-hCG και PAPP-A είναι χαμηλότερα 
(Spencer και Nicolaides, 2000, 2003, Linskens et al, 2009).
Στην περίπτωση των διχοριακών διδύμων, ο τροποποιη-
μένος κίνδυνος υπολογίζεται για το κάθε έμβρυο ξεχωρι-
στά και το ποσοστό ευαισθησίας είναι παρόμοιο με αυτό 
των  μονήρων κυήσεων (Sebire et al., 1996a). Η παρατή-

τηση αυτή προσφέρει τεράστιο πλεονέκτημα στον προ-
γεννητικό έλεγχος των δίδυμων κυήσεων, διότι ήδη από 
το 1ο τρίμηνο, δίνεται η  δυνατότητα πρόγνωσης, έγκαι-
ρης διάγνωσης και ασφαλούς παρέμβασης με την εκλε-
κτική μείωση του πάσχοντος εμβρύου (Sebire et al., 1996, 
Cuckle and Maymon, 2010; Wright et al., 2011). 
Στις μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις, κατά τον υπολογι-
σμό του τροποποιημένου κινδύνου για τρισωμία 21, η 
αυχενική διαφάνεια θα πρέπει να μετριέται και στα δύο 
έμβρυα  και να χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των μετρή-
σεων αυτών (Vandecruys et al., 2005). Το ποσοστό ψευδώς 
θετικών αποτελέσματών, λόγω της αυξημένης αυχενικής 
διαφάνειας σε ένα από τα δύο έμβρυα είναι υψηλότερο 
στις μονοχοριακές δίδυμες  κυήσεις. Η αυξημένη αυχενι-
κή διαφάνεια σε ένα τουλάχιστον από τα έμβρυα αποτελεί 
μια πρώιμη εκδήλωση του συνδρόμου έμβρυο – έμβρυο 
μετάγγισης, αλλά και δείκτης χρωμοσωμικών ανωμαλιών 
(Sebire et al, 1997, 2000, Kagan et al, 2007). 

6. Συζήτηση - Προτεινόμενα πρωτόκολλα 
Οι εμβρυϊκές ανευπλοϊδίες αποτελούν μία από τις βασι-
κότερες αιτίες περιγεννητικών θανάτων, νεογνικών και 
νηπιακών επιπλοκών. Κατά συνέπεια, η ανίχνευση των 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών αποτελεί τη βασικότερη έν-
δειξη επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων. Παρ’ όλα 
αυτά, η πιθανότητα αποβολής μετά από επεμβατικές 
μεθόδους επέβαλε τον περιορισμό των μεθόδων αυτών 
μόνο στις κυήσεις υψηλού κίνδυνου, για ανευπλοϊδίες. 
Η βιοψία των χοριακών λαχνών (CVS) χρησιμοποιείται 
για την ανίχνευση των εμβρυϊκών ανευπλοειδιών κατά 
το πρώτο τρίμηνο, ενώ η αμνιοπαρακέντηση κατά το 
2ο  τρίμηνο της κύησης (CDCP 1995, Winsor et al 1999). 
Η ακρίβεια της ανίχνευσης των εμβρυϊκών χρωματο-
σωμικών ανωμαλιών υπολογίζεται περίπου στο 99,9% 
(ACOG Practice Bulletin Νο 88, 2007b), με μια επιπλέον 
πιθανότητα ψευδό-μωσαϊκισμού και πρόσμιξης μητρικών 
κυττάρων της βιοψίας χοριακών λαχνών μικρότερης του 
1% αντίστοιχα (Ledbetter 1992 et al.). 
Από παλαιότερες μελέτες είχε εκτιμηθεί ότι, ο κίνδυνος 
αποβολής μετά από βιοψία χοριακών λαχνών ή αμνιοπαρα-
κέντηση ήταν 0,5% - 1% (Tabor A.et al., 1986, Smidt-Jensen 
S., 1992, CDCP 1995, Tabor A., 2009, 2010). Ωστόσο, πρό-
σφατα στοιχεία έχουν δείξει, αφ’ ενός ότι οι δύο αυτές μέ-
θοδοι έχουν σχεδόν παρόμοια ποσοστά αποβολών (ACOG 
Practice Bulletin Νο 88, 2007b) και αφ’ ετέρου σχετίζονται 
με πολύ χαμηλότερα ποσοστά αποβολής, τα οποία από μία 
πολύ πρόσφατη εργασία υπολογίζονται στο 0,22% για την 
βιοψία χοριακών λαχνών και 0,11% για την αμνιοπαρακέ-
ντηση (Akolekar R., et al, 2015). 
Συνεπώς, το βασικότερο μειονέκτημα της αμνιοπαρακέ-
ντησης είναι, ότι πραγματοποιείται σε μεγαλύτερη ηλικία 
κύησης, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ψυχολογική επι-
βάρυνση της εγκύου, διότι σε παθολογικό αποτέλεσμα 
απαιτείται πρόκληση τοκετού. Αντίθετα, το βασικότερο 
μειονέκτημα της βιοψίας τροφοβλάστης είναι ο μεγαλύ-
τερος κίνδυνος αποβολής. Άποψη των συγγραφέων είναι, 
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ότι σε οποιαδήποτε ένδειξη για επεμβατικό προγεννητικό 
έλεγχο στο 1ο τρίμηνο θα πρέπει να επιλέγεται η μέθοδος 
της βιοψίας τροφοβλάστης. 
Το γενετικό υλικό που λαμβάνεται κατά τις επεμβατικές με-
θόδους μπορεί να ελεγχθεί με τη μέθοδο του συμβατικού 
καρυότυπου ή με τη νέα επαναστατική εφαρμογή του μορι-
ακού καρυοτύπου χαμηλής έντασης. Με τη δεύτερη μέθο-
δος, διαγιγνώσκονται 139 επιπλέον σύνδρομα συγκριτικά 
με τα αποτελέσματα από το συμβατικό καρυότυπο (Wapner 
R., 2012, Fiorentino F., 2013). Από αρκετές πρόσφατες ερ-
γασίες, υποστηρίζεται ότι η χρήση του μοριακού καρυοτύ-
που υπερτερεί του κλασικού, τόσο σε περιπτώσεις χαμηλού 
κινδύνου, όσο και σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου λόγω 
υπερηχογραφικών ευρημάτων ή αυξημένης μητρικής ηλικί-
ας (Armengol L., 2012, Lee CN, 2012, Fiorentino F., 2013).
Είναι γνωστό ότι, η πιθανότητα εμβρυϊκών ανευπλοϊδιών 
σχετίζονται με την ηλικία της εγκύου. Στην ηλικία των 20 
ετών, η πιθανότητα τρισωμιών 21, 18 and 13, στην 12η 
εβδομάδα της κύησης υπολογίζεται σε 1/1000, 1/2500 and 
1/8000, αντίστοιχα. Αντίθετα, στην ηλικία των 35 χρόνων, 
η πιθανότητα αυτή υπολογίζεται 1/250, 1/600 και 1/1800 
αντίστοιχα (Nicolaides, 2011). Με βάση τα δεδομένα 
αυτά, γυναίκες με ελάχιστο όριο ηλικίας τα 35 έτη αποτέ-
λεσαν την ομάδα «υψηλού κινδύνου» και αποτελούσε την 
δεκαετία του 70 το 5% των εγκύων γυναικών. Τα επόμε-
να χρόνια, ιδιαίτερα στα ανεπτυγμένα κράτη το ποσοστό 
των γυναικών μου έμεναν έγκυες μετά τη ηλικία των 35 
ετών ξεπέρασε το 20% με συνέπεια την αύξηση του πο-
σοστού ευαισθησίας στο 50%.
Από τη δεκαετία του 90, με την υπερηχογραφική μέτρηση 
της εμβρυϊκής αυχενικής διαφάνειας και τη συσχέτιση της 
με την πιθανότητα εμβρυϊκών ανευπλοϊδιών οι μέθοδοι 
πληθυσμιακού ελέγχου μετατοπίστηκαν στο 1ο τρίμηνο 
της κύησης. Η αυχενική διαφάνεια ανιχνεύει το 75-80% 
των εμβρύων με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, με 5% ποσο-
στό ψευδών θετικών αποτελεσμάτων (Nicolaides, 2004), 
ενώ οι βιοχημικοί δείκτες 1ου τριμήνου (ελεύθερης β-hCG 
ή PAPP-A) έχουν αποδειχθεί ότι έχουν ποσοστά ανίχνευ-
σης για το σύνδρομο Down (91%) και για τις τρισωμίες 13 
και 18, 91-96% αντίστοιχα (Spencer et al. 2000, Wald et al. 
2003, Wapner et al 2003a, 2003b, Malone et al 2003)
Επιπλέον, ο υπερηχογραφικός έλεγχος της παρουσί-
ας του ρινικού οστού, της αιματικής ροής στον φλεβώ-
δη πόρο και της ύπαρξης ή μη διαφυγής αίματος από 
την τριγλώχινα βαλβίδα της καρδίας μεταξύ 11-13+ 6 
εβδομάδας κύησης αυξάνει περαιτέρω το ποσοστό ευαι-
σθησίας στο 95% με ποσοστό ψευδώς θετικών στο 2%. 
(Nicolaides K: JUOG, Oct 2007).
Σήμερα η εισαγωγή στην κλινική πράξη του cf-DNA, με 
ευαισθησία ανίχνευσης των τρισωμιών 21,18 και 13  σε 
ποσοστά 99,5%, 95% και 93% αντίστοιχα και με ποσοστά 
ψευδών αρνητικών και θετικών αποτελεσμάτων κάτω 
από 1% έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στον προ-
γεννητικό έλεγχο για τις εμβρυϊκές ανευπλοϊδίες. Άποψη 
μας είναι, ότι στο ποσοστό ψευδώς θετικών θα πρέπει να 
προστεθεί το ποσοστό εκείνο, όπου η μέθοδος δεν μπο-

ρεί να δώσει αποτέλεσμα (4-5% στις μονήρεις και περί-
που 15% στις δίδυμες) με συνέπεια οι γυναίκες αυτές να 
οδηγούνται σε επεμβατικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, 
το cf-DNA θα πρέπει να εφαρμόζεται μετά από πλήρη 
ενημέρωση των γονέων, ότι η μέθοδος αυτή είναι προ-
γνωστική κι όχι διαγνωστική, ενώ στην περίπτωση θετι-
κού αποτελέσματος θα πρέπει να πραγματοποιείται μία 
επεμβατική διαγνωστική μέθοδος για επιβεβαίωση των 
αποτελεσμάτων του. 
Σε πολλές περιπτώσεις, τα διαθέσιμα πακέτα μη επεμ-
βατικού ελέγχου cf-DNA προσφέρονται ως επιπλέον δυ-
νατότητα, είτε μόνο στις εγκύους υψηλού κινδύνου (ως 
εναλλακτική του επεμβατικού διαγνωστικού ελέγχου), 
είτε ως μέθοδος διαλογής εγκύων χαμηλού κινδύνου. Τα 
πρωτόκολλα εφαρμογής του μη-επεμβατικού ελέγχου, 
όπως αυτά προτείνονται από την κοινή μελέτη της Ευρω-
παϊκής και Αμερικάνικης εταιρείας Γενετικής (EJHG, 
2015)  είναι τα κάτωθι: 

α) μη επεμβατικός έλεγχος cf-DNA μετά τη συνδυαστι-
κή μέθοδο 1ου τριμήνου με όριο κινδύνου το 1/200 
Με βάση το πρωτόκολλο αυτό, το cf-DNA προσφέρεται 
μόνο στις εγκύους υψηλού κινδύνου, όπως αυτό προκύ-
πτει, είτε από την ηλικία της μητέρας, είτε μετά από τη 
συνδυαστική μέθοδο 1ου τριμήνου και τροποποιημένο 
κίνδυνο μεγαλύτερο του 1/200. Η προσέγγιση αυτή φαί-
νεται να μειώνει τα ποσοστά επεμβατικών μεθόδων, κα-
θιστώντας την διαδικασία του προγεννητικού ελέγχου 
ασφαλέστερη. Εντούτοις, φαίνεται ότι το πραγματικό πο-
σοστό ανίχνευσης όχι μόνο δεν βελτιώνεται περαιτέρω, 
αλλά μάλλον ήπια υποχωρεί, διότι δεν ανιχνεύονται ανω-
μαλίες, που θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν μετά από 
μία επεμβατική διαγνωστική μέθοδο και την διενέργεια 
μοριακού καρυοτύπου. Επιπλέον, η θεώρηση της ασφα-
λέστερης προσέγγισης προγεννητικού ελέγχου φαίνεται 
να αμφισβητείται, διότι νεότερες μελέτες αναφέρουν 
εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αποβολής μετά από επεμβα-
τικό έλεγχος (0.22% - 0.11%) 

β) αποκλειστική χρήση cf-DNA στον προγεννητικό 
έλεγχο
Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου αυτού δίνει το πλεονέκτημα 
της ανίχνευσης περισσότερων κυήσεων με ανευπλοειδία, 
από την 9η -10η εβδομάδα και σχεδόν την εξάλειψη των 
ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Μέγιστο μειονεκτήμα 
του πρωτοκόλλου αυτού είναι η αδυναμία πρόωρης διά-
γνωσης ανατομικών ανωμαλιών (ανεγκεφαλίας, συγγενών 
καρδιοπαθειών κ.α.), η σχετική αύξηση των επεμβατικών 
διαγνωστικών μεθόδων λόγω της αύξησης των ψευδώς θε-
τικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του cf-DNA σε 
κυήσεις χαμηλού κινδύνου και τέλος το υψηλό κόστος.

γ) μη επεμβατικός έλεγχος cf-DNA με βάση το αποτέλε-
σμα του συνδυασμένου ελέγχου 1ου τριμήνου
Με βάση το πρωτόκολλο αυτό, προτείνεται η εφαρμογή 
του συνδυασμένου τεστ 1ου τριμήνου και ακολούθως, 
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ανάλογα με τον τροποποιημένο κίνδυνο, που θα προκύ-
ψει την εφαρμογή επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων 
για κίνδυνο >1/150 ή cf-DNA για κίνδυνο μεταξύ του 
1/150 – 1/1000. Στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται το 
υψηλό ποσοστό ανίχνευσης εμβρυϊκών ανευπλοειδιών, η 
ελάττωση του κόστους προγεννητικού ελέγχου και η μεί-
ωση του ποσοστού επεμβατικών μεθόδων (Chitty et al, 
2012).
Το τελευταίο πρωτόκολλο είναι αυτό που εφαρμόζε-
ται πιλοτικά από το Βρετανικό  εθνικό σύστημα υγείας 
(NHS) και αυτό που θεωρείται πιο πρόσφορο και για την 
ελληνική πραγματικότητα. 
Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, ως προτεινόμενο 
πρωτόκολλο συστήνεται ανάλογα με τον υπερηχογραφι-
κό ή συνδυασμένο κίνδυνο 1ου τριμήνου:
• Μεγαλύτερο του  1/300: Συστήνεται επεμβατικός έλεγ-
χος (βιοψία τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση)
• Από 1/300 -1/1000: Προτείνεται η εξέταση του cf-DNA
• Μικρότερο του 1/1000: Δεν προτείνεται περαιτέρω 
έλεγχος, απλά αναφέρεται το cf-DNA σαν πληροφορία.

Οι προοπτικές των νέων μη επεμβατικών μεθόδων είναι 
τεράστιες και τα δεδομένα της ανίχνευσης χρωμοσωμι-
κών ανωμαλιών στο 1o τρίμηνο της κύησης αλλάζουν τα-
χύτατα. Σήμερα και μέχρι το κόστος του cf-DNA να μει-
ωθεί, η ιατρική κοινότητα οφείλει να πραγματεύεται με 
όλες τις μεθόδους προγεννητικού ελέγχου, με γνώμονα 
το όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
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Summary
Effective screening of fetal aneuploidy started in early 
1960s, initially based on the age of the mother. Recent 
screening protocols based on various maternal serum 
factors and on new ultrasound techniques during the 
1st and 2nd trimester offered to all pregnant women 
non-invasive prognostic methods for risk assessment of 
chromosomal abnormalities and performance invasive 
prenatal diagnostic methods only in high risk cases. In 
this review, we discusses the ultrasound and biochemical 
markers of chromosomal abnormalities in first trimester, 

the evaluation of free fetal DNA in the peripheral blood 
of pregnant women and different antenatal screening 
protocols as known today.
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