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Περίληψη

Η αχονδροπλασία αποτελεί την πιο συχνή διαταραχή της 
ομάδας των οστεοχονδροδυσπλασιών καθώς και την πιο 
συχνή μη θανατηφόρο σκελετική δυσπλασία, με συχνότητα 
περίπου 1 στις 10.000 με 30.000 γεννήσεις. Κληρονομείται 
με τον αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα και οφείλεται 
κυρίως σε μεταλλάξεις στο γονίδιο του διαμεμβρανικού τμή-
ματος του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα 3 των ινο-
βλαστών (FGFR3). Περίπου το 80% των περιπτώσεων είναι 
σποραδικές, ως αποτέλεσμα νέων (de novo) μεταλλάξεων. 
Η προγεννητική διάγνωση της αχονδροπλασίας συχνά κα-
θίσταται δύσκολη λόγω της παρουσίας παθολογικών υπε-
ρηχογραφικών ευρημάτων συνήθως μετά τις 20 εβδομάδες 
της κύησης. Υποψία για αχονδροπλασία πρέπει να τίθεται 
όταν υπερηχογραφικά εμφανίζονται βράχυνση των μακρών 
οστών και μακροκεφαλία. Συχνά ευρήματα επίσης αποτε-
λούν η προπέτεια του μετώπου και η βραχυδακτυλία. Αν και 
η τελική διάγνωση τίθεται με μοριακό έλεγχο, τα τελευταία 
χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος με τη μέθοδο εξέτα-
σης ελεύθερου εμβρυικού DNA (cfDNA) από το περιφερικό 
αίμα της μητέρας. Στην διαφορική διάγνωση συμπεριλαμ-
βάνονται κυρίως η υποαχονδροπλασία, η θανατηφόρος δυ-
σπλασία και η ομόζυγος αχονδροπλασία. Μετά την γέννηση 
στις κυριότερες κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνονται τα 
χαρακτηριστικά κρανιοπροσωπικά γνωρίσματα, ασύμμετρο 
κοντό ανάστημα, βράχυνση των μακρών οστών που αφορά 
κυρίως το εγγύς τμήμα των άνω και κάτω άκρων (ριζομελία) 
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και μακροκεφαλία. Οι ασθενείς με αχονδροπλασία 
παρουσιάζουν βραδύτερη ανάπτυξη κινητικών δε-
ξιοτήτων, η διανοητική ανάπτυξη όμως συνήθως 
είναι φυσιολογική. Η προγεννητική διάγνωση της 
αχονδροπλασίας, η επακόλουθη γενετική συμβου-
λευτική και η περαιτέρω διαχείριση της κύησης 
αποτελεί από τα πλέον σύνθετα και πολύπλοκα 
προβλήματα στον σύγχρονη Μαιευτική.

Λέξεις - κλειδιά: αχονδροπλασία, γονίδιο FGFR3, προγεννητι-
κός έλεγχος, σκελετικές δυσπλασίες, υπερηχογραφία, υποχον-
δροπλασία

Εισαγωγή
Οι σκελετικές δυσπλασίες αποτελούν μία εξαιρετικά 
ανομοιογενή ομάδα νοσολογικών οντοτήτων που 
επηρεάζουν κυρίως την ανάπτυξη των οστών. Στην 
βιβλιογραφία περιγράφονται περίπου 400 διαταραχές. 
Οι  περισσότερες από αυτές έχουν γενετικά αίτια, 
ενώ μπορεί να εμφανιστούν τόσο κατά την εμβρυική 
περίοδο όσο και στην μετέπειτα ενήλικη ζωή1. Η ακριβής 
διάγνωση των σκελετικών δυσπλασιών προγεννητικά 
καθίσταται συχνά ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στη μεγάλη κλινική ετερογένεια, στην παρουσία 
παρόμοιων φαινοτυπικών χαρακτηριστικών καθώς 
και στην μη δυνατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις 
ακριβούς ταυτοποίησης με τη χρήση του μοριακού 
ελέγχου2. Επιπλέον, οι μηχανισμοί που τις προκαλούν 
συχνά εμφανίζονται κυρίως κατά το 3ο τρίμηνο της 
εγκυμοσύνης, με αποτέλεσμα πολλές σκελετικές 
δυσπλασίες να μην είναι δυνατόν να διαγνωσθούν πριν 
το τέλος του 2ου ή τις αρχές του 3ου τριμήνου και να 
διαφύγουν της διάγνωσης2-4. 
Η αχονδροπλασία (παλαιότερη ονομασία, νανισμός) 
αποτελεί την πιο συχνή διαταραχή της ομάδας των 
οστεοχονδροδυσπλασιών καθώς και την πιο συχνή μη 
θανατηφόρο σκελετική δυσπλασία5, με συχνότητα περίπου 
1 στις 10.000-30.000 γεννήσεις6,7. Είναι κατάσταση 
που κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατούντα 
χαρακτήρα και οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο του 
διαμεμβρανικού τμήματος του υποδοχέα του αυξητικού 
παράγοντα 3 των ινοβλαστών (FGFR3). Τα κυριότερα 
κλινικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ασύμμετρο 
κοντό ανάστημα (μέσο ύψος ενήλικα 131 εκ. στους 
άνδρες και 124 εκ. στις γυναίκες), βράχυνση των μακρών 
οστών που αφορά κυρίως το εγγύς τμήμα των άνω και 
κάτω άκρων (ριζομελία) και μακροκεφαλία. Οι ασθενείς 
με αχονδροπλασία παρουσιάζουν βραδύτερη ανάπτυξη 
κινητικών δεξιοτήτων, η διανοητική ανάπτυξη όμως 
συνήθως είναι φυσιολογική. Η συχνότητα εμφάνισης δεν 
διαφοροποιείται σε σχέση με την φυλετική καταγωγή, 
ενώ η αναλογία άρρεν/θήλυ είναι 1:1. Όπως θα δούμε 
παρακάτω πιο αναλυτικά, η αχονδροπλασία συνοδεύεται 
επίσης από μία σειρά επιπλοκών και διαταραχών8. 

Γενετική βάση
Οι ασθενείς με αχονδροπλασία παρουσιάζουν 
μεταλλάξεις στο γονίδιο του διαμεμβρανικού τμήματος 
του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα 3 των 
ινοβλαστών (FGFR3) το οποίο εντοπίζεται στο βραχύ 
σκέλος (p) του χρωμοσώματος 4 και συγκεκριμένα στη 
ζώνη 4p16.3. Δύο συγκεκριμένες μεταλλάξεις, οι οποίες 
παρουσιάζουν πλήρη διεισδυτικότητα, ευθύνονται 
για σχεδόν όλες τις περιπτώσεις αχονδροπλασίας. 
Αφορούν κυρίως στο ίδιο νουκλεοτίδιο του FGFR3 
(1138G>A, 98% των περιπτώσεων και 1138G>C, 1% 
των περιπτώσεων) οδηγώντας στην αντικατάσταση 
γουανίνης από αδενίνη ή γουανίνης από κυτοσίνη στο 
αμινοξύ 380. Ως αποτέλεσμα ενεργοποιείται μόνιμα ο 
FGFR3 υποδοχέας, αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό 
των χονδροκυττάρων, οδηγώντας τελικά σε ελαττωματική 
ενδοχόνδρια οστεοποίηση (η ανάπτυξη του περιόστεου 
ωστόσο παραμένει φυσιολογική), καθυστέρηση της 
ανάπτυξης, βράχυνση των οστών, καθώς και άλλες 
σκελετικές ανωμαλίες9,10.  
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι οι μεταλλάξεις 
μπορεί να αφορούν και σε μεγαλύτερο τμήμα του γονιδίου 
FGFR311, ενώ επιπλέον στην βιβλιογραφία αναφέρονται 
οικογενείς περιπτώσεις που δεν συνδέονται με το 
χρωμόσωμα 412. Επιπλέον, όπως θα δούμε παρακάτω, 
μεταλλάξεις στο γονίδιο FGFR3 μπορεί εκτός από 
αχονδροπλασία, να έχουν ως αποτέλεσμα και άλλες 
καταστάσεις όπως υποχονδροπλασία, θανατηφόρο 
δυσπλασία, διαταραχές κρανιοσυνοστέωσης (σύνδρομο 
Muenke και σύνδρομο Crouzon με μελανίζουσα 
ακάνθωση), οικογενή μελανίζουσα ακάνθωση,  κακοήθεις 
δερματικές αλλοιώσεις και τη δυσπλασία Saddan13,14. Η 
τελευταία αποτελεί σπάνια περίπτωση αχονδροπλασίας 
με σοβαρή αναπτυξιακή καθυστέρηση και μελανίζουσα 
ακάνθωση. Κληρονομείται με τον αυτοσωματικό 
επικρατούντα τρόπο, ενώ στους περισσότερους ασθενείς 
έχει διαπιστωθεί ετεροζυγωτία στην μετάλλαξη  K650M 
στο γονίδιο FGFR3. Κλινικά παρουσιάζονται τα 
χαρακτηριστικά της αχονδροπλασίας σε σοβαρότερη 
μορφή ενώ σε αρκετές περιπτώσεις περιγράφονται 
ανωμαλίες του ΚΝΣ που μπορεί να αποτελέσουν αίτιο 
επιληπτικών κρίσεων και σοβαρού βαθμού διανοητικής 
υστέρησης. Η μελανίζουσα ακάνθωση εμφανίζεται κατά 
την πρώιμη παιδική ηλικία, ενώ ο μηχανισμός που την 
προκαλεί παραμένει άγνωστος. Στη βιβλιογραφία γενικά 
περιγράφεται χαμηλό προσδόκιμο ζωής, με μία μελέτη 
να αναφέρει ότι σχεδόν οι μισοί ασθενείς απεβίωσαν 
πριν την 21η ημέρα ζωής, κυρίως λόγω αναπνευστικής 
ανεπάρκειας15-17.
  
Κληρονομικότητα
Η αχονδροπλασία κληρονομείται ως αυτοσωμικό 
επικρατές νόσημα. Περίπου το 80% των περιπτώσεων 
είναι σποραδικές, ως αποτέλεσμα νέων (de novo) 
μεταλλάξεων18. Όταν και οι δύο γονείς πάσχουν από 
αχονδροπλασία η πιθανότητα εμφάνισης στο παιδί 
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ετερόζυγης αχονδροπλασίας είναι 50%, φυσιολογικού 
γονότυπου 25%, ενώ ομοζύγου αχονδροπλασίας 25%. 
Στην τελευταία παρουσιάζονται σοβαρού βαθμού 
ανωμαλίες στο ερειστικό σύστημα του εμβρύου 
που οδηγούν σε πρώιμο θάνατο από αναπνευστική 
ανεπάρκεια λόγω μικρού θωρακικού κλωβού ή από 
ανωμαλίες του ΚΝΣ λόγω παρουσίας υδροκέφαλου8. 
Όταν πάσχει ο ένας γονέας η πιθανότητα ετερόζυγης 
αχονδροπλασίας είναι 50% και φυσιολογικού γονότυπου 
50% (στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να εμφανιστεί 
ομόζυγος αχονδροπλασία).  

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η παρατήρηση ότι η 
πιθανότητα εμφάνισης νέων μεταλλάξεων που σχετίζονται 
με αυτοσωμικά επικρατούντα νοσήματα, όπως η 
αχονδροπλασία, αυξάνεται με την ηλικία του πατέρα19, 20. 
Η ακριβής αιτιολογία δεν είναι γνωστή, ωστόσο υπάρχει 
η υπόθεση ότι η δράση των αντιοξειδωτικών ενζύμων 
στο σπερματικό πλάσμα και τα σπερματοζωάρια ανδρών 
σε προχωρημένη ηλικία μπορεί να είναι μειωμένη, 
καθιστώντας τα έτσι περισσότερο ευάλωτα σε νέες 
μεταλλάξεις21. Επιπλέον, οι σπερματίδες και τα ώριμα 
σπερματοζωάρια χάνουν με την πάροδο της ηλικίας τους 
μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA22. Παρόλα αυτά ο 
πραγματικός κίνδυνος παραμένει χαμηλός λόγω της a 
priori χαμηλής πιθανότητας εμφάνισης των αυτοσωμικά 
επικρατούντων νοσημάτων. Σε μία μελέτη υπολογίστηκε 
ότι η συχνότητα των παραπάνω νοσημάτων όταν η 
ηλικία του πατέρα υπερβαίνει τα 40 έτη κυμαίνεται 
μεταξύ 0.3-0.5%23.  Η πιθανότητα επανεμφάνισης της 
αχονδροπλασίας σε τέκνο υγιών γονέων θεωρείται 

ότι ξεπερνάει κατά δύο φορές εκείνη του γενικού 
πληθυσμού. Συγκεντρωτικά δεδομένα από 11 κέντρα 
γενετικής υπολογίζουν την πιθανότητα αυτή περίπου 
0.2%24. 

Κλινικές εκδηλώσεις
Η αχονδροπλασία παρουσιάζει χαρακτηριστικά 
κρανιοπροσωπικά γνωρίσματα, ασύμμετρα κοντό 
ανάστημα με ριζομελικής μορφής βράχυνση των άνω 
και κάτω άκρων, βραχυδακτυλία, κυφοσκωλίωση και 
εκσεσημασμένη οσφυϊκή λόρδωση.  Τα κρανιοπροσωπικά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μακροκεφαλία, 
παρουσία μετωπιαίου ύβου (προπέτεια του μετώπου), 
επιπέδωση ρινός, διαπλάτυνση κάτω γνάθου και 
υποπλασία του μέσου τμήματος του προσώπου25. Για την 
παρουσία μακροκεφαλίας έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι 
παράγοντες όπως υποσκληρίδιο αιμάτωμα που σχετίζεται 
με την διεύρυνση του υπαραχνοειδούς χώρου, τραύμα 
και υδροκέφαλος26. Επιπλέον, πρόσφατα δεδομένα 
αποδίδουν την εμφάνισή της στο ρόλο του FGFR3 στην 
εκλεκτική ανάπτυξη του ινιακο-κροταφικού φλοιού27. Τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου και η βράχυνση των οστών 
είναι εμφανή κατά την γέννηση, ενώ η κυφοσκολίωση, 
συνηθέστερα στην  θωρακο-οσφυική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης, εμφανίζεται κατά το 1ο έτος ζωής 
και ως επί το πλείστον υποχωρεί καθώς ο μυϊκός τόνος 
βελτιώνεται και το παιδί ξεκινά την βάδιση. Επίσης, η 
εκσεσημασμένη οσφυϊκή λόρδωση (υπερλόρδωση) είναι 
ένα συνηθισμένο εύρημα που καθίσταται εμφανές μετά 
την έναρξη της βάδισης σε ηλικία περίπου 1.5 ετών, ενώ 
η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης μπορεί να 

Εικόνα 1. Μήκος μηριαίου (FL=32 χιλ) και μήκος άκρου πόδα (foot=40 χιλ) σε υπερηχογραφημα εμβρύου 
με αχονδροπλασία την 24η εβδομάδα κύησης (FL/foot=0.8). [Hatzaki et al, 2011, αναφορά 46 – με την έγ-
γραφη συγκατάθεση των συγγραφέων]
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παρουσιάσει στένωση κατά την ενήλικη ζωή. 
Όπως αναφέραμε προηγουμένως υπάρχει ριζομελικού 
τύπου βράχυνση των άνω και κάτω άκρων. Εξαιτίας 
αυτού, τα παιδιά με αχονδροπλασία παρουσιάζουν 
συχνά πλεονάζουσες δερματικές πτυχές, ιδίως στα άνω 
άκρα. Επιπλέον υπάρχει περιορισμός κινητικότητας των 
αγκώνων, κυρίως όσον αφορά στην έκταση ενώ πολλές 
φορές παρατηρείται πλήρης περιορισμός περιστροφής. 
Επίσης παρουσιάζεται βραχυδακτυλία στα άνω άκρα 
που προσδίδει την χαρακτηριστική εμφάνιση «δίκην 
τρίαινας» ως δευτεροπαθής εκδήλωση της βράχυνσης 
των μετακαρπίων οστών, ενώ στις περισσότερες 
αρθρώσεις παρουσιάζεται χαλάρωση. Στα γόνατα συχνά 

εμφανίζεται ραιβότητα, αρχικά λόγω της χαλάρωσης της 
άρθρωσης και αργότερα λόγω κύρτωσης των κνημών και 
υπερανάπτυξης της περόνης8.  
Η αχονδροπλασία συνδέεται επίσης με βραδύτερη 
ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά αυτά 
συγκρατούν το κεφάλι τους περίπου από τον 4ο έως τον 
7ο μήνα, κάθονται μόνα τους από τον 9ο έως τον 10ο 
μήνα, ξεκινούν το μπουσούλημα μεταξύ 9 και 10 μηνών 
ενώ τη βάδιση μεταξύ 16 και 22 μηνών. Η καθυστέρηση 
αυτή της ανάπτυξης των κινητικών «ορόσημων» είναι 
το αποτέλεσμα του συνδυασμού της χαλαρότητας των 
αρθρώσεων, της υποτονίας και της μακροκεφαλίας28,29. Η 
βραδύτητα αυτή της ανάπτυξης υποχωρεί κατά τα 2 με 3 

Εικόνα 2. Υπερηχογραφικοί δείκτες βιομετρίας και αναλογίες σε 16 περιπτώσεις με προγεννητική διάγνωση 
σκελετικής δυσπλασίας. A: μήκος μηριαίου σε 16 περιπτώσεις και σε διαδοχικές μετρήσεις με περισσότερα 
από 1 υπερηχογραφήματα σε 8/16 περιπτώσεις.  B: μήκος μηριαίου/περίμετρος κοιλίας σε 16 περιπτώσεως 
και με περισσότερα από 1 υπερηχογραφήματα σε 7/16 περιπτώσεις C: αμφιβρεγματική διάμετρος σε 16 
περιπτώσεως και με περισσότερα από 1 υπερηχογραφήματα σε 7/16 περιπτώσεις D: περίμετρος κεφαλής 
σε 16 περιπτώσεως και με περισσότερα από 1 υπερηχογραφήματα σε 7/16 περιπτώσεις (φυσιολογικές τιμές 
βιομετρίας σύμφωνα με Snijders and Nikolaides, 1994).
Αχονδροπλασία  ACH: 
Υποχονδροπλασία HCH: 
Θανατηφόρος δυσπλασία 1 (TD1):  Δ
[Hatzaki et al, 2011, αναφορά 46 – με την έγγραφη συγκατάθεση των συγγραφέων]



35

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.14, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 31-44, 2017

πρώτα έτη ζωής εφόσον δεν συνυπάρχουν άλλα ιατρικά 
προβλήματα  όπως η συμπίεση του νωτιαίου μυελού στο 
επίπεδο του ινιακού τρήματος.  
Ακτινολογικά ευρήματα
Τα ακτινολογικά ευρήματα της αχονδροπλασίας είναι 
χαρακτηριστικά και δύσκολα ξεφεύγουν της προσοχής 
ενός έμπειρου παιδοακτινολόγου30. Στα κυριότερα από 
αυτά συγκαταλέγονται τα εξής: 
- Μεγάλος θόλος κρανίου και στένωση ινιακού τρήματος 
(η διάγνωση απαιτεί αξονική τομογραφία βάσης κρανίου) 
- Γενικευμένες ανωμαλίες των μεταφύσεων των 
σωληνοειδών οστών. 
- Προοδευτική ουραία στένωση και μείωση των 
μεσοσκελιαίων αποστάσεων των κάτω οσφυϊκών 
σπονδύλων. 
- Ανωμαλίες πυέλου με μικρά «τετράγωνα» λαγόνια οστά 
και στενή ισχιακή εγκοπή. 
- Αλλοιώσεις των επιφύσεων του κάτω τμήματος του 
μηριαίου, σχήματος περισπωμένης ή «V» 31 
- Μικρός και στενός θώρακας8 
- Η στένωση του υπαραχνοειδούς χώρου στο επίπεδο του 
ινιακού τρήματος, η μείωση της οβελιαίας και εγκάρσιας 
διαμέτρου του καθώς και η διαστολή των πλάγιων κοιλιών 
και της τρίτης κοιλίας μπορούν να απεικονισθούν με 
μαγνητική ή αξονική τομογραφία 32,33.  

Η υπερηχογραφία στην προγεννητική διάγνωση 

Προγεννητικά, η υποψία παρουσίας σκελετικής 
δυσπλασίας στην πλειονότητα των περιπτώσεων τίθεται 
αρχικά κατά τη διάρκεια του ευρέως διαδεδομένου 
ανατομικού υπερηχογραφήματος 18-23 εβδομάδων, 
όπου η βιομετρία και ανατομία του εμβρύου, 
συμπεριλαμβανομένου του σκελετού και άλλων 
ανατομικών δομών, όπως το κεφάλι και ο θώρακας, 
εξετάζονται λεπτομερώς34. Η αναγνώριση συγκεκριμένων 
υπερηχογραφικών ευρημάτων ή δεικτών που σχετίζονται 
με σκελετική δυσπλασία σε έμβρυο χαμηλού κινδύνου, 
απαιτεί συστηματική διερεύνηση για την επίτευξη σωστής 
διάγνωσης35. Συγκεκριμένα, η υποψία για αχονδροπλασία 
πρέπει να τίθεται όταν υπάρχει βράχυνση των μακρών 
οστών και μακροκεφαλία.  
Σε γενικές γραμμές, το μηριαίο είναι το μόνο μακρό 
οστό του εμβρύου στο οποίο γίνεται μέτρηση κατά το 
ανατομικό υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου ή μετέπειτα 
κατά το υπερηχογράφημα ανάπτυξης 3ου τριμήνου, 
παρόλο που στις κατευθυντήριες οδηγίες ορισμένων 
κέντρων προτείνεται η συστηματική εκτίμηση όλων 
των μακρών οστών. Η σωστή μέτρηση του μηριαίου 
αφορά το τμήμα από τον μείζον τροχαντήρα έως το 
άπω άκρο της διάφυσης (η άνω και κάτω επίφυση δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην μέτρηση). Θα πρέπει να 
γίνουν αρκετές επιμήκεις μετρήσεις και στο αρχείο να 

Εικόνα 3. Προγεννητικά υπερηχογραφικά ευρήματα της αχονδροπλασίας, ήπια κύρτωση μηριαίου οστού 
(a,b), βραχυδακτυλία («τριαινοειδής» διαμόρφωσης της άκρας χείρας σε δισδιάστατη (2D) (c) και τρισδιά-
στατη (3D) απεικόνιση) (d), προπέτεια του μετώπου (μετωπιαίος ύβος) σε 2D (e,f) και 3D απεικόνιση (g,h), 
παρουσία «μικρού» θώρακα σε παραοβελιαία τομή (i), καθώς και σύγκριση μεταξύ εγκάρσιας τομής θώρα-
κα (j) και κοιλίας (k). Φαίνεται η αύξηση του αμνιακού υγρού στην (f).  [Chitty et al, 2011, αναφορά 7 – με 
την έγγραφη συγκατάθεση των συγγραφέων] 
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καταχωρείται η μεγαλύτερη. Λόγος για βραχύ μηριαίο 
γίνεται όταν η μέτρηση βρίσκεται κάτω από την 5η ΕΘ ή 
είναι μικρότερη από δύο σταθερές αποκλίσεις σε σχέση 
με τον μέσο όρο για την ηλικία εγκυμοσύνης 36. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση 
ήπιας βράχυνσης του μηριαίου δεν θα πρέπει να υπάρχει 
βιασύνη διεξαγωγής συμπερασμάτων καθώς ο εξεταστής 
θα πρέπει να έχει κατά νου τις καταστάσεις εκείνες με 
παρόμοια εικόνα όπως π.χ φυσιολογική παραλλαγή, 
βραχύ άκρο «εκ κατασκευής», ψευδώς θετική μέτρηση, 
ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη37 και ανευπλοειδία 
(κυρίως σύνδρομο Down). Κατά την αξιολόγηση των 
ευρημάτων θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω 
σημεία:  
- Η πλειοψηφία των περιπτώσεων βράχυνσης του 
μηριαίου οστού αποτελούν είτε φυσιολογική παραλλαγή 
είτε βράχυνση «εκ κατασκευής». 
- Περίπου το 13% των βραχέων μηριαίων που 
διαγιγνώσθησαν ως μεμονομένο εύρημα μεταξύ 18-
24 εβδομάδων κύησης θα ανευρεθούν φυσιολογικά σε 
μελλοντικό έλεγχο38. Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί σε 
υποεκτίμηση των προηγούμενων μετρήσεων και όχι σε 
«ανάκτηση» της ανάπτυξης του εμβρύου. 
- Η οικογενειακή και μητρική φυλετική καταγωγή 
σχετίζεται σαφώς με την ανάπτυξη του εμβρύου, 
επομένως θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την 
ερμηνεία της εκατοστιαίας κατανομής του μηριαίου. 
- Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει κατά νου η πιθανότητα 
ανευπλοειδίας (κυρίως συνδρόμου Down) καθώς το 
βραχύ μηριαίο αποτελεί έναν από τους ήπιους δείκτες, 
παρόλο που η προγνωστική του αξία είναι μικρή 
όταν αποτελεί μεμονωμένο εύρημα και η εγκυμοσύνη 
χαρακτηρίστηκε «χαμηλού ρίσκου» έπειτα από τον 
προγεννητικό έλεγχο 1ου τριμήνου.  
- Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η πιθανότητα 
ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης. 
Εφόσον τεθεί υποψία απαιτείται περαιτέρω έλεγχος 
του εμβρύου καθώς και μία σειρά επαναλαμβανόμενων 
εξετάσεων προκειμένου να γίνει η σωστή διάγνωση. 
Όπως αναφέρθηκε η βράχυνση των οστών στην 
αχονδροπλασία είναι ριζομελικού τύπου, αφορά 
δηλαδή στα εγγύς τμήματα των άκρων. Επομένως είναι 
απαραίτητη η μέτρηση του βραχιονίου οστού. Παρόλα 
αυτά, ο συνδυασμός βράχυνσης των δύο οστών μπορεί να 
συνυπάρχει τόσο στο σύνδρομο Down και την ενδομήτρια 
υπολειπόμενη ανάπτυξη όσο και σε άλλες σκελετικές 
δυσπλασίες. Φυσικά θα πρέπει να γίνεται μέτρηση και 
των υπολοίπων μακρών οστών (κερκίδα, ωλένη, κνήμη 
περόνη) καθώς μεταξύ των διαφορετικών ομάδων 
σκελετικών δυσπλασιών εμφανίζεται χαρακτηριστικού 
τύπου βράχυνση (μεσομελία, ακρομελία, μικρομελία).  
Εάν στον επανέλεγχο που θα επακολουθήσει έπειτα 
από 3-4 εβδομάδες οι μετρήσεις είναι φυσιολογικές 
μειώνεται κατά πολύ η πιθανότητα παρουσίας σκελετικής 
δυσπλασίας που σχετίζεται με κοντό ανάστημα. Αντίθετα, 
εάν η μέτρηση του μηριαίου βρίσκεται συγκριτικά 

χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση σε σχέση 
με τον μέσο όρο για την ηλικία κύησης, η πιθανότητα 
σκελετικής δυσπλασίας ή ενδομήτριας υπολειπόμενης 
ανάπτυξης ενισχύεται σημαντικά39. Θα ήταν χρήσιμο 
εδώ να σημειώσουμε ότι το μήκος του μηριαίου οστού 
αποτελεί τον πιο αξιόπιστο υπερηχογραφικό δείκτη για 
παρουσία σκελετικής δυσπλασίας κατά τη διενέργεια 
του ανατομικού υπερηχογραφήματος 2ου τριμήνου, ενώ 
άλλες ανατομικές δομές (π.χ η περίμετρος κεφαλής 
και θώρακα) ή παράμετροι όπως η ηλικία κύησης κατά 
την διάγνωση συμβάλλουν κυρίως στην διαφορική 
διάγνωση. Στη διαφοροδιαγνωστική μας προσέγγιση 
είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η παρουσία 
ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης συνυπάρχει 
συνήθως με άλλα υπερηχογραφικά ευρήματα όπως 
π.χ μικρή περίμετρος κοιλίας, ανώμαλη μορφολογία 
πλακούντα, παθολογικές μελέτες Doppler καθώς 
και άλλους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με 
αναπτυξιακή καθυστέρηση του εμβρύου. Επιπλέον στην 
περίπτωση αυτή η μορφολογία των οστών κατά κανόνα 
είναι φυσιολογική8.   
Από ορισμένους συγγραφείς έχουν προταθεί 
συγκεκριμένοι υπερηχογραφικοί δείκτες που μπορεί 
να συμβάλλουν σημαντικά τόσο τόσο στην διαφορική 
διάγνωση όσο και στην πρόγνωση: α) απόσταση 
μεγαλύτερη των 5 χιλ. μεταξύ του μήκους του μηριαίου και 
του μήκους που αντιστοιχεί σε δύο σταθερές αποκλίσεις 
χαμηλότερα από τον μέσο όρο για την ηλικία κύησης39, 
β) Μήκος μηριαίου προς μήκος άκρου ποδός <0.940, 
γ) μήκος μηριαίου προς περίμετρος κοιλίας<0.1641, 
δ) περίμετρος θώρακα προς περίμετρος κοιλίας<0.6 
(δείκτης πνευμονικής υποπλασίας)42 
Παράλληλα με τις διάφορες μετρήσεις είναι απαραίτητη 
η ποιοτική εκτίμηση των οστών του εμβρύου. Θα πρέπει 
να γίνεται αναλυτική διερεύνηση και περιγραφή σε σχέση 
με το περίγραμμα, το σχήμα, την οστική πυκνότητα, την 
κινητικότητα ή μορφολογία των αρθρώσεων καθώς και 
περαιτέρω αναζήτηση παρουσίας καταγμάτων ή απουσίας 
οστών. Χαρακτηριστικά, σε αρκετές περιπτώσεις 
αχονδροπλασίας τα μηριαία οστά παρουσιάζουν εικόνα 
κύρτωσης, κάμψης ή γωνίωσης ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις δίνουν την εντύπωση «τετράγωνων» 
μηριαίων. Βέβαια, τα παραπάνω μπορεί να ανευρεθούν 
σε περισσότερες από 40 σκελετικές δυσπλασίες με 
τις πιο συχνές να είναι η καμπτομελική δυσπλασία, η 
θανατηφόρος δυσπλασία και η ατελής οστεογένεση36. 
Επιπλέον, αν και μπορεί να παρουσιαστούν τεχνικές 
δυσκολίες, πρέπει να γίνει προσπάθεια λεπτομερούς 
περιγραφής του συνόλου του ερειστικού συστήματος 
του εμβρύου (σπονδυλική στήλη, απώτερα τμήματα των 
μελών, θώρακας, πλευρές, πυελικά οστά κτλ)5.  Στις 
περισσότερες μελέτες έχουν καταγραφεί ευρήματα όπως 
μετωπιαίος ύβος, μακροκεφαλία και βραχυδακτυλία 
(άνω άκρα «δίκην τρίαινας») στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων43, ενώ περιστασιακά αναφέρεται παρουσία 
μικρού θώρακα, λόρδωση της σπονδυλικής στήλης, 
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υδράμνιο και μη άνοσος εμβρυικός ύδρωπας5,44,45. 
Στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
τονίσουμε ότι η τυπική εικόνα της αχονδροπλασίας ή 
υποαχονδροπλασίας είναι πιθανόν να μην είναι εμφανής 
κατά την διενέργεια του ανατομικού υπερηχογραφήματος 
2ου τριμήνου με αποτέλεσμα είτε η διάγνωση να 
διαφεύγει κατά τον προγεννητικό έλεγχο είτε η υποψία 
να τίθεται κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου, ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις εκείνες που οφείλονται σε σποραδικές 
(de novo) μεταλλάξεις43. Σε μελέτη που αφορούσε 17 
περιστατικά με σκελετική δυσπλασία, 4/11 περιπτώσεις 
αχονδροπλασίας παρουσίασαν μήκος μηριαίου >5η ΕΘ 
πριν την 23η εβδομάδα κύησης (η διάγνωση τέθηκε σε 
2 περιπτώσεις την 32η ενώ στις υπόλοιπες την 34η και 
36η εβδομάδα κύησης αντίστοιχα). Οι δύο περιπτώσεις 
υποχονδροπλασίας διεγνώσθησαν κατά την 23η και 25η 
εβδομάδα κύησης. Στην ίδια μελέτη, τα 10/11 περιστατικά 
με αχονδροπλασία παρουσίασαν αμφιβρεγματική 
διάμετρο ή περίμετρο κεφαλής >90η ΕΘ.  Οι δύο 
περιπτώσεις αχονδροπλασίας που διεγνώσθησαν την 
32η και 36η εβδομάδα παρουσίασαν μήκος μηριαίου 
προς περίμετρο κοιλίας <0.16, δείκτης ο οποίος 
ήταν φυσιολογικός κατά την 22η εβδομάδα κύησης. 
Επιπλέον, σε όλες τις περιπτώσεις αχονδροπλασίας και 
υποαχονδροπλασίας όπου έγινε εκτίμηση της αναλογίας 
μήκους μηριαίου προς μήκος άκρου ποδός, αυτή ήταν μη 
φυσιολογική (<0.9) κατά τη διάγνωση. Οι μετρήσεις του 
θώρακα και η περίμετρος θώρακα: περίμετρος κοιλίας 
ήταν φυσιολογικές στα περιστατικά με αχονδροπλασία 
και υποαχονδροπλασία της συγκεκριμένης μελέτης46 
[εικόνα 1, 2]. Οι Chitty και συν. διεξήγαγαν μία 
αναδρομική μελέτη 26 περιστατικών αχονδροπλασίας, 
η διάγνωση των οποίων επιβεβαιώθηκε είτε με μοριακό 
έλεγχο είτε μετά την γέννηση7 [εικόνα 3]. Παρατήρησαν 
ότι στις 23/26 περιπτώσεις το μήκος του μηριαίου οστού 
ήταν εντός φυσιολογικών ορίων πριν τις 25 εβδομάδες 
κύησης, ενώ οι μετρήσεις περιμέτρου κεφαλής και 
κοιλίας παρόλο που ήταν φυσιολογικές, ήταν ελαφρώς 
μεγαλύτερες σε σύγκριση με εκείνες των φυσιολογικών 
εμβρύων για την ηλικία κύησης. Μελετώντας τις καμπύλες 
ανάπτυξης και τα ευρήματα μετά τις 25 εβδομάδες για 
τις 17 από αυτές τις περιπτώσεις οι μελετητές αναφέρουν 
παρουσία μακροκεφαλίας στο 69% των περιπτώσεων, 
μετωπιαίου ύβου στο 92%, βραχυδακτυλίας στο 100% 
των περιπτώσεων όπου η μέτρηση ήταν εφικτή, ελαφράς 
κύρτωσης του μηριαίου στο 29%, αυξημένου αμνιακού 
υγρού στο 65%, ενώ μικρού θώρακα στο 35% των 
περιπτώσεων. Επιπλέον, κατά το 3ο τρίμηνο οι μετρήσεις 
του βραχιονίου, κνήμης και περόνης ανευρέθηκαν 
<3ης  ΕΘ, ενώ οι αντίστοιχες της κερκίδας και ωλένης 
παρουσίασαν διαφοροποίηση μεταξύ των περιστατικών, 
επιβεβαιώνοντας έτσι την ριζομελικού τύπου βράχυνση 
των μακρών οστών ιδίως στα άνω άκρα. Στην μελέτη αυτή 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις 
ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η περίμετρος 
κοιλίας, αν και είναι εντός των φυσιολογικών ορίων, 

ήταν αυξημένη σε σχέση με τον μέσο όρο καθώς και το 
γεγονός ότι σε κανένα από τα έμβρυα με μικρό θώρακα 
δεν παρατηρήθηκαν αναπνευστικά προβλήματα κατά την 
γέννηση. Τέλος, οι ίδιοι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η 
εκτίμηση της αναλογίας μήκος μηριαίου προς περίμετρο 
κοιλίας δεν έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα στη διάγνωση 
σκελετικών δυσπλασιών που εμφανίζονται κυρίως κατά 
το 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, όπως η αχονδροπλασία7.        
Συμπερασματικά, στις περισσότερες έρευνες η 
πλειοψηφία των περιπτώσεων αχονδροπλασίας 
διεγνώσθη μεταξύ 28-37 εβδομάδων κύησης46-49. Αξίζει 
όμως να γίνει αναφορά σε δύο περιστατικά όπου 
η διάγνωση τέθηκε κατά το 1ο τρίμηνο και την 17η 
εβδομάδα της κύησης αντίστοιχα. Και στα δύο έμβρυα είχε 
διαπιστωθεί αυξημένη αυχενική διαφάνεια κατά τον έλεγχο 
1ου τρίμηνο, ενώ στην περίπτωση όπου η διάγνωση τέθηκε 
την 12η εβδομάδα κύησης υπήρχαν επιπλέον ευρήματα 
κυφοσκολίωσης και βράχυνσης των μακρών οστών, ιδίως 
του μηριαίου50-51. Επιπλέον, γενικά υποστηρίζεται ότι εκτός 
από την εκτίμηση των οστών, η περίμετρος κεφαλής αποτελεί 
μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους, ενώ σε κάθε 
περίπτωση όπου το μηριαίο οστό ανευρεθεί <10η ΕΘ έχει 
προταθεί επανέλεγχος κάθε 4-6 εβδομάδες52. Γενικότερα 
από μία συνολική επισκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται 
ότι υπάρχει συμφωνία ότι: 1)  το μήκος του μηριαίου οστού 
αποτελεί τον πιο αξιόπιστο υπερηχογραφικό δείκτη για 
παρουσία σκελετικής δυσπλασίας κατά τη διενέργεια 
του ανατομικού υπερηχογραφήματος 2ου τριμήνου και 
2) η εκτίμηση άλλων ανατομικών δομών και δεικτών ή 
παραμέτρων όπως η ηλικία κύησης κατά την διάγνωση 
συμβάλλουν κυρίως στην διαφορική διάγνωση46. 
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η διαγνωστική 
προσέγγιση της αχονδροπλασίας σε ορισμένες 
περιπτώσεις καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας 
των παρόμοιων υπερηχογραφικών ευρημάτων που 
παρουσιάζει σε σχέση με μεγάλο αριθμό άλλων 
σκελετικών δυσπλασιών καθώς και της πιθανότητας 
εμφάνισής της μετά το 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Σε 
κάθε περίπτωση διερεύνησης για παρουσία σκελετικής 
δυσπλασίας η λεπτομερής εξέταση του συνόλου της 
ανατομίας του εμβρύου, ο χρόνος εμφάνισης των 
ευρημάτων και η λήψη λεπτομερούς ατομικού και 
οικογενειακού ιστορικού συμβάλλουν καθοριστικά 
στην προσέγγιση της ορθής διάγνωσης και καθορισμού 
της πρόγνωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγονται 
τα βιαστικά συμπεράσματα και να προσφέρεται ικανό 
χρονικό διάστημα μέχρι τον επόμενο υπερηχογραφικό 
έλεγχο. Η παραπομπή σε εξειδικευμένο κέντρο εμβρυικής 
ιατρικής, ακόμη και στην περίπτωση βράχυνσης του 
μηριαίου οστού χωρίς άλλα υπερηχογραφικά ευρήματα 
θεωρείται επιβεβλημένη53. Ο ρόλος του εξειδικευμένου 
εμβρυομητρικού ιατρού είναι: α) να περιορίσει το φάσμα 
της διαφορικής διάγνωσης προκειμένου να είναι εφικτός 
ένας περισσότερο στοχευμένος μοριακός έλεγχος και β) 
να διακρίνει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τις περιπτώσεις 
θανατηφόρων δυσπλασιών46.
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Άλλες απεικονιστικές μέθοδοι
Τρισδιάστατη υπερηχογραφία: Τα τελευταία χρόνια έχει 
γίνει ευρεία εισαγωγή του τρισδιάστατου εμβρυικού 
υπερηχογραφήματος ως συμπληρωματική τεχνική στην 
απεικόνιση του σκελετικού συστήματος του εμβρύου8,54,55. 
Ορισμένοι μάλιστα αναφέρουν ότι υπερέχει σημαντικά σε 
σχέση με το δισδιάστατο υπερηχογράφημα όσον αφορά 
στην απεικόνιση των κρανιοπροσωπικών χαρακτηριστικών 
και ειδικότερα στην αχονδροπλασία στην κατάδειξη της 
παρουσίας μετωπιαίου ύβου και υποπλασίας του μέσου 
προσώπου56,57. Παράλληλα, υποστηρίζουν την μεγαλύτερη 
δυνατότητα απεικόνισης της σχεδόν παθογνωμονικής για 
την αχονδροπλασία «τριαινοειδούς» διαμόρφωσης της 
άκρας χείρας. Σύμφωνα με τους ίδιους, το τρισδιάστατο 
υπερηχογράφημα μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην 
συμβουλευτική και την λήψη τελικών αποφάσεων καθώς 
φαίνεται ότι βοηθά τους γονείς να κατανοήσουν με πιο 
ολοκληρωμένο τρόπο τη φύση και τα χαρακτηριστικά της 
νόσου με τη σύγκριση φυσιολογικών και παθολογικών 
τρισδιάστατων εικόνων56. Παρόλα αυτά περισσότερες 
μελέτες κρίνονται αναγκαίες στο μέλλον προκειμένου να 
δειχθεί συνολικά ο ρόλος και η διαγνωστική ικανότητα της 
συγκεκριμένης τεχνικής55,58. 
Μαγνητική τομογραφία: Αρκετά δεδομένα υποστηρίζουν 
ότι μετά τις 20 εβδομάδες κύησης η μαγνητική τομογραφία 
προσφέρει υψηλότερη απεικονιστική ευκρίνεια σε 
ορισμένες δομές του εμβρύου, ιδίως του κεντρικού 
νευρικού συστήματος. Επιπλέον πλεονεκτήματα της 
μεθόδου αυτής αποτελεί το γεγονός ότι δεν φαίνεται να 
έχει βλαπτικές επιπτώσεις στο έμβρυο και ότι μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική μέθοδος εφόσον η 
οικογένεια αρνηθεί την αυτοψία σε περίπτωση εμβρυικού 
ή νεογνικού θανάτου59.       
Ακτινολογική απεικόνιση: Προγεννητικά η μέθοδος 
αυτή παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς καθώς στις 
οστικές δομές του εμβρύου παρεμβάλλονται τα οστά της 
μητέρας. Μετά την γέννηση όμως η συμβολή της είναι 
καθοριστική για τον ακριβή έλεγχο του σκελετικού 
συστήματος του νεογνού36. 
Τρισδιάστατη αξονική τομογραφία: Είναι γενικά 
αποδεκτό ότι η μέθοδος αυτή προσφέρει λεπτομερέστερη 
απεικόνιση των οστικών δομών του εμβρύου σε σχέση 
με την μαγνητική τομογραφία η οποία δεν αποτελεί 
την εξέταση εκλογής  στον έλεγχο των σκελετικών 
δυσπλασιών λόγω αφενός της μη ικανοποιητικής 
απεικόνισης των οστών και αφετέρου των περιορισμών 
που προκύπτουν από τις κινήσεις του εμβρύου60. Τα 
τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν δείξει τον 
πολύ σημαντικό ρόλο της τρισδιάστατης αξονικής 
τομογραφίας κατά την διερεύνηση των ανωμαλιών του 
εμβρυικού ερειστικού συστήματος4, 55. Η μέθοδος αυτή 
είναι ανεξάρτητη της ποσότητας του αμνιακού υγρού, 
της παχυσαρκίας της μητέρας και της εμβρυικής θέσης. 
Επίσης, παρόλο που βασίζεται στην εκπομπή ακτινών Χ 
δεν γίνεται παρεμβολή των οστών της μητέρας61. Παρόλα 
αυτά ορισμένοι κάνουν λόγο για πιθανή βλαπτική 

δράση στο έμβρυο προτείνοντας έτσι τη χρήση της σε 
περιορισμένο αριθμό περιστατικών62. 
  
Μοριακός Έλεγχος
Παρόλο που η υπερηχογραφική ευαισθησία ανίχνευσης 
μίας σκελετικής δυσπλασίας μπορεί να φτάσει 
μέχρι 90%63, στις περισσότερες μελέτες το ποσοστό 
ακριβούς διάγνωσης κυμαίνεται μεταξύ 31-65%63-65 και 
αφορά περισσότερο στις περιπτώσεις θανατηφόρων 
δυσπλασιών41. Συνεπώς, ο μοριακός έλεγχος παραμένει 
μέχρι σήμερα ο ακρογωνιαίος λίθος επιβεβαίωσης και 
ακριβούς διάγνωσης6. Όσον αφορά στην αχονδροπλασία, 
η διάγνωση επιβεβαιώνεται έπειτα από λήψη αμνιακού 
υγρού με αμνιοπαρακέντηση μετά τις 15 εβδομάδες 
κύησης επί υποψίας ή τη λήψη χοριακών λαχνών κατά 
το 1ο τρίμηνο σε περίπτωση που ο ένας ή και οι δύο 
γονείς πάσχουν από αχονδροπλασία. Στη δεύτερη 
περίπτωση η εξέταση στοχεύει κυρίως στο να καταδείξει 
εάν σε περίπτωση αχονδροπλασίας το έμβρυο φέρει τον 
ετερόζυγο ή ομόζυγο τύπο35. Τα περισσότερα εργαστήρια 
προσφέρουν στοχευμένο έλεγχο για την τυπική μετάλλαξη 
1138 στο γονίδιο FGFR3. Περαιτέρω διερεύνηση της 
ακολουθίας του γονιδίου FGFR3 συμπεριλαμβανομένων 
των πολλαπλών εξονίων ή ολόκληρου του γονιδίου 
ενδείκνυται σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για 
την διάγνωση είτε τίθεται υποψία για άλλες παθήσεις 
όπως υποχονδροπλασία. Οι γονείς θα πρέπει να 
συμβουλευτούν έναν γενετιστή κατά την αρχική εκτίμηση 
προκειμένου να συζητήσουν την διάγνωση, τον κίνδυνο 
επανεμφάνισης και τον περαιτέρω προγεννητικό έλεγχο8.  

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος
Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος 
στην εξέταση ελεύθερου εμβρυικού DNA (cffD-
NA) από το περιφερικό αίμα της μητέρας για την 
στοχευμένη ανίχνευση μεταλλάξεων που αφορούν σε 
συγκεκριμένα γονίδια66. Μέχρι στιγμής η εφαρμογή της 
βρίσκει καλύτερα αποτελέσματα στις περιπτώσεις που 
οι μεταλλάξεις είτε είναι σποραδικές (de novo) είτε 
πατρικής προέλευσης67. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό ελεύθερου DNA  στο πλάσμα 
είναι μητρικής προέλευσης, επομένως η δυνατότητα 
ανίχνευσης αλληλόμορφων προερχόμενων από την 
μητέρα παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς35, 68, 

69. Με βάση τα παραπάνω όμως καταλαβαίνουμε ότι η 
συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να βρει άριστη εφαρμογή 
στο μέλλον στις περιπτώσεις αχονδροπλασίας δεδομένου 
ότι: α) στα περισσότερα περιστατικά η υποψία θα 
τεθεί κατά το 3ο τρίμηνο, γεγονός που βελτιώνει την 
διαγνωστική ικανότητα της συγκεκριμένης τεχνικής 
δεδομένου ότι η ποσότητα του εμβρυικού DNA αυξάνει 
με την ηλικία κύησης68, β) η πλειοψηφία των περιπτώσεων 
οφείλεται σε σποραδικές μεταλλάξεις και γ) εφόσον 
η αχονδροπλασία αποτελεί  αυτοσωμικό επικρατές 
νόσημα η παρουσία στον έναν ή και τους δύο γονείς 
είναι γνωστή, γεγονός που συνεπάγεται περισσότερο 



39

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΜ.14, ΤΕΥΧ.1, ΣΕΛ. 31-44, 2017

στοχευμένο και αποτελεσματικό μοριακό έλεγχο.  Οι 
Chitty και συν. αναφέρουν 6 περιστατικά μεταξύ 29-35 
εβδομάδων κύησης όπου έγινε εξέταση εμβρυικού DNA 
επειδή διαπιστώθηκε βράχυνση μακρών οστών κατά 
τον υπερηχογραφικό έλεγχο7. Σε τέσσερις περιπτώσεις 
έγινε ανίχνευση της μετάλλαξης στο γονίδιο FGFR3 
και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε μετά την γέννηση, ενώ 
στις 2 που αποκλείσθηκε επήλθε πρόωρος τοκετός λόγω 
ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης. 

Αλληλούχιση επόμενης γενιάς 
Το 2015 διεξήχθη η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής έρευνα 
που σύγκρινε την διαγνωστική ικανότητα μεταξύ 
της κλασικής μεθόδου της αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (PCR) και της νέας γενιάς τεχνολογίας 
ακολουθίας DNA (next-generation sequencing tech-
nology, NSG) σε έμβρυα με επιβεβαιωμένη σκελετική 
δυσπλασία. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά καθώς 
ενώ για την PCR η ευαισθησία προσέγγιζε το 88.6% 
με 7% «αδιευκρίνιστες» απαντήσεις, η διαγνωστική 
ακρίβεια της NSG ήταν 96,2% με παράλληλα μηδενικό 
ποσοστό «αδιευκρίνιστων» αποτελεσμάτων. Επιπλέον 
οι μελετητές κάνουν λόγο για πιο ευέλικτη, γρήγορη και 
οικονομική μέθοδο σε σχέση με την PCR και συνηγορούν 
στο ότι η NSG θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
στο μέλλον στην στοχευμένη διερεύνηση γονιδίων με 
δυνητικά πολλαπλές παθογενετικές μεταλλάξεις70.      

Διάγνωση μετά τη γέννηση                                                                  
Η διάγνωση της αχονδροπλασίας μετά την γέννηση 
βασίζεται κυρίως στα κλινικά και ακτινολογικά 
ευρήματα. Διερεύνηση ενδείκνυται εφόσον τίθεται 
βάσιμη υποψία για παρουσία αχονδροπλασίας σε 
περίπτωση ανεπαρκούς προγεννητικού ελέγχου 
λόγω αντικειμενικών συνθηκών ή άρνησης των 
γονέων. Οι κλινικές εκδηλώσεις αφορούν κυρίως στα 
χαρακτηριστικά κρανιοπροσωπικά γνωρίσματα και τη 
βράχυνση των οστών. Κατά την ακτινολογική εξέταση 
γίνεται απεικόνιση της προσθιοπίσθιας προβολής του 
θώρακα προκειμένου να αξιολογηθούν η απόσταση 
μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων, αλλά και περαιτέρω 
διερεύνηση για πιθανές ανωμαλίες της πυέλου και 
των μεταφύσεων. Επιπλέον η απεικόνιση των άκρων 
στοχεύει στην αξιολόγηση της βράχυνσης των οστών, 
ενώ επίσης επιβεβαιώνεται η παρουσία βραχυδακτυλίας 
με την χαρακτηριστική εικόνα της «τριαινοειδούς» 
διαμόρφωσης της άκρας χείρας8. 

Διαφορική διάγνωση
Όπως είδαμε παραπάνω η διάγνωση της αχονδροπλασίας 
μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποδειχθεί 
ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού 
σκελετικών δυσπλασιών που - παρόλο που η καθεμία έχει 
τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά- παρουσιάζουν 
παρόμοια υπερηχογραφικά ευρήματα.. Επίσης είδαμε 
ότι ορισμένες από αυτές οφείλονται σε μεταλλάξεις 
στο γονίδιο του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα 
3 των ινοβλαστών (FGFR3). Παρακάτω παρατίθενται 

οι κυριότερες οντότητες που θα συμπεριληφθούν στην 
διαφορική διάγνωση:  
Υποχονροπλασία: οφείλεται κυρίως σε μετάλλαξη στο 
γονίδιο FGFR3 που αφορά στο νουκλεοτίδιο c.1620C> A 
ή C> G και έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση Ν540Κ 
(ασπαραγίνη σε λυσίνη)71. Όπως η αχονδροπλασία, 
κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα72. 
Με βάση τον κλασικό ορισμό η υποχονροπλασία 
παρουσιάζει παρόμοια αλλά ηπιότερα χαρακτηριστικά 
με εκείνα της αχονδροπλασίας (δυσανάλογα κοντό 
ανάστημα, ριζομελικής μορφής βράχυνση των οστών 
και οσφυική λόρδωση), ενώ η περίμετρος κεφαλής 
και τα κρανιοπροσωπικά χαρακτηριστικά είναι 
φυσιολογικά73. Ωστόσο, παλαιότερες και νεότερες 
μελέτες κατέδειξαν την κλινική και γενετική ετερογένεια 
της νόσου, με την ηπιότερη μορφή να χαρακτηρίζεται 
από φυσιολογικό ανάστημα και την πιο σοβαρή σχεδόν 
να ταυτίζεται φαινοτυπικά με την αχονδροπλασία10,12,74. 
Το γεγονός αυτό καθιστά πολλές φορές τη διάγνωση της 
υποχονδροπλασίας ιδιαίτερα δύσκολη με αποτέλεσμα 
να μην είναι σαφής η ακριβής συχνότητα εμφάνισής της 
(υπολογίζεται περίπου 1 στις 50.000 γεννήσεις)75.      
Στην βιβλιογραφία συναντάμε σπάνια κάποιες περιπτώ-
σεις όπου ασθενής με υποχονδροπλασία παρουσιάζει 
παρόμοια κρανιοπροσωπικά χαρακτηριστικά με εκείνα 
της αχονδροπλασίας76, ενώ οι Oberklaid και συν. μελε-
τώντας παιδιά και ενήλικες με υποαχονδροπλασία πα-
ράλληλα με ομάδες ελέγχου έδειξαν τους σημαντικούς 
περιορισμούς στην ορθή διάγνωση και ταξινόμηση της 
νόσου19. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις 
υπήρχαν ευρήματα ποικίλου βαθμού στένωσης του σπον-
δυλικού σωλήνα στο οσφυικό επίπεδο και συνιστούν να 
μην υπάρχει διαφοροποίηση στην διαχείριση των περι-
στατικών, σε σχέση με τους ασθενείς με αχονδροπλα-
σία. Σε μία ενδιαφέρουσα μελέτη οι Rousseau και συν. 
εξέτασαν τα κλινικά χαρακτηριστικά 29 ασθενών με 
υποχονδροπλασία σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα 
του μοριακού ελέγχου12. Στα 8 περιστατικά η μετάλλαξη 
αφορούσε σε διαφορετικές περιοχές του γονιδίου 
FGFR3 ή σε άλλα γονίδια που δεν εδράζονται στο 
χρωμόσωμα 4. Μία σημαντική παρατήρηση ήταν ότι 
στις περιπτώσεις αυτές η φαινοτυπική εικόνα ήταν 
σαφώς ηπιότερη σε σχέση με εκείνες που έφεραν την 
μετάλλαξη Ν540Κ, σε βαθμό μάλιστα κατά τον οποίο σε 
ορισμένες από αυτές δεν αναγνωρίστηκε κανένα από τα 
τυπικά κλινικά χαρακτηριστικά της υποχονδροπλασίας. 
Η σχέση της μετάλλαξης N540K με την σοβαρή μορφή 
υποχονδροπλασίας έχει υποστηριχθεί και σε άλλες 
μελέτες77. Γενικά έχει αναφερθεί ότι το ποσοστό που 
δεν συνδέεται με την τυπική για την υποχονδροπλασία 
μετάλλαξη είναι περίπου 30%74.  
Στην βιβλιογραφία αναφορές προγεννητικής διάγνωσης 
της υποχονδροπλασίας είναι σχετικά σπάνιες74,78. 
Αναφέρουμε δύο περιπτώσεις, μία εκ των οποίων 
παρουσίασε βράχυνση όλων των μακρών οστών (<5ης 
ΕΘ) με ταυτόχρονη ήπια κύρτωση του μηριαίου και του 
βραχιονίου οστού σε υπερηχογραφικό έλεγχο ρουτίνας 
κατά την 24η εβδομάδα κύησης. Κατά τον ανατομικό 
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έλεγχο ανευρέθη ήπια διάταση του προσθίου κέρατος 
των πλάγιων κοιλιών (10.4 χιλ). Η επαναληπτική 
εξέταση έδειξε περαιτέρω βράχυνση των οστών ενώ 
η μέτρηση κεφαλής ήταν φυσιολογική. Στο δεύτερο 
περιστατικό παρουσιάστηκε ήπια βράχυνση (μεταξύ 
5ης  και 10ης ΕΘ) όλων των μακρών οστών κατά το 
ανατομικό υπερηχογράφημα 2ου  τριμήνου, χωρίς άλλα 
παθολογικά ευρήματα. Στον επανέλεγχο έπειτα από δυο 
εβδομάδες φάνηκε ριζομελικού τύπου βράχυνση των 
οστών με ήπια κύρτωση μηριαίου και βραχιονίου οστού 
ενώ στις 28 εβδομάδες η μέτρηση της αμφιβρεγματικής 
διαμέτρου ήταν στα ανώτερα φυσιολογικά όρια. Και στις 
δύο περιπτώσεις  αποφασίστηκε τερματισμός κύησης. 
Ετεροζυγωτία στη αντικατάσταση Ν540Κ στο γονίδιο 
FGFR3 επιβεβαιώθηκε και στις δύο περιπτώσεις έπειτα 
από μοριακό έλεγχο ενώ επιπλέον και στα δύο έμβρυα τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου ήταν φυσιολογικά74. 
Σε γενικές γραμμές, η υποχονδροπλασία παρουσιάζει 
αρκετά κοινά κλινικά και ακτινολογικά ευρήματα 
με την αχονδροπλασία (τις περισσότερες φορές σε 
ηπιότερο βαθμό), τα κυριότερα από τα οποία είναι 
δυσανάλογο κοντό ανάστημα με ριζομελικού τύπου 
βράχυνση των οστών, κύρτωση κνήμης, εκσεσημασμένη 
οσφυική λόρδωση, μεγαλοκεφαλία και φυσιολογικά 
κρανιοπροσωπικά χαρακτηριστικά στην μεγάλη 
πλειοψηφία των περιπτώσεων79. Γενικά αναφέρεται 
ότι το ύψος των υποχονδροπλαστικών ασθενών 
είναι συνήθως 2-3 σταθερές αποκλίσεις χαμηλότερα 
συγκριτικά με τον μέσον όρο κατά την παιδική ηλικία, 
ενώ στους ενήλικες κυμαίνεται μεταξύ 138-165 εκ. 
στους άνδρες, και 128-151 εκ. στις γυναίκες80,81. Σε 
μερικές περιπτώσεις η αυξητική αιχμή κατά την εφηβεία 
απουσιάζει81. Επίσης από ορισμένους υποστηρίζεται ότι 
η συχνότητα της διανοητικής υστέρησης είναι μεγαλύτερη 
σε ασθενείς με υποχονδροπλασία σε σχέση με εκείνους 
με αχονδροπλασία ή το γενικό πληθυσμό73,82. Επιπλέον, 
προγεννητικά έχουν περιστασιακά αναφερθεί ευρήματα 
διάτασης των προσθίων κεράτων των πλάγιων κοιλιών74,83, 
ενώ παρουσία κρανιοσυνόστωσης έχει περιγραφεί σε 
ασθενή που έφερε την μετάλλαξη Ν540Κ.  
Η κλινική ετερογένεια, η έλλειψη ειδικών ευρημάτων 
και η εμφάνιση των φαινοτυπικών γνωρισμάτων σε 
πολλές περιπτώσεις μετά ακόμη και τα 2 πρώτα έτη 
ζωής84 καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την διάγνωση τόσο 
προγεννητικά όσο και μετά τη γέννηση79,85. Φαίνεται 
ότι στην τελική διαμόρφωση του φαινοτύπου επιδρούν 
παράγοντες όπως το περιβάλλον, η συμμετοχή επιπλέον 
γονιδίων καθώς και μεταλλάξεις που αφορούν σε 
διαφορετικές περιοχές του γονιδίου FGFR74. Υπάρχουν 
αρκετές περιπτώσεις ασθενών όπου η διάγνωση ετέθη 
μετά την παραπομπή για ενδοκρινολογική διερεύνηση 
λόγω υπολειπόμενης ανάπτυξης κατά την παιδική ηλικία 
71. Γι’ αυτό υπάρχει γενικά συμφωνία ότι  η διάγνωση 
θα πρέπει να βασίζεται πάντοτε στον συνδυασμό 
υπερηχογραφικών και ακτινολογικών ευρημάτων και 
των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά την αυτοψία 

