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Περίληψη

Η κυστική ίνωση είναι πολυσυστηματική νόσος που προ-
σβάλλει το αναπνευστικό και το πεπτικό σύστημα, τους 
ιδρωτοποιούς αδένες και στους άντρες το γεννητικό σύστη-
μα. Το υπεύθυνο γονίδιο έχει ταυτοποιηθεί πάνω στο μακρύ 
βραχίονα του χρωμοσώματος 7 και κωδικοποιεί την πρωτε-
ΐνη CFTR. Κληρονομείται με τον αυτοσωματικό υπολειπό-
μενο χαρακτήρα και αποτελεί την πιο συχνή μονογονιδια-
κή διαταραχή με επιπολασμό 1 στις 2500 ζώντες γεννήσεις 
στην Καυκάσια φυλή. Προγράμματα μαζικού ελέγχου για 
την αναγνώριση των φορέων έχουν εφαρμοστεί αλλά δεν 
έχουν καθιερωθεί. Ο έλεγχος των ζευγαριών μπορεί να γί-
νει πριν ή στη διάρκεια της κύησης, καταρχήν με εξετάσεις 
αίματος για τις πλέον συνήθεις μεταλλάξεις – και εφόσον 
αναγνωριστεί ετεροζυγωτία σε αμφότερους τους γονείς με 
επεμβατικό έλεγχο (CVS ή αμνιοπαρακέντηση). Η παρου-
σία υπερηχογενούς εντέρου στο υπερηχογράφημα του εμ-
βρύου αποτελεί ισχυρή ένδειξη για έλεγχο των γονέων και 
του εμβρύου για κυστική ίνωση. Το υπερηχογενές έντερο 
αποτελεί εύρημα κατά τη διάρκεια υπερηχογραφήματος 
στο β’ τρίμηνο της κύησης το οποίο χρήζει περαιτέρω δι-
ερεύνησης. Χαρακτηρίζεται από απεικόνιση του εντέρου 
με ηχογένεια όμοια - ή σχεδόν όμοια - με αυτή του οστού. 
Ανευρίσκεται στο 0.5% των κυήσεων και συνήθως δεν έχει 
ιδιαίτερη παθολογική σημασία. Μπορεί όμως να σχετίζεται 
με κυστική ίνωση όπως και με ενδοαμνιακή αιμορραγία, εμ-
βρυικό ασκίτη, υποξία του εμβρύου, λοιμώξεις, ενδομήτρια 
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υπολειπόμενη ανάπτυξη, στένωση ή ατρησία του 
λεπτού εντέρου και τέλος χρωμοσωματικές ανω-
μαλίες. Στην κυστική ίνωση οι διαταραχές στην 
έκκριση των παγκρεατικών ενζύμων οδηγούν σε 
παρουσία παχύρευστου μηκωνίου στο λεπτό έντε-
ρο και σε υποπερισταλτισμό του εντέρου. Περίπου 
το 3% των εμβρύων με υπερηχογένεια στο έντερο 
παρουσιάζουν κυστική ίνωση. Στη σύγχρονη διε-
θνή βιβλιογραφία η ανίχνευση ΥΕ υποδεικνύει συ-
νήθως την ανάγκη εκτέλεσης αμνιοπαρακέντησης 
για τον έλεγχο στο αμνιακό υγρό: α) του εμβρυι-
κού καρυοτύπου β) της παρουσίας λοιμώξεων της 
ομάδας STORCH - εφόσον όμως συνηγορούν και 
οι ορολογικές δοκιμασίες γ) των συνηθέστερων με-
ταλλάξεων για ινοκυστική νόσο. Ο έλεγχος πρέπει 
να συμπληρώνεται με έλεγχο των γονέων για κυ-
στική ίνωση, και οπωσδήποτε με κατάλληλη γενε-
τική συμβουλευτική για τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς του σχετικού ελέγχου.

Λέξεις - κλειδιά: εμβρυική υπερηχοκαρδιογραφία, κυστική 
ίνωση, προγεννητικός έλεγχος, υπερηχογενές έντερο, CTFR  

Εισαγωγή
Η κυστική ίνωση είναι μια πολυσυστηματική νόσος που 
προσβάλλει το αναπνευστικό και το πεπτικό σύστημα, 
τους ιδρωτοποιούς αδένες και στους άντρες το γεννητικό 
σύστημα1. Παρόλο που η νόσος είναι συστηματική, 
η χρόνια φλεγμονή και η προοδευτική έκπτωση της 
λειτουργίας του αναπνευστικού, με εγκατάσταση 
αναπνευστικής ανεπάρκειας, αποτελούν τα κυριότερα 
αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητα στην πλειοψηφία 
των ασθενών2. Η κυστική ίνωση αποτελεί την πιο συχνή 
μονογονιδιακή διαταραχή στην Ευρώπη, στην Βόρεια 
Αμερική και στην Αυστραλία με επιπολασμό 1 στις 2500 
με 3300 ζώντες γεννήσεις3, 4. Ειδικότερα η συχνότητα 
της εκτιμάται σε 1:3000 σε Καυκάσιους, 1:9200 σε 
Ισπανόφωνους, 1:10,900 σε ιθαγενείς Αμερικανούς, 
1:15,000 σε Αφρο-Αμερικανούς και 1:30,000 σε Ασιατες- 
Αμερικανούς5.  Ο στόχος  της προ της εγκυμοσύνης ή 
του προγεννητικού έλεγχου διαλογής της φορείας είναι 
η ανίχνευση των ζευγαριών με κίνδυνο να αποκτήσουν 
παιδί με κυστική ίνωση.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Η κυστική ίνωση είναι μια αυτοσωματική υπολειπόμενη 
νόσος. Το υπεύθυνο γονίδιο έχει ταυτοποιηθεί πάνω στο 
μακρύ βραχίονα του χρωμοσώματος 7 (Εικόνα 1) και 
κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη CFTR (cystic fibrosis conduc-
tance transmembrane regulator)6, 7. Η εμφάνιση κλινικής 
νόσου προϋποθέτει μεταλλάξεις και στα δύο αντίγραφα 
του γονιδίου CFTR. Το  γονίδιο CFTR (Εικόνα 2) ανήκει 
στην οικογένεια των πρωτεϊνών ABC (ATP-Binding 

Cassette) που επιτελούν λειτουργίες διαμεμβρανικής 
μεταφοράς8. Το CFTR λειτουργεί ως ρυθμισμένο κανάλι 
χλωρίου, το οποίο με τη σειρά του ρυθμίζει τη λειτουργία 
άλλων καναλιών χλωρίου και νατρίου στην επιφάνεια 
του κυττάρου9, 10. H πρωτεΐνη CFTR αποτελείται από 
1480 αμινοξέα και ρυθμίζει την λειτουργία των διαύλων 
χλωρίου των επιθηλιακών κυττάρων11. Η πρωτεϊνη έχει 
δύο ομάδες από 6 διαμεμβρανικές περιοχές (MSDs), 
δύο ενδοκυττάριες νουκλεοτιδικές περιοχές (NBD) 
και την R domain που περιέχει πολλαπλές θέσεις 
φωσφορυλίωσης. Η ενεργοποίηση των καναλιών 
χλωρίου απαιτεί φωσφορυλίωση της R domain από την 
φωσφοκινάση Α και συνεχή παρουσία ATP στις ΝΒD12,13. 
Η φαινοτυπική έκφραση της νόσου ποικίλει σε μεγάλο 
βαθμό και εξαρτάται από τον τύπο της μετάλλαξης ή των 
μεταλλάξεων που υπάρχουν14. Έχουν ταυτοποιηθεί πάνω 
από 2000 διαφορετικές μεταλλάξεις του γονιδίου της 
κυστικής ίνωσης, αλλά η πλειοψηφία αυτών ανευρίσκεται 
σε συχνότητα κάτω του 0.1%. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου 
CFTR έχουν χωριστεί σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες 
(Εικόνα 3)8,15. Γενικά οι μεταλλάξεις στις κατηγορίες Ι έως 
ΙΙΙ προκαλούν βαρύτερη έκφραση της νόσου σε σύγκριση 
με τις κατηγορίες IV και V. Ωστόσο τροποποιητές 
γονιδίων (ΤGFβ, ΜΒL) επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό 
το φαινότυπο της νόσου (ιδίως στην περίπτωση του 
φαινότυπου της παγκρεατικής ανεπάρκειας).  

Συσχέτιση με το φαινότυπο
Η πιο κοινή μετάλλαξη είναι η ΔF508 (επίσης delta F508 
ή c.1521_1523delCTT) που αφορά τη διαγραφή τριών 
βάσεων DNA που κωδικοποιούν την 508η αλληλουχία 
αμινοξέων της φαινυλαλανίνης. Η μετάλλαξη αυτή 
προκαλεί την κλασική κυστική ίνωση και ανευρίσκεται 
στο 70% των Καυκάσιων στις ΗΠΑ. Άλλες μεταλλάξεις 
απαντώνται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε συγκεκριμένες 
εθνικές ομάδες πχ. 5 μεταλλάξεις στο 97% (γονίδιο 
W1282X) στους Εβραίους Εσκενάζυ16-18. Συνεπώς η 
εφαρμογή ενός πάνελ των πιο συχνών μεταλλάξεων 
είναι απαραίτητη για τον αρχικό έλεγχο (Πίνακας 
1)19,20. Άτομα που κληρονομούν άλλες λιγότερο κοινές 
μεταλλάξεις του γονιδίου της κυστικής ίνωσης πιθανά 
να έχουν μια άτυπη κλινική εκδήλωση της νόσου. Η 
ορολογία «άτυπη κυστική ένωση» περιλαμβάνει την 
πνευμονική νόσο χωρίς παγκρεατική ανεπάρκεια 
ή ένα μεμονωμένο χαρακτηριστικό της νόσου όπως 
παγκρεατίτιδα, ηπατική νόσο, ρινικούς πολύποδες ή 
αμφοτερόπλευρη συγγενή απουσία των σπερματικών 
πόρων (CAVD). Οι άτυπες μορφές κυστικής ίνωσης δεν 
συνδέονται με συγκεκριμένες μεταλλάξεις εκτός από 
την μετάλλαξη CAVD που συνδέεται με την μετάλλαξη 
R117H  και την 5τ  ή 7τ άλληλο ή 5τ/5τ ομοζυγία21. Η 
βαρύτητα της κλινικής νόσου ποικίλλει ανάλογα με την 
παρουσία συγκεκριμένης γενετικής μετάλλαξης αλλά 
για τα άτομα που δεν φέρουν τα ΔF508 ή W1282X 
αλλήλια δεν υπάρχει απλή προβλέψιμη συσχέτιση μεταξύ 
γονοτύπου και φαινοτύπου.
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Διαλογή και διάγνωση
Ο στόχος της προ της εγκυμοσύνης και του προγεννητικού 
έλεγχου διαλογής των φορέων είναι η αναγνώριση των 
ζευγαριών με αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσουν παιδί 
με κυστική ίνωση έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν 
ενημερωμένη απόφαση για την εγκυμοσύνη. Μερικά 
ζευγάρια φορείς πιθανό να επιλέξουν μια επεμβατική 
διεργασία στη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκειμένου 
να προσδιοριστεί εάν το έμβρυο είναι προσβεβλημένο, 
ενώ αλλά ζευγάρια πιθανό να επιλέξουν τερματισμό 
της κύησης ώστε να αποφύγουν την γέννηση ενός 
προσβεβλημένου νεογνού. Άλλα από τα ζευγάρια φορείς 
μπορεί να επιλέξουν προεμφυτευτικη γενετική διάγνωση 
και εμβρυομεταφορά επιλεγμένων υγιών εμβρύων μέσω 
εξωσωματικής γονιμοποίησης. Άλλα ζευγάρια φορείς 
πιθανό να επιλέξουν ωάριο ή σπερματοζωάριο υγιούς 
δοτή ή ακόμη και να αποφύγουν την εγκυμοσύνη.

Τα ζευγάρια φορέων που δεν θα τερματίσουν 
μια προσβεβλημένη κύηση πιθανό να επιθυμούν 
προγεννητική εξέταση έτσι ώστε να μπορούν να 
προγραμματίσουν τις όποιες επιλογές τους σε επόμενη 
κύηση. Ο προγραμματισμός τέτοιου είδους είναι κατά 
βάση ψυχολογικός, αφού ο τρόπος τοκετού και η νεογνική 
περίοδος δεν αλλάζουν από την εμβρυική διάγνωση. Τα 
νεογνά με κυστική ίνωση είναι συνήθως ασυμπτωματικά. 
Επί απουσίας νεογνικού έλεγχου διαλογής για κυστική 
ίνωση ο μέσος χρόνος διάγνωσης είναι τα 2.9 έτη. Για 
το λόγο αυτό, η αναμονή για νεογνικό έλεγχο αποτελεί 
μια άλλη λογική επιλογή για τα ζευγάρια φορέων 
που δεν πρόκειται να προβούν σε τερματισμό μιας 
προσβεβλημένης κύησης. Το σύνολο των 50 πολιτειών των 
ΗΠΑ έχει καθιερώσει την κυστική ίνωση στο πρόγραμμα 
νεογνικού έλεγχου. Ο νεογνικός έλεγχος διαλογής έχει 
τα πλεονεκτήματα χαμηλότερου κόστους και μικρότερου 
κίνδυνου εμβρυικού θανάτου σε σύγκριση με τον 
προγεννητικό έλεγχο22. Υπάρχει μονό μια κατάσταση 
όπου ο προγεννητικός έλεγχος για κυστική ίνωση 
είναι πραγματικά χρήσιμος για την πορεία της κύησης. 
10- 20% των εμβρύων με κυστική ίνωση αναπτύσσουν 
ειλεό εκ μηκωνίου, πράγμα που είναι ουσιαστικά 
παθογνωμονικό σημείο της νόσου. Η προγεννητική 
ανίχνευση υπερηχογενούς έντερου ακολουθουμένη από 
την προγεννητική διάγνωση κυστικής ίνωσης καθιστά 
αναμενόμενο τον ειλεό εκ μηκωνίου. Η προγεννητική 
διάγνωση ειλεού εκ μηκωνίου κρίνεται χρήσιμη για την 
θεραπευτική αντιμετώπιση στην νεογνική περίοδο23.

Ο προγεννητικός έλεγχος διαλογής για κυστική  
ίνωση εισήχθη το 2001 με εξέταση ενός πεδίου των 25 
συνηθέστερων μεταλλάξεων του γονιδίου της κυστικής 
ένωσης στις ΗΠΑ22. Στην περίπτωση που ανιχνεύονταν 
η μετάλλαξη ΔF508 ή R117H, το δείγμα εξετάζονταν 
για συγκεκριμένες άλλες μεταλλάξεις ως μέρος ενός 

δευτέρου τεστ αντανάκλασης (αν ανιχνεύονταν το ΔF508 
τότε γινόταν έλεγχος για τα I506V, I507 V, F508C - αν 
ανιχνεύονταν το R117H τότε γινόταν έλεγχος για τα 
5τ/7τ/9τ).  Στη διάρκεια του διετούς εθνικού έλεγχου 
διαλογής εκτιμηθήκαν καλυτέρα οι συχνότητες των 
μεταλλάξεων με αποτέλεσμα δυο μεταλλάξεις (οι I148T 
και 1078delt) να διαγράφουν από το βασικό πάνελ λόγω 
χαμηλού επιπολασμού <0.1%  ή επειδή δεν προκαλούσαν 
κλασική κυστική ίνωση. Το παρόν καθιερωμένο πεδίο 
περιλαμβάνει 23 μεταλλάξεις (& το τεστ αντανάκλασης- 
reflex test) (Πίνακας 1).

Εικόνα 1. Οι περισσότερες περιπτώσεις κυστικής 
ίνωσης περιλαμβάνουν διαφορές στο γονίδιο CFTR.

Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση γονιδίου CFTR 
και του κωδικοποιημένου πολυπεπτιδίου. Η θέση 
ΔF508 είναι η θέση πιο κοινής μετάλλαξης που προ-
καλεί κυστική ίνωση (Welsh et al, αναφορά 8).
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Το 2011 η αναθεωρημένη έκδοση του αμερικανικού 
κολλεγίου μαιευτήρων- γυναικολόγων συστήνει ότι 
συμβουλευτική και προγεννητικός έλεγχος διαλογής 
πραγματοποιείται προ της σύλληψης ή στο πρώτο 
τρίμηνο ή στις αρχές του δευτέρου τρίμηνου. Επίσης 
ορίζει ότι έλεγχος διαλογής για κυστική ίνωση πρέπει να 
προσφέρεται σε όλα τα ζευγάρια που προγραμματίζουν 
εγκυμοσύνη22. Ζευγάρια στα όποια το ένα ή και τα δυο 
μέλη είναι Καυκάσιοι και  μάλιστα Ευρωπαίοι ή Εβραίοι- 
Εσκενάζυ  στην καταγωγή έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο 
να αποκτήσουν πάσχον τέκνο εξαιτίας του υψηλού 
ποσοστού φορείας σε αυτούς τους πληθυσμούς (1/24 
με 1/25). Οι αφρο- αμερικανοί, οι ισπανόφωνοι και οι 
ασιάτες έχουν χαμηλότερο κίνδυνο (ποσοστά φορέας 
1/61, 1/58 και 1/94 αντίστοιχα) (Πίνακας 2)22. Εντούτοις, 
επειδή η μείξη των εθνικοτήτων είναι συνήθης, ο 
προγεννητικός έλεγχος διαλογής για φορεία κυστικής 
ίνωσης είναι λογικό να προσφέρεται σε όλους τους 
ασθενείς. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να δίνεται σε άτομα με 
ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό κυστικής ίνωσης. 

Συχνά είναι δύσκολο για τους γονείς να λάβουν απόφαση 
για τον προγεννητικό έλεγχο διαλογής και την εξέταση 
κυστικής ίνωσης λόγω της ανικανότητας αξιόπιστης 
πρόβλεψης του φαινοτύπου σε περίπτωση θετικού τεστ, 
της ανικανότητας του αρνητικού τεστ να αποκλείσει 
αξιόπιστα την νόσο σε όλες τις περιπτώσεις και του 
γεγονότος ότι τα άτομα με κυστική ίνωση που γεννιούνται 
μετά το 2000 έχουν μέσο ορό επιβίωσης >50 έτη. Για 
πολλά άτομα ο έλεγχος διαλογής για κυστική ίνωση 
παρέχει την δυνατότητα να αποκτήσουν πληροφορίες για 
την παρούσα ή για μελλοντική εγκυμοσύνη, ενώ για αλλά 
άτομα πυροδοτεί σημαντικό και παρατεταμένο άγχος.
Υπάρχει κοινά αποδεκτή συναίνεση στην πρόσφορα του 
προγεννητικού έλεγχου διαλογής/ εξέτασης για κυστική 
ίνωση σε όλες τις έγκυες γυναίκες ή σε γυναίκες που 

προγραμματίζουν εγκυμοσύνη που έχουν ένα συγγενή α’ 
ή β’ βαθμού με κυστική ίνωση . Εάν από τα αποτελέσματα 
αυτών των μεθόδων έλεγχου φανεί ότι η γυναίκα είναι 
φορέας κυστικής ίνωσης, τότε θα πρέπει να εξετάζεται 
ο πατέρας του εμβρύου για το πάνελ των συνηθέστερων 
μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης, συμπεριλαμβανόμενου 
και των μεταλλάξεων βάσει της εθνικής του ομάδας, 
εφόσον αυτό είναι εφαρμόσιμο. Επίσης εάν ο πατέρας 
έχει θετικό οικογενειακό ιστορικό για κυστική ίνωση θα 
πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζεται ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα της συντρόφου του24. 

Πολλά ζευγάρια με αρνητικό ατομικό ή οικογενειακό 
ιστορικό για κυστική ίνωση ενδεχομένως να αναζητήσουν 
προαιρετικά έλεγχο διαλογής για κυστική ίνωση όταν 
προγραμματίζουν εγκυμοσύνη ή στην αρχή της κύησης. Τα 
συγκεκριμένα ζευγάρια οφείλουν να κατανοήσουν τους 
περιορισμούς των αποτελεσμάτων τόσο του θετικού όσο 
και του αρνητικού έλεγχου διαλογής. Ο έλεγχος διαλογής 
για κυστική ίνωση είναι πιο ακριβής σε Καυκάσιους 
βορειοευρωπαϊκής καταγωγής και για τους Εβραίους- 
Εσκενάζι καθώς η υψηλή αναλογία της νόσου σε αυτούς τους 
πληθυσμούς συνδέεται με συγκεκριμένες ταυτοποιημένες 
μεταλλάξεις. Άτομα άλλων εθνικών ομάδων πιθανά να 
μην ωφεληθούν από τις παρούσες εξετάσεις διαλογής για 
κυστική ίνωση, αφού δεν έχουν ταυτοποιηθεί συγκεκριμένες 
μεταλλάξεις που να αφορούν την εθνική τους ομάδα, 
και επομένως μπορούν να παραλείψουν τον έλεγχο. Η 
παρουσία υπερηχογενούς εντέρου στο υπερηχογράφημα 
εμβρύου αποτελεί μια ξεχωριστή ισχυρή ένδειξη για έλεγχο 
των γονέων για κυστική ίνωση 24.

Στρατηγικές ελέγχου διαλογής (screening) 
Η λιγότερο δαπανηρή και πλέον εφαρμόσιμη στρατηγική 
είναι ο έλεγχος μόνο της γυναίκας. Ο κίνδυνος απόκτησης 
προσβεβλημένου τέκνου μπορεί να υπολογιστεί 

Πίνακας 1. Οι πιο συχνές μεταλλάξεις που ελέγχονται για κυστική ίνωση . Στοιχεία από: American College of Medical 
Genetics. Technical standards and guidelines for CFTR mutation testing, 2006 (19) & ACOG Committee Opinion. Number 
325, December 2005 (20) 

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ Ή ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ

ΔF508, ΔI507, G542X, G551D, W1282X, N1303K, R553X, 621+1G>T, R117H, 1717-1G>A, A455E, R560T, 
R1162X, G85E, R334W, R347P, 711+1G>T, 1898+1G>A, 2184delA, 3849+10kbC>T, 2789+5G>A, 3659delC, 
3120+1G>A

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛ 32 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ

G85E, ΔI507, R553X, 711+1G>T, 3659delC, R117H, ΔF508, R560T, 1078delT, 3849+10kbC>T, I148T, V520F, 
R1162X, 1717-1G>A, 3876delA, R334W, G542X, W1282X, 1898+1G>A, 3905insT, R347P, S549N, N1303K, 
2184delA, R347H, S549R, 394delTT, 2789+5G>A, A455E, G551D, 621+1G>T, 3120+1G>A

ΤΕΣΤ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ

I506V*, I507V*, F508C*, 5T/7T/9T•
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χρησιμοποιώντας τον κίνδυνο (risk) από το τεστ, εάν 
ο σύντροφος είναι βορειοευρωπαϊκής καταγωγής, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός έχει κίνδυνο 1/25 (back-
ground risk) να είναι φορέας24. Μερικοί ασθενείς 
καθησυχάζονται από αυτήν την ανάλυση και δεν απαιτούν 
περαιτέρω έλεγχο, ειδικά εάν μοναδικός στόχος του 
έλεγχου είναι ο προσδιορισμός του κινδύνου  του εμβρύου. 
Η επομένη λιγότερο δαπανηρή στρατηγική είναι η εξέταση 
του συντρόφου της γυναίκας εφόσον αυτή έχει θετικό τεστ 
και επιθυμεί μια πιο ακριβή πρόβλεψη του κινδύνου του 
εμβρύου που μπορεί να υπολογιστεί βάσει του background 
risk του συντρόφου. Αυτό ονομάζεται serial screening. Η 
περισσότερο δαπανηρή αλλά και πιο ακριβής μέθοδος 
είναι η εξέταση και των δυο μελών ταυτόχρονα. Αυτό 
ονομάζεται έλεγχος διαλογής του ζευγαριού (couple 
screening). Αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική για 
όσους θέλουν ακριβή προσδιορισμό του κινδύνου, για τα 
ζευγάρια που θέλουν να γνωρίζουν την προσωπική τους 
κατάσταση φορείας και δεν μπορούν να περιμένουν για το 
serial screening ή για αυτούς που επιθυμούν να γνωρίζουν 
την συνολική κατάσταση της οικογένειάς τους24.

Στο πόρισμα της εξέτασης που παραδίδεται στους 
εξεταζόμενους πρέπει να αναγράφεται ποιες 
μεταλλάξεις εξεταστήκαν και να περιλαμβάνει μια 
ανάλυση του κινδύνου φορείας με βάση την εθνικότητας. 
Θετικό screen: εάν το CF screen είναι θετικό απαιτείται 
γενετική συμβουλευτική. Εάν και τα δυο μέλη του 
ζευγαριού είναι φορείς μετάλλαξης κυστικής ίνωσης 
υπάρχει μια στις τέσσερεις πιθανότητα να αποκτήσουν 
προσβεβλημένο τέκνο. Η βαρύτητα της κλινικής 
νόσου ποικίλλει και εξαρτάται από την παρουσία της 
συγκεκριμένης γονιδιακής μετάλλαξης. Για μεταλλάξεις 
διαφορετικές από την ΔF508 ή την W1282X (που 
συνδέονται με κλασική κυστική ίνωση), δεν μπορεί να 
γίνει προβλέψιμη συσχέτιση γονοτύπου και φαινοτύπου. 
Αρνητικό screen: αρνητικό CF screen σημαίνει μόνο ότι 
καθένα από τα μέλη του ζευγαριού δεν είναι φορέας 
κάποιων από τις μεταλλάξεις του γονιδίου της κυστικής 
ένωσης που εξεταστήκαν. Επομένως ένα αρνητικό τεστ 
ελαττώνει την πιθανότητα αλλά δεν εξαλείφει πλήρως 

την πιθανότητα φορέας κυστικής ίνωσης σε καθένα από 
μέλη του ζευγαριού.

Έλεγχος κυστικής ίνωσης και ελληνική πραγματικότητα
Το κλειδί του όλου έλεγχου διαλογής για κυστική ένωση 
είναι η γνώση των μεταλλάξεων που θα εξεταστούν. Αυτό 
απαιτεί γνώση των περισσότερο κοινών μεταλλάξεων 
στην Ελλάδα και μεταξύ ατόμων διαφορετικής 
εθνικότητας-καταγωγής ή συγκεκριμένες μεταλλάξεις 
εντός μιας οικογένειας25,26.

Στοιχεία από την ελληνική πραγματικότητα: με την 
ανάλυση DNA ασθενών με ινοκυστική νόσο έχουν 
ανιχνευθεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 1500 
μεταλλάξεις των οποίων η συχνότητα διαφέρει 
γεωγραφικά και πληθυσμιακά. Συνολικά 6 μεταλλάξεις 
συμπεριλαμβανομένης της συχνότερης F508del έχουν 
εντοπισθεί σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Η 
F508del χαρακτηρίζεται από έλλειμμα του αμινοξέος 
φαινυλαλανίνη στο κωδικώνιο 508 της πρωτεΐνης. Η 
συχνότητα της ανέρχεται στο 70% στο Βορειοευρωπαϊκό 
χώρο και 50-30% στη Νότια Ευρώπη. Η μοριακή 
διαταραχή της νόσου στη χώρα μας παρουσιάζει μεγάλη 
ετερογένεια25,26. Οκτώ μεταλλάξεις καλύπτουν ποσοστό 
74% των χρωμοσωμάτων (F508del 53,4%), δεκατέσσερις 
μεταλλάξεις παρουσιάζονται με ποσοστά μεταξύ 0,5 και 
1% ενώ οι υπόλοιπες 61 εντοπίσθηκαν σε 1-3 αλλήλια. 
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι 83 μεταλλάξεις 
καλύπτουν τπερίπου το 91%25,26.
• ΔΦ508 (F508del): Πρόκειται για την πιο κοινή 
μετάλλαξη στην χώρα μας. Καλύπτει πάνω από 50% των 
χρωμοσωμάτων με μετάλλαξη.
• CF 33 (KIT elusigene or inollipa or abbott). 
Περιλαμβάνει τον έλεγχο 33 μεταλλάξεων που καλύπτουν 
το 74% των συχνότερων γνωστών μεταλλάξεων στον 
Ευρωπαϊκό πληθυσμό.
• CF 85%: Περιλαμβάνει τον έλεγχο του 85% των 
μεταλλάξεων που έχουν βρεθεί στον Ελληνικό πληθυσμό, 
γίνεται με MLPA for del/dup και με DGGE.
• CF 90%: Περιλαμβάνει τον έλεγχο του 90% των 
μεταλλάξεων περίπου 201 μεταλλάξεις + MLPA for del/dup

Πίνακας 2. Εκτιμώμενος κίνδυνος φορείας κυστικής ίνωσης με βάση την εθνικότητα (22).  

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ   ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ CFTR

ΔF508 (%)

ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ 1/3300 1/25 70

ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΙ 1/8000-9000 1/46 46

ΕΒΡΑΙΟΙ- ΕΣΚΕΝΑΖΙ 1/3300 1/24 30

ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

1/3970
1/1500

1/31 PUEBLO
1/20 ZUNI

0

ΑΦΡΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 1/15,300 1/65 48

ΑΣΙΑΤΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 1/32,100 1/94 30



Προγεννητική διάγνωση της κυστικής ίνωσης και η συμβολή της υπερηχογραφίας

24

 Σηφάκης και Ποντικάκη

• CF 99% : Περιλαμβάνει τον έλεγχο ολόκληρου του 
γονιδίου CFTR (point mutation plus copy number vari-
ation CNV).
Πλήρης και ακριβής γενετική συμβουλευτική 
πραγματοποιείται με σχετική δυσκολία και απαιτεί 
χρόνο. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτική πρέπει να 
γίνεται από γενετιστή ή από άτομο εξειδικευμένο στον 
έλεγχο κυστικής ίνωσης (π.χ. Μαιευτήρα Γυναικολόγο με 
εξειδίκευση στον Προγεννητικό Έλεγχο, Παιδίατρο με 
σχετική εμπειρία κτλ) και συστήνεται σε ζευγάρια:
• Στα όποια ο ένας τουλάχιστον σύντροφος έχει κυστική 
ίνωση ή έχει θετικό screening τεστ για κυστική ίνωση
• Με θετικό οικογενειακό ιστορικό κυστικής ίνωσης
• Με ένα προσβεβλημένο έμβρυο
• Στα όποια ο άντρας σύντροφος είναι στείρος λόγω 
συγγενούς αμφοτερόπλευρης απουσίας ή ατρησίας των 
σπερματικών πόρων
Ανάλυση ενός εκτεταμένου πάνελ μεταλλάξεων του 
γονιδίου της κυστικής ίνωσης ή γονιδιακή ακολουθία- 
ανάλυση ίσως είναι κατάλληλη σε αυτές τις περιπτώσεις.

Εξέταση του εμβρύου και πρόβλεψη του φαινότυπου 
Η εξέταση των μελλοντικών γονέων για την κατάσταση 
φορέας κυστικής ίνωσης είναι ιδανική αφού τους 
επιτρέπει να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά 
με την αναπαραγωγή. Η προεμφυτευτική γενετική 
διάγνωση αποτελεί μια επιλογή για τα ζευγάρια 
φορέων που επιθυμούν υγιές τέκνο χωρίς τερματισμό 
της κύησης, αλλά απαιτείται διαδικασία εξωσωματικής 
γονιμοποίησης. Μια πιο κοινή αντιμετώπιση είναι η 
διαδικασία εμβρυικού έλεγχου νωρίς στην εγκυμοσύνη 

και η επιλογή τερματισμού της κύησης προτού  αυτή γίνει 
εμφανής και η γυναίκα αντιληφθεί εμβρυικά σκιρτήματα.
- Εάν ο ένας γονέας έχει θετικό screening test και ο άλλος 
αρνητικό (και το οικογενειακό ιστορικό είναι αρνητικό για 
κυστική ίνωση), δεν είναι χρήσιμος ο έλεγχος του εμβρύου, 
καθώς δεν θα μπορεί να διακρίνει ένα έμβρυο φορέα 
από ένα προσβεβλημένο έμβρυο με μια μη ταυτοποίηση 
μετάλλαξη του γονιδίου της κυστικής ίνωσης.
- Εάν και τα δυο μέλη του ζευγαριού είναι φορείς 
κυστικής ίνωσης, το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος του 
εμβρύου. Το γονίδιο της κυστικής ίνωσης μπορεί να 
εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας DNA που απομονώνεται 
από κύτταρα χοριονικών λάχνων (μεταξύ 11ης-14ης  
εβδομάδας κύησης), από αμνιοκύτταρα (>16η εβδομάδα 
κύησης) ή από εμβρυικό αίμα (>20η εβδομάδα κύησης).
- Σε περίπτωση που το έμβρυο είναι ομόζυγο για μια 
συγκεκριμένη μετάλλαξη του γονιδίου της κυστικής 
ίνωσης, οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για 
τους πιθανούς φαινοτύπους κυστικής ίνωσης ώστε να 
μπορούν να λάβουν ενημερωμένη απόφαση για το μέλλον 
της εγκυμοσύνης.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η παρουσία υπερηχογενούς εντέρου στο υπερηχογράφημα 
εμβρύου αποτελεί μια ξεχωριστή ισχυρή ένδειξη για 
έλεγχο των γονέων για κυστική ίνωση 24.

Υπερηχογενές έντερο
Το υπερηχογενές έντερο (ΥΕ) αποτελεί εύρημα που 
χαρακτηρίζεται από απεικόνιση του εντέρου στον 
υπερηχογραφικό έλεγχο με ηχογένεια  μεγαλύτερη 
από τη συνήθη. Επειδή ο βαθμός ηχογένειας μπορεί 
να εκτιμηθεί διαφορετικά ανάλογα με τον εξεταστή 
και η υποκειμενική εκτίμηση μπορεί να διαφέρει 
σημαντικά, έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφορα 
κριτήρια αξιολόγησης του βαθμού ηχογένειας27,28, με 
επικρατέστερη τη διαβάθμιση (gradation) των Nyberg και 
συν. (1993)29. Σύμφωνα με αυτή  υπάρχουν τρεις βαθμοί 
ηχογένειας (echogenicity grade): Στο βαθμό (grade) I, 
το έντερο παρουσιάζει ελαφρώς μεγαλύτερη ηχογένεια 
από το ήπαρ. Στο βαθμό II η ηχογένεια είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη από αυτή του ήπατος αλλά μικρότερη από 
εκείνη του οστού. Στο βαθμό III η ηχογένεια είναι όμοια 
με αυτή του οστού (Εικόνες 4-6). Το ΥΕ αποτελεί εύρημα 
στο 0.5% των κυήσεων στη διάρκεια του β’ τριμήνου, 
συνήθως μετά την 20η εβδομάδα30. Στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων δεν έχει παθολογική σημασία και στο 76-
90% των κυήσεων με ΥΕ αναμένεται γέννηση απολύτως 
φυσιολογικών νεογνών31-33. Υπάρχει όμως αρκετά 
σημαντικός αριθμός μελετών που συσχετίζουν την 
παρουσία του ευρήματος αυτού με ποικίλες παθολογικές 
καταστάσεις της κύησης29,32, 34-38. Αναλυτικότερα το ΥΕ 
μπορεί να σχετίζεται με: χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
(τρισωμία 21 και σπανιότερα τρισωμία 18 ή άλλες 
ανευπλοειδίες), λοιμώξεις TORCH  (κυρίως λοίμωξη 
από μεγαλοκυτταροιό-CMV και σπανιότερα από 

 

Πίνακας 3. Υπερηχογενείς εστίες στην εμβρυική κοιλία30. 

με επασβεστώσεις

  επασβεστώσεις περοτοναίου
  περιτονίτιδα από μηκώνιο
  υδρομητρόκολπος

ενδοαυλικές επασβεστώσεις μηκωνίου
ορθοπρωκτική ατρησία
ατρησία λεπτού εντέρου
μη συνοδευόμενες από εντερική απόφραξη (σπάνιες) 

παρεγχύματος
ήπατος
σπλήνα
επινεφριδίων
επιπλεγμένων κύστεων ωοθηκών (σπάνια)
λιθίαση χοληδόχου κύστεως

χωρίς επασβέστωση
υπερηχογενές μηκώνιο
ενδοκοιλιακός εξωθωρακικός διαχωρισμός πνεύμονα 
(pulmonary sequestration)
όγκοι
αιμορραγία επινεφριδίων
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τοξόπλασμα), ατρησία ή στένωση του εντέρου, 
αιμορραγία εντός του αμνιακού σάκου, ενδομήτρια 
υπολειπόμενη ανάπτυξη (IUGR), θαλασσαιμία, κυστική 
ίνωση (CF), δυσπραγία του εμβρύου λόγω πλακουντιακής 
ανεπάρκειας, και αιφνίδιο ενδομήτριο θάνατο29,31,32,34-38. 

Αιτιολογία
Σύμφωνα με τους περισσότερους μελετητές για 
την υπερηχογένεια του εντέρου ευθύνονται ένας 
ή περισσότεροι από τους παρακάτω μηχανισμούς: 
ανωριμότητα του εμβρυικού εντέρου, αλλαγή στη 
σύσταση του μηκωνίου με ελαττωμένη περιεκτικότητα 
σε νερό (συμπύκνωση) ή/και αυξημένη περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνες, κατάποση αίματος μετά από ενδοαμνιακή 
αιμορραγία, οίδημα του τοιχώματος του εντέρου (στην 
θαλασσαιμία), ισχαιμία λόγω κακής αιμάτωσης30. Η 
συμπύκνωση του μηκωνίου οφείλεται αφενός στο γεγονός 
ότι ο αυλός του εντέρου κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 
είναι ακόμη στενός και αφ’ ετέρου στο ότι το έμβρυο 
δεν είναι ακόμη ικανό να καταπίνει επαρκείς ποσότητες 
αμνιακού υγρού, άρα η προώθησή του είναι αργή με 
αποτέλεσμα την μετατροπή του σε παχύρρευστη μάζα. Η 
συμπύκνωση δε αυτή του μηκωνίου μπορεί να οδηγήσει 
σε επασβεστώσεις, που προσδίδουν ακόμη περισσότερη 
υπερηχογένεια. Οι Sickler και συν. έχουν περιγράψει το 
εύρημα αυτό σε έμβρυο με τρισωμία 2139. Επίσης έχει 

αποδειχθεί ότι κάποια ένζυμα (microvillar enzymes) είναι 
ελαττωμένα σε έμβρυα με τρισωμία 21 ή κυστική ίνωση40, 
ώστε ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν την άποψη 
ότι αυτά τα έμβρυα «πάσχουν» από «δυσκοιλιότητα 
ενδομητρίως» (“in utero constipation”)30.

Διαφορική διάγνωση
Το ΥΕ πρέπει να διακρίνεται από άλλες καταστάσεις 
με υπερηχογενείς περιοχές στην ενδοκοιλιακή χώρα 
όπως τη μηκωνιακή περιτονίτιδα, ή από ενδοκοιλιακά 
υπερηχογενή μορφώματα όπως δυσπλαστικούς νεφρούς 
και εξωθωρακικό διαχωρισμό του πνεύμονα (Πίνακας 
3). Η διάκριση αυτή θα στηριχθεί στην διαφορετική 
υπερηχογραφική απεικόνιση και στην διαφορετική 
ανατομική θέση. Άλλες κοιλιακές μάζες όπως η 
αιμορραγική κύστη ωοθήκης ή το νευροβλάστωμα είναι 
συνήθως εμφανείς μόνο στο γ’ τρίμηνο30. Σημειώνεται 
ότι το υπερηχογενές μηκώνιο κατά τη διάρκεια του γ’ 
τριμήνου δεν έχει συνήθως παθολογικό υπόβαθρο41 και 
αναγνωρίζεται εμφανώς στο παχύ έντερο42. Αν εξαιρεθεί 
η τελευταία αυτή περίπτωση, η αναγνώριση ΥΕ κατά 
τη διάρκεια του γ’ τριμήνου δεν είναι συνηθισμένο 
εύρημα. Μπορεί δε να σχετίζεται με δυσμενή έκβαση της 
εγκυμοσύνης. Αναφέρεται τέλος ότι κυήσεις με σύνδρομο 
Down μπορεί να εμφανίσουν ΥΕ στο τρίτο και όχι στο 
δεύτερο τρίμηνο της κύησης43.

Διαγνωστική αξία
Το ΥΕ συνήθως αποτελεί εύρημα χωρίς παθολογική 
σημασία όπως προαναφέρθηκε. Αποτελεί όμως ένα 
μη ειδικό δείκτη που μερικές φορές σχετίζεται με 
ορισμένες παθολογικές καταστάσεις του εμβρύου, 
όπως ανευπλοειδία, στένωση ή ατρησία του εντέρου, 
λοιμώξεις, IUGR και κυστική ίνωση. Όσον αφορά 

Εικόνα 4. Υπερηχογενές έντερο σε έμβρυο 16 εβδο-
μάδων κύησης, βαθμού (grade) III .

Εικόνα 3. Ελλείμματα στο γονίδιο CTFR στην κυστι-
κή ίνωση. Τύπος Ι: Ελαττωματική παραγωγή πρωτε-
ΐνης (στο 3-5% των περιπτώσεων), Τύπος ΙΙ: Ελατ-
τωματική μετα-μεταγραφική κατεργασία πρωτεΐνης 
(F508del (c.1521_1523delCTT) στο 70%), Τύπος 
ΙΙΙ: Ελαττωματική ρύθμιση από ΑΤΡ (G551D η πιο 
κοινή στους Καυκάσιους), Τύπος ΙV: Ελαττωματική 
μετάδοση (R117H η πιο κοινή στους Καυκάσιους) 
(Welsh et al, αναφορά 8).
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ειδικότερα τον κίνδυνο να υποκρύπτεται ανευπλοειδία 
ή κυστική ίνωση, αυτός αυξάνεται ανάλογα με το βαθμό 
(grade) ηχογένειας του ΥΕ. Οι Slotnick και Abuha-
mad44 ανάμεσα σε 7.400 υπερηχογραφήματα β’ τριμήνου 
αναγνώρισαν 145 (1.9%) περιστατικά με ΥΕ και έδειξαν  
ότι σε κυήσεις με βαθμό ηχογένειας II και III υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος για ανευπλοειδία και κυστική ίνωση 
(Πίνακας 4). Οι Nyberg και συν29 μελέτησαν 95 κυήσεις 
με ΥΕ, εκ των οποίων 64 ήταν με βαθμό ηχογένειας II 
ή III και 31 με βαθμό I. Στην πρώτη ομάδα οι 40 από 
τις 64 κυήσεις (62%) σχετιζόταν με τρισωμία ή κυστική 
ίνωση, ενώ στη δεύτερη ομάδα μόνο σε 5 από 31 
κυήσεις υπήρχε αντίστοιχη συσχέτιση (16%). Από τις 
παραπάνω αλλά και από άλλες μελέτες45 φαίνεται ότι το 
ΥΕ σχετίζεται με κίνδυνο για σοβαρή υποκείμενη αιτία 
όταν η ηχογένεια είναι αυξημένη (βαθμού II ή III). Οι 
Bosco και συν2046 σε μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη 
εξετάζοντας 1.000 μονήρεις κυήσεις με παρουσία ΥΕ 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον σχετικό κίνδυνο 
για κυστική ίνωση ανάλογα με την εθνική καταγωγή και 
τη φυλή. Ειδικότερα στη λευκή φυλή ακόμη και όταν 
ο προυπάρχων σχετικός κίνδυνος (a priori risk) είναι 
υψηλός, τα περισσότερα έμβρυα με ΥΕ δεν παρουσιάζουν 
νόσο, ενώ αντίθετα στις υπόλοιπες φυλές τα μισά σχεδόν 
έμβρυα θα πάσχουν από κυστική ίνωση. Σε μελέτη των 
Petrikovsky και συν (1999)47, είχαν παρακολουθηθεί 
υπερηχογραφικά 28 έμβρυα τα οποία στη συνέχεια 
υποβλήθηκαν σε ενδομήτρια μετάγγιση αίματος. 
Κανένα δεν παρουσίαζε ΥΕ πριν από τη μετάγγιση 
ενώ στον επακόλουθο υπερηχογραφικό έλεγχο (12 
ώρες μετά τη μετάγγιση και ανά εβδομάδα) εξετάσθηκε 
η παρουσία του ευρήματος αυτού. Σαν αποτέλεσμα 
προφανώς της παρακέντησης του ομφαλίου λώρου και 
της συνεπακόλουθης ενδοαμνιακής αιμορραγίας τα 7 
από τα 28 έμβρυα εμφάνισαν ΥΕ εντός των πρώτων 12 
ωρών από τη μετάγγιση. Η υπερηχογένεια του εντέρου 
παρέμεινε σε 5 από τα 7 έμβρυα για 2 εβδομάδες και στα 
3 από αυτά για 4 εβδομάδες. Η μελέτη αυτή επιβεβαίωσε 
ότι το ΥΕ μπορεί να προκληθεί από αιμορραγία εντός 
του αμνιακού σάκου. Οι Yaron και συν31 μελέτησαν 
79 κυήσεις με ΥΕ του εμβρύου και διαπίστωσαν ότι 
σε 15 έμβρυα (19%) το εύρημα σχετιζόταν με κολπική 
αιμόρροια κύησης, σε 2 έμβρυα (2.5%) με κυστική 

ίνωση, σε 7 έμβρυα (8.9%) με πολλαπλές ανωμαλίες, σε 
5 (6.3%) με στένωση ή διάτρηση εντέρου μη σχετιζόμενη 
με κυστική ίνωση, σε 5 (6.3%) με ενδομήτρια λοίμωξη 
από ποικίλους ιούς (CMV, ιό απλού έρπητα, ιό 
ανεμευλογιάς, παρβοιό-Β19) ενώ σε 30 περιπτώσεις 
(38%) δεν βρέθηκε κάποια υποκείμενη αιτία. Τέλος σε 3 
κυήσεις (3.8%) παρατηρήθηκε ανεξήγητος ενδομήτριος 
θάνατος. Οι Al-Kouatly και συν48 σε μελέτη τους το 
2001 ανέδειξαν μια νέα παράμετρο που σχετίζεται με 
την πρόγνωση & έκβαση των περιστατικών με ΥΕ. Η 
μελέτη περιλάμβανε 171 έμβρυα με το εύρημα αυτό, όλα 
με βαθμό ηχογένειας III και χωρίς την παρουσία άλλης 
μείζονος υπερηχογραφικής ανωμαλίας ή δείκτη. Σε όλες 
τις κυήσεις αυτές εκτελέστηκε  αμνιοπαρακέντηση για 
τον έλεγχο του εμβρυϊκού καρυοτύπου, DNA έλεγχος των 
δύο γονέων για την ανίχνευση ετεροζυγωτίας για κυστική 
ίνωση καθώς και ιολογικός έλεγχος. Σε ποσοστό 3.5% 
των εμβρύων διεγνώσθη κυστική ίνωση και σε παρόμοιο 
ποσοστό ανευπλοειδία. Αναγνωρίσθηκε επίσης ένα 
έμβρυο με CMV λοίμωξη, αλλά κανένα με τοξοπλάσμωση. 
Τη μετάλλαξη ΔF-508 της ινοκυστικής νόσου (η 
συχνότερα ανευρισκόμενη) είχαν 5% των μητέρων και 
το 10.5% των πατέρων. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 
στις περιπτώσεις με ινοκυστική νόσο και ανευπλοειδία η 
ηχογένεια του εντέρου είναι πολυεστιακή (“multifocal”), 
ενώ στην περίπτωση με CMV λοίμωξη μονοεστιακή (“fo-
cal”). Ο μικρός αριθμός των περιστατικών επιβάλλει 
την επιβεβαίωση σε μεγαλύτερες μελέτες αυτών των 
παρατηρήσεων. Η ίδια ομάδα ερευνητών δημοσίευσε 
μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη σχετικά με τον 
προσδιορισμό παραγόντων κινδύνου για ενδομήτριο 
θάνατο εμβρύων με ΥΕ αγνώστου αιτιολογίας49. Στην 
αναδρομική αυτή μελέτη συνέκριναν τα έμβρυα με ΥΕ 
που κατέληξαν ενδομητρίως με αυτά που γεννήθηκαν 
ζωντανά, αφού πρώτα αποκλείστηκαν όλα τα έμβρυα με 
ΥΕ στα οποία ανιχνεύθηκε κυστική ίνωση, ανευπλοειδία, 
ενδομήτρια λοίμωξη ή άλλες ανωμαλίες. Από 156 τέτοια 
έμβρυα τα 9 (5.7%) υπέστησαν ενδομήτριο θάνατο, 
μεταξύ της 17ης και 39ης εβδομάδας κύησης (μ.ο. 22η 
εβδομάδα). Οι παράγοντες κινδύνου που εξετάστηκαν 
και συσχετίστηκαν με τον ενδομήτριο θάνατο ήταν το 
ολιγάμνιο, η υπολειπόμενη ενδομήτρια ανάπτυξη, και 
τα αυξημένα επίπεδα α-FP στον ορό της μητέρας. Όλοι 
οι προαναφερόμενοι παράγοντες κινδύνου ήταν πολύ 

Πίνακας 4. Συσχέτιση του βαθμού υπερηχογένειας του εντέρου και της υποκείμενης παθολογικής αιτίας (ανευπλοειδίας 
ή κυστικής ίνωσης)44.

Παθολογικές
Καταστάσεις
εμβρύου

Βαθμός υπερηχογένειας του εντέρου

Grade I Grade II Grade III

N=40 % N=81 % N=24 %

Κυστική ίνωση - - 2 2.5 5 20.8

ανευπλοειδία - - 2 2.5 6 25

Συνολικά - - 4 5 11 45.8
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πιο συχνοί στα έμβρυα με ΥΕ και ενδομήτριο θάνατο 
συγκριτικά με τα έμβρυα με το ίδιο εύρημα αλλά με καλή 
έκβαση κύησης (IUGR: 22.2 έναντι 0.7%, ολιγάμνιο: 44.4 
έναντι 2%, αυξημένα επίπεδα α-FP: 80 έναντι 7.7%). Οι 
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σε έμβρυα με 
ανεξήγητης αιτιολογίας ΥΕ, η πιθανότητα ενδομήτριου 
θανάτου ήταν 5.8% και ο ισχυρότερος παράγοντας 
πρόβλεψης αυτής της δυσμενούς έκβασης ήταν η 
αυξημένη συγκέντρωση της α-FP49.

Υπερηχογενές έντερο και κυστική ίνωση
Στην κυστική ίνωση οι διαταραχές στην έκκριση 
των παγκρεατικών ενζύμων οδηγούν σε παρουσία 
παχύρευστου μηκωνίου στο λεπτό έντερο και σε 
υποπερισταλτισμό του εντέρου – που αποτελούν και 
την παθοφυσιολογική εξήγηση στην παρατηρούμενη 
αυξημένη ηχογένεια του εντέρου στο έμβρυο50. Περίπου 
το 3% των εμβρύων με υπερηχογένεια στο έντερο 
παρουσιάζουν κυστική ίνωση σύμφωνα με σειρά μελετών 
(48,51-53) – αν και έχει αναφερθεί και συχνότητα 
έως και 7.6%54. Οι συχνότητες αυτές είναι κατά πολύ 
υψηλότερες από τον επιπολασμό της κυστικής ίνωσης 
στους Καυκάσιους (περίπου 1 στις 2-3.000 γεννήσεις 
ζώντων νεογνών).  
Οι βασικές αρχές στη διαχείριση της κύησης με εύρημα 
υπερηχογενές έντερο στη διάρκεια της αναλυτικής 
υπερηχογραφικής εξέτασης στο 2ο τρίμηνο συνοψίζονται 
στα παρακάτω. Αρχικά απαιτείται παραπομπή της κύησης 
για υπερηχογραφικό έλεγχο σε εξειδικευμένο ιατρό ή 
κέντρο με σκοπό να δειχθεί αν πρόκειται για μεμονωμένο 
εύρημα ή αν συνυπάρχουν άλλοι υπερηχογραφικοί 
δείκτες ή/και ανατομικές ανωμαλίες. Η υπόδειξη αυτή 
είναι σημαντική γιατί θα καθορίσει εν πολλοίς την ανάγκη 
περαιτέρω προγεννητικού ελέγχου και την ανάγκη 
παροχής τεκμηριωμένης γενετικής συμβουλευτικής. Στα 
πλαίσια αυτά είναι σημαντικό να διερευνηθεί (κυρίως 
από τη λήψη ιστορικού και από την επικοινωνία με το 
θεράποντα ιατρό) αν υπήρξε επεισόδιο αιμόρροιας ή 
αιμορραγίας σε προηγούμενες εβδομάδες της κύησης. 

Σημειώνεται πάντως ότι η υπερηχογένεια του εντέρου 
μετά από κατάποση αίματος από το έμβρυο σε περίπτωση 
ενδοαμνιακής αιμορραγίας συνήθως υποχωρεί σε 
περίπου δυο έως τέσσερις εβδομάδες από το επεισόδιο47. 
Παράλληλα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα λοίμωξης 
από μεγαλοκυτταροιό ή τοξόπλασμα με τον έλεγχο (ή 
επανέλεγχο) των ειδικών IgG και IgM αντισωμάτων – 
και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις με άλλες κατάλληλες 
εξετάσεις (π.χ. PCR).  Στα πλαίσια της διαγνωστικής 
διερεύνησης για την παρουσία του υπερηχογενούς 
εντέρου είναι καθοριστικής σημασίας η επανεκτίμηση 
του κινδύνου ανευπλοειδίας και άλλων γενετικών 
καταστάσεων στο έμβρυο, κυρίως όμως για το σύνδρομο 
Down. Καθοριστικά στοιχεία στην εκτίμηση αυτή είναι 
κυρίως τα αποτελέσματα της συνδυασμένης εξέτασης 
1ου τριμήνου (ηλικία μητέρας σε συνδυασμό με την 
αυχενική διαφάνεια και άλλους υπερηχογραφικούς και 
βιοχημικούς δείκτες) και η παρουσία ή όχι παθολογικών 

Εικόνα 6. Υπερηχογενές έντερο βαθμού (grade) II σε έμβρυο 17 εβδομάδων με τρισωμία 22 

Εικόνα 5. Υπερηχογενές έντερο σε έμβρυο 19 εβδο-
μάδων κύησης, βαθμού (grade) III, με ταυτόχρονη 
παρουσία μικρής ποσότητας ασκιτικού υγρού
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ή ύποπτων υπερηχογραφικών ευρημάτων στον αναλυτικό 
έλεγχο του 2ου τριμήνου55. Η διαθεσιμότητα πλέον του 
μη επεμβατικού ελέγχου με τη χρήση του ελεύθερου 
εμβρυικού DNA στο αίμα της μητέρας διευκολύνει τον 
έλεγχο για το σύνδρομο Down τα τελευταία χρόνια56. 
Είναι ευνόητο ότι ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα των 
παραπάνω εξετάσεων – και εν αναμονή αυτών - θα 
πρέπει να γίνει έλεγχος στο περιφερικό αίμα των γονέων 
για την παρουσία φορείας για κυστική ίνωση. Εφόσον 
αυτός έχει γίνει προ- ή στην αρχή της κύησης θα πρέπει να 
συσταθεί η επέκταση του ελέγχου σε μεγαλύτερο αριθμό 
μεταλλάξεων. Στην επιλογή αυτή φυσικά υπεισέρχονται 
πολλοί παράγοντες όπως τα ακολουθούμενα πρωτόκολλα 
ελέγχου για κυστική ίνωση σε κάθε χώρα, η εθνικότητα 
των γονέων, η υποστήριξη από τα εργαστήρια αλλά και 
οικονομικοί παράμετροι. Σε κάθε περίπτωση το ζευγάρι 
πρέπει να ενημερωθεί ότι ο απόλυτος έλεγχος όλων των 
μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης δεν είναι εφικτός.  
Με βάση τις αρχές αυτές που συνοπτικά παρατίθενται 
παραπάνω πιθανά θα αναγνωριστεί η πιθανή υποκείμενη 
αιτία (ενδοαμνιακή αιμορραγία, σύνδρομο Down, λοίμωξη 
ή κυστική ίνωση,) και θα καθοριστεί η ανάγκη περαιτέρω 
ελέγχου με αμνιοπαρακέντηση για την περαιτέρω 
διερεύνηση/αναζήτηση της αιτία ή την επιβεβαίωση της 
διάγνωσης. Συχνά υπάρχει η ανάγκη στο διαθέσιμο 
αμνιακό υγρό να ζητηθούν παράλληλα πολλές εξετάσεις, 
ταυτόχρονα ή διαδοχικά – π.χ. PCR για ανευπλοειδία, 
PCR για μεγαλοκυτταροιό ή τοξόπλασμα, μοριακός 
καρυότυπος και έλεγχος μεταλλάξεων κυστικής ίνωσης.
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Summary
Cystic fibrosis (CF) is the most common life-shortening 
autosomal recessive disease among Caucasian popula-
tions, with a frequency of 1 in 2000 to 3000 live births. 
It is caused by mutations in the cystic fibrosis transmem-
brane conductance regulator (CFTR) protein. Screening 
strategies for carriers’ detection have been applied but not 
established. The investigation of a couple for the detec-
tion of heterozygocity for CF is feasible before or during 

pregnancy with blood examination for a panel of the com-
monest CF mutations. If both parents are carrier an in-
vasive method (CVS or amniocentesis) is performed to 
exclude the fetal disease. Echogenic bowel is a sonografic 
finding, typically seen during the second trimester of the 
pregnancy. It is defined as the impression of unusually 
echogenic bowel, with echogenicity similar or same with 
that of the bones. It is found in approximately 0.5% of 
second trimester pregnancies, and usually does not con-
sist a pathologic entity. However the potential importance 
to prenatal diagnosis is due to the relation of echogenic 
bowel to some pathological conditions of the pregnancy 
that includes: cystic fibrosis, intra-amniotic bleeding, early 
fetal ascites, meconium peritonitis, congenital infections, 
hypoxia or fetal distress, IUGR, bowel obstruction, atresia 
or perforation, and aneuploidies. In cystic fibrosis, abnor-
malities in pancreatic enzyme secretion result in thick, vis-
cous meconium in the small intestine and hypoperistalsis, 
which is the likely reason for increased fetal bowel echo-
genicity. About 3 percent of fetuses with echogenic bowel 
had cystic fibrosis in a number of series. Based on current 
knowledge the sonographic detection of echogenic bowel 
suggests the need for further investigation even with am-
niocentesis to exclude fetal pathological conditions such 
as genetic syndromes, STORCH infections and cystic fi-
brosis. Appropriate genetic counseling to the parents is 
essential to inform for antenatal diagnosis options and 
limitations.  

Key words: CTFR, cystic fibrosis, echogenic bowel, prenatal di-
agnosis, fetal ultrasonography. 

Βιβλιογραφία
1. Rowe SM, Miller S, Sorscher EJ. Cystic fibrosis. N Engl J Med 
2005; 352:1992.
2. Gibson RL, Burns JL, Ramsey BW. Pathophysiology and man-
agement of pulmonary infections in cystic fibrosis. Am J Respir 
Crit Care Med 2003; 168:918.
3. Elborn JS. Cystic fibrosis. Lancet. 2016 Nov 19;388(10059):2519-
2531. Epub 2016 Apr 29.
4. Ratjen F, Döring G. Cystic fibrosis. Lancet 2003; 361:681.
5. Hamosh A, FitzSimmons SC, Macek M Jr, et al. Comparison 
of the clinical manifestations of cystic fibrosis in black and white 
patients. J Pediatr 1998; 132:255.
6. Collins FS. Cystic fibrosis: molecular biology and therapeutic 
implications. Science 1992; 256:774.
7. Drumm ML, Collins FS. Molecular biology of cystic fibrosis. 
Mol Genet Med 1993; 3:33.
8. Welsh, MJ, Tsui, L-C, Boat, T, Beaudet, AL. Cystic fibrosis. In: 
The Metabolic and Molecular Basis of Inherited Disease, Scriver, 
CR, Beaudet, AL, Sly, WS, et al (Eds), McGraw-Hill, New York, 
1995, p. 3801.
9. Guggino WB, Banks-Schlegel SP. Macromolecular interac-
tions and ion transport in cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care 
Med 2004; 170:815.
10. Johnson LG, Boyles SE, Wilson J, Boucher RC. Normaliza-
tion of raised sodium absorption and raised calcium-mediated 



29

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.14, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 19-30, 2017

chloride secretion by adenovirus-mediated expression of cystic 
fibrosis transmembrane conductance regulator in primary human 
cystic fibrosis airway epithelial cells. J Clin Invest 1995; 95:1377.
11. Donald J. Davidson, Julia R. Dorin. The CF mouse: an im-
portant tool for studying cystic fibrosis. Expert reviews in molecu-
lar medicine. 2001. 1-27. 10.1017
12. Anderson MP, Berger HA, Rich DP, et al. Nucleoside tri-
phosphates are required to open the CFTR chloride channel. Cell 
1991; 67:775.
13. Rich DP, Gregory RJ, Anderson MP, et al. Effect of delet-
ing the R domain on CFTR-generated chloride channels. Science 
1991; 253:205.
14. Mickle JE, Cutting GR. Genotype-phenotype relationships in 
cystic fibrosis. Med Clin North Am 2000; 84:597.
15. Cutting GR. Cystic fibrosis genetics: from molecular under-
standing to clinical application. Nat Rev Genet. 2015;16(1):45. 
Epub 2014 Nov 18.
16. Duguépéroux I, De Braekeleer M. The CFTR 3849+10kbC-
>T and 2789+5G->A alleles are associated with a mild CF phe-
notype. Eur Respir J 2005; 25:468.
17. Abeliovich D, Lavon IP, Lerer I, et al. Screening for five mu-
tations detects 97% of cystic fibrosis (CF) chromosomes and pre-
dicts a carrier frequency of 1:29 in the Jewish Ashkenazi popula-
tion. Am J Hum Genet 1992; 51:951.
18. Watson MS, Cutting GR, Desnick RJ, et al. Cystic fibrosis 
population carrier screening: 2004 revision of American College 
of Medical Genetics mutation panel. Genet Med 2004; 6:387.
19. American College of Medical Genetics. Technical standards 
and guidelines for CFTR mutation testing. 2006.
20. Committee on Genetics, American College of Obstetricians 
and Gynecologists. ACOG Committee Opinion. Number 325, 
December 2005. Update on carrier screening for cystic fibrosis. 
Obstet Gynecol 2005; 106;1465.
21. Boyle MP. Nonclassic cystic fibrosis and CFTR-related diseas-
es. Curr Opin Pulm Med 2003; 9:498.
22. ACOG Committee Opinion No. 486: Update on carrier 
screening for cystic fibrosis. American College of Obstetricians 
and Gynecologists Committee on Genetics. Obstet Gynecol 
2011;117:1028-31.
23. Wilson RD, De Bie I, Armour CM, Brown RN, Campagno-
lo C, Carroll JC, et al. Joint SOGC-CCMG Opinion for Repro-
ductive Genetic Carrier Screening: An Update for All Canadian 
Providers of Maternity and Reproductive Healthcare in the Era 
of Direct-to-Consumer Testing. J Obstet Gynaecol Can. 2016 
Aug;38(8):742-762.
24. Wenstrom KD, Wilkins-Haug L, Barss VA, Cystic fibrosis: 
Carrier screening, www.uptodate.com, March 2018
25. Kanavakis E, Efthymiadou A, Strofalis S, Doudounakis S, 
Traeger-Synodinos J, Tzetis M. Cystic fibrosis in Greece: molec-
ular diagnosis, haplotypes, prenatal diagnosis and carrier identifi-
cation amongst high-risk individuals. Clin Genet 2003;63:400-9.
26. Yiallouros PK, Neocleous V, Zeniou M, Adamidou T, Co-
sti C, Christophi C, Tzetis M, Kanavakis E, Deltas C. Cystic fi-
brosis mutational spectrum and genotypic/phenotypic features 
in Greek-Cypriots, with emphasis on dehydration as presenting 
symptom. Clin Genet 2007;71:290-2.
27. Capsi B, Blickstein I, Appelman Z. The accuracy of   the as-
sessment of normal fetal intestinal echogenicity-electrooptical 
densitometry versus the ultrasonographer’s eye. Gynecol Obstet 
Invest 1992:33:26-30.
28. Khandelwal M, Silva J, Chan L, Reece EA. Three-dimentional 
ultrasonographic technology to assess and compare echodensity 

of fetal bowel, bone and liver in the second trimester of pregnan-
cy. J Ultrasound Med 1999;18:691-695.
29. Nyberg DA, Dubinsky T, Resta RG, Mahony BS, Hickok DE, 
Luthy DA. Echogenic fetal bowel during the second trimester: 
clinical importance. Radiology. 1993;188:527-31
30. Nyberg, McGahan, Pretorius, Pilu. Diagnostic Imaging of Fe-
tal Anomalies, 2003, Lippincott Williams & Wilkins.
31. Yaron Y, Hassan S, Geva E, Kupferminc MJ, Yavetz H, Evans 
MI. Evaluation of fetal echogenic bowel in the second trimester. 
Fetal Diagn Ther. 1999;14:176-80
32. MacGregor SN, Tamura R, Sabbagha R, Brenhofer JK, Kam-
bich MP, Pergament E. Isolated hyperechoic fetal bowel: signifi-
cance and implications for management. Am J Obstet Gynecol. 
1995;173:1254-8
33.  Muller F, Dommergues M, Aubry MC, Simon-Bouy B, Gauti-
er E, Oury JF, Narcy F. Hyperechogenic fetal bowel: an ultraso-
nographic marker for adverse fetal and neonatal outcome. Am J 
Obstet Gynecol. 1995;173:508-13.
34.  Persutte WH. Second trimester hyperechogenicity in the low-
er abdomen of two fetuses with trisomy 21: is there a correlation? 
J Clin Ultrasound. 1990;18:425-8.
35.  Scioscia AL, Pretorius DH, Budorick NE, Cahill TC, Axelrod 
FT, Leopold GR. Second-trimester echogenic bowel and chromo-
somal abnormalities. Am J Obstet Gynecol. 1992;167:889-94.
36. Dicke JM, Crane JP. Sonographically detected hyperechoic 
fetal bowel: significance and implications for pregnancy manage-
ment. Obstet Gynecol. 1992;80:778-82
37. Hogge WA, Hogge JS, Boehm CD, Sanders RC. Increased 
echogenicity in the fetal abdomen: use of DNA analysis to estab-
lish a diagnosis of cystic fibrosis. J Ultrasound Med 1993;12:451–
454.
38. Bahado-Singh R, Morotti R, Copel JA, Mahoney MJ. Hy-
perechoic fetal bowel: the perinatal consequences. Prenat Diagn 
1994;14:981–987.
39. Sickler GK, Vang R, Maklad N. Echogenic fetal bowel and 
calcified meconium in a fetus with trisomy 21. J Ultrasound Med 
1998;17:591-593
40. Brock DJH. Prenatal diagnosis of cystic fibrosis. In: Rodeck 
CH, Nicolaides KH, eds, .Prenatal Diagnosis. New York: John 
Wiley and Sons, 1985:159-175.    
41. Paulson EK, Hertzberg BS. Hyperechoic meconium in the 
third trimester fetus: an uncommon normal variant. J Ultrasound 
Med 1991;10:677-680.
42. Fung AS, Wilson S, Toi A, Johnson JA. Echogenic colonic 
meconium in the third trimester: a normal sonographic finding. J 
Ultrasound Med 1992;11:676-678.
43. Sepulveda W, Bower S, Fisk NM. Third-trimester hyper-
echogenic bowel in Down syndrome. Am J Obstet Gynecol 
1995;172:210-211.
44. Slotnick RN, Abuhamad AZ. Prognostic implications of fetal 
echogenic bowel. Lancet 1996;347:85-87.
45. Hill LM, Fries J, Hecker J, Grzybek P. Second-trimester echo-
genic small bowel: an increased risk for adverse perinatal out-
come. Prenat Diagn 1994;14:845-850.
46. Bosco AF, Norton ME, Lieberman E. Predicting the risk of 
cystic fibrosis with echogenic fetal bowel and one cystic fibrosis 
mutation. Obstet Gynecol. 1999;94:1020-3.
47. Petrikovsky B, Smith-Levitin M, Holsten N. Intra-amniotic 
bleeding and fetal echogenic bowel. Obstet Gynecol. 1999;93:684-
6.
48. Al-Kouatly HB, Chasen ST, Streltzoff J, Chervenak FA. The 
clinical significance of fetal echogenic bowel. Am J Obstet Gyne-



Προγεννητική διάγνωση της κυστικής ίνωσης και η συμβολή της υπερηχογραφίας

30

 Σηφάκης και Ποντικάκη

col. 2001;185:1035-8.
49. Al-Kouatly HB, Chasen ST, Karam AK, Ahner R, Chervenak 
FA Factors associated with fetal demise in fetal echogenic bowel. 
Am J Obstet Gynecol. 2001;185:1039-43
50. Irish MS, Ragi JM, Karamanoukian H, et al. Prenatal diag-
nosis of the fetus with cystic fibrosis and meconium ileus. Pediatr 
Surg Int 1997;12:434.
51. Simon-Bouy B, Satre V, Ferec C, et al. Hyperechogenic fetal 
bowel: a large French collaborative study of 682 cases. Am J Med 
Genet A 2003;121A:209.
52. Carcopino X, Chaumoitre K, Shojai R, et al. Foetal magnetic 
resonance imaging and echogenic bowel. Prenat Diagn 2007; 2
53. Muller F, Dommergues M, Simon-Bouy B, et al. Cystic fibrosis 
screening: a fetus with hyperechogenic bowel may be the index 

case. J Med Genet 1998;35:657.
54.  Scotet V, Duguépéroux I, Audrézet MP, et al. Focus on cystic 
fibrosis and other disorders evidenced in fetuses with sonographic 
finding of echogenic bowel: 16-year report from Brittany, France. 
Am J Obstet Gynecol 2010; 203:592.e1.
55. Sifakis S. Ultrasonography markers in chromosomal abnor-
malities. BJMG 2003;6:31-40    
56. Sifakis S, Papantoniou N, Kappou D, Antsaklis A. Noninva-
sive prenatal diagnosis of Down syndrome: current knowledge 
and novel insights. J Perinat Med  2012;40:319-27.