και τον μοριακό έλεγχο86. Επιπλέον να σημειωθεί ότι 
σε όλα τα περιστατικά που διεγνώσθησαν προγεννητικά 
υπήρχε σημαντική απόκλιση μεταξύ του βάρους των 
εμβρύων (για τον υπολογισμό χρησιμοποιήθηκαν οι 
μετρήσεις του μηριαίου οστού και η περίμετρος κεφαλής/
κοιλίας) και του μέσου όρου για την ηλικία εγκυμοσύνης. 
Για ορισμένους η πιο αξιόπιστη ένδειξη προκειμένου να 
τεθεί υποψία είναι ο συνδυασμός βράχυνσης του μηριαίου 
με φυσιολογική μέτρηση αμφιβρεγματικής διαμέτρου87 
ειδικά όταν ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός34. Σε κάθε 
περίπτωση, κατά την διερεύνηση για αχονδροπλασία 
θα πρέπει πάντοτε στην διαφοροδιάγνωση να 
συμπεριλαμβάνεται η υποχονδροπλασία τόσο κλινικά όσο 
και κατά τον μοριακό έλεγχο. Επιπλέον, δεδομένου ότι 
έως τώρα δεν έχει περιγραφεί γοναδικός μωσαικισμός 
στην υποαχονδροπλασία, ο κίνδυνος επανεμφάνισης σε 
υγιείς γονείς είναι ιδιαίτερα χαμηλό (περίπου 0.01%). 
Τέλος, σχετικά με τις θεραπευτικές δυνατότητες κλινικές 
έρευνες στις οποίες μελετήθηκε η δράση της αυξητικής 
ορμόνης έδειξαν αντικρουόμενα αποτελέσματα και 
επομένως η χρήση της βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό 
στάδιο81. Από ορισμένους υποστηρίζεται ότι οι ασθενείς 
με υποχονδροπλασία μπορεί να ανταποκρίνονται 
καλύτερα στην αυξητική ορμόνη σε σχέση με εκείνους με 
αχονδροπλασία88. 
Θανατηφόρος δυσπλασία: αποτελεί την πιο συχνή 
σποραδική θανατηφόρο σκελετική δυσπλασία με 
συχνότητα περίπου 1 στις 17.000-50.000 γεννήσεις89. 
Οφείλεται κυρίως στις μεταλλάξεις R248C, Y373C 
και K650E στο γονίδιο FGFR390. Τα ευρήματα 
είναι παρόμοια αλλά πιο σοβαρά σε σχέση με την 
αχονδροπλασία. Υπάρχουν δύο τύποι θανατηφόρου 
δυσπλασίας. Στον τύπο Ι που είναι πιο συχνός 
παρατηρείται κύρτωση και βράχυνση των μηριαίων οστών 
- «δίκην ακουστικού τηλεφώνου» -91 και πεπλατυσμένοι 
σπόνδυλοι (πλατυσπονδυλία) οι οποίοι παρουσιάζουν 
μειωμένη οστεοποίηση. Στον τύπο ΙΙ ενώ η εικόνα των 
μηριαίων και της σπονδυλικής στήλης είναι ηπιότερη, 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπάρχει σοβαρή 
κρανιοσυνόστωση - «κεφαλή δίκην φύλλου τριφυλλιού» 
-92 που προκαλείται από πρόωρη ενδομήτρια σύγκλειση 
της στεφανιαίας, οβελιαίας και λαμβοειδούς ραφής του 
εμβρυικού κρανίου. Και οι δύο τύποι χαρακτηρίζονται 
από σοβαρή βράχυνση των άκρων, υποπλαστικό θώρακα 
με πλημμελή ανάπτυξη των πνευμόνων, μακροκεφαλία 
με προβολή του μετώπου, υπερτελορισμό και σοβαρή 
συμπίεση του νωτιαίου μυελού στην αυχενική μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης που οδηγεί σε πρώιμο θάνατο. 
Επιπλέον, αναφέρεται παρουσία υδράμνιου περίπου 
στο 50% των περιπτώσεων93. Οι ασθενείς συνήθως 
αποβιώνουν μετά τη γέννηση από αναπνευστική 
ανεπάρκεια λόγω υποπλασίας των πνευμόνων. Εκτός 
από τα υπερηχογραφικά ευρήματα η διαφοροδιάγνωση 
θα στηριχθεί κυρίως στο γεγονός ότι στην θανατηφόρο 
δυσπλασία η βράχυνση των μακρών οστών ξεκινά ήδη 
από το 1ο τρίμηνο, σε αντίθεση με την αχονδροπλασία 
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όπου στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παρατηρείται 
μετά το τέλος του 2ου τριμήνου7,94. Επιπλέον, αρκετοί 
συγγραφείς αποδίδουν ιδιαίτερη χρησιμότητα στον 
δείκτη  μήκος μηριαίου προς περίμετρος κοιλίας 
στην διαφοροδιάγνωση μεταξύ θανατηφόρων και μη-
θανατηφόρων σκελετικών δυσπλασιών95. Η πιθανότητα 
επανεμφάνισης θεωρείται ότι δεν είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη του γενικού πληθυσμού, 
παρόλα αυτά στην βιβλιογραφία αναφέρονται σπάνια 
περιπτώσεις προσβολής παραπάνω του ενός τέκνων, 
πιθανόν λόγω παρουσίας γοναδικού μωσαικισμού96. 
Αναφέρεται ότι η πιθανότητα επανεμφάνισης (εμπειρικός 
κίνδυνος) είναι περίπου 2%97. 
Ομόζυγος αχονδροπλασία: Η ομόζυγος αχονδροπλασία 
είναι αποτέλεσμα της μεταβίβασης της μετάλλαξης του 
γονιδίου FGFR3 όταν και οι δύο γονείς πάσχουν από 
αχονδροπλασία. Κλινικά, αποτελεί μία πιο σοβαρή μορφή 
αχονδροπλασίας με μεταβολές στα οστά παρόμοιες με 
εκείνες που παρατηρούνται στην θανατηφόρο δυσπλασία 
και κατά την ίδια περίπου περίοδο έναρξης (περί τις 14-17 
εβδομάδες της κύησης). Η διάγνωση θα βασιστεί κυρίως 
στο θετικό οικογενειακό ιστορικό αχονδροπλασίας9. 
Οι περισσότερες περιπτώσεις καταλήγουν σε θάνατο 
ενδομητρίως ή κατά την πρώιμη βρεφική ηλικία. Οι 
ασθενείς που επιβιώνουν τον 1ο  μήνα μετά τη γέννηση 
πεθαίνουν τα πρώτα χρόνια ζωής λόγω πνευμονικής 
υποπλασίας και αναπνευστικής ανεπάρκειας98.  
Ψευδοαχονδροπλασία: δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση 
μεταξύ αχονδροπλασίας και ψευδοαχονδροπλασίας. 
Η τελευταία οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου 
που κωδικοποιεί την ολιγομερή πρωτείνη της θεμέλιας 
ουσίας του χόνδρου (COMP) και κληρονομείται με 
τον επικρατή αυτοσωματικό χαρακτήρα. Παρόλο που 
φαινοτυπικά παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την 
αχονδροπλασία όπως π.χ δυσανάλογα κοντό ανάστημα με 
ριζομελικού τύπου βράχυνση των οστών, βραχυδακτυλία 
και ανωμαλίες των αρθρώσεων, οι διαταραχές αυτές 
δεν είναι εμφανείς πριν το 2ο-3ο έτος ζωής και τα 
κρανιοπροσωπικά χαρακτηριστικά είναι φυσιολογικά99.
 
Πρόγνωση
Γενικά η πρόγνωση για τους ασθενείς με αχονδροπλασία 
είναι καλή εφόσον σε αυτούς δεν παρουσιαστεί στένωση 
του σπονδυλικού σωλήνα ή του ινιακού τρήματος με 
επακόλουθη πίεση του νωτιαίου μυελού, οι οποίες 
αποτελούν και τις πιο σημαντικές αιτίες νοσηρότητας 
και θνησιμότητας. Σε γενικές γραμμές οι περισσότεροι 
ασθενείς παρουσιάζουν φυσιολογική διανοητική 
ανάπτυξη κα προσδόκιμο ζωής (100).  

Συμβουλευτική
Η ανακοίνωση στους γονείς μιας υποψίας ή διάγνωσης 
ενός παθολογικού ευρήματος στο έμβρυο αποτελεί μία 
δύσκολη διαδικασία που απαιτεί ενσυναίσθηση και 
ειλικρινή υποστήριξη. Σε πολλές περιπτώσεις η ακριβής 
διάγνωση δεν δύναται να τεθεί στην παρούσα εξέταση 

και θα πρέπει να δίνεται χρόνος για περαιτέρω έλεγχο. 
Σε άλλες περιπτώσεις η πρόγνωση είναι εμφανής με βάση 
τα υπερηχογραφικά ευρήματα και/ή τα αποτελέσματα 
του γενετικού ελέγχου. Τα ευρήματα και η πρόγνωση θα 
πρέπει να εξηγούνται με γλώσσα απλή και κατανοητή που 
να επιτρέπει στους γονείς να κατανοήσουν το πρόβλημα 
ώστε να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη 
διαχείριση της εγκυμοσύνης, μία πιθανή πρόκληση τοκετού 
και τη φροντίδα του νεογνού μετά την γέννηση.  Οι γονείς 
θα πρέπει να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες πριν από τη 
λήψη αποφάσεων, με την παράλληλη βοήθεια και άλλων 
επιστημονικών κλάδων όπως γενετιστές, νεογνολόγοι, 
ορθοπεδικοί, νευροχειρουργοί, φυσικοθεραπευτές, 
κοινωνικοί λειτουργοί, ομάδες υποστήριξης, οικογένειες 
που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα κ.α. Οι 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και ηθικές αξίες των γονέων 
πρέπει να γίνονται σεβαστές και να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τη διαδικασία της συμβουλευτικής. 
Στους γονείς θα πρέπει να δίνονται οι ακόλουθες 
επιλογές: α) συνέχιση της εγκυμοσύνης με 
επαναλαμβανόμενα εμβρυϊκά υπερηχογραφήματα και 
παροχή συμβουλευτικής από γενετιστές, νεογνολόγους 
και ειδικούς Εμβρυομητρικής ιατρικής σχετικά με τη 
διαχείριση της εγκυμοσύνης και του τοκετού και την 
απαιτούμενη φροντίδα μετά την γέννηση. Η μέθοδος 
τοκετού, ειδικά σε περιπτώσεις μακροκεφαλίας του 
εμβρύου (που μπορεί να αποτελέσει αντένδειξη για 
φυσιολογικό τοκετό) καθώς και η έκταση και το 
είδος της φροντίδας μετά τον τοκετό θα πρέπει να 
συζητηθούν διεξοδικά με τους γονείς β) ο τερματισμός 
της εγκυμοσύνης αποτελεί αποδεκτή επιλογή εφόσον 
το ζευγάρι το επιθυμεί 8,36. Το μείζον πρόβλημα στην 
επιλογή αυτή είναι τα νομικά πλαίσια που υπάρχουν 
στην κάθε χώρα για τη δυνατότητα διακοπής της 
κύησης μετά την 24η εβδομάδα - με δεδομένο ότι στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων αχονδροπλασίας η 
πιθανή διάγνωση (με τον υπερηχογραφικό έλεγχο) και 
η τελική διάγνωση (με αμνιοπαρακέντηση και μοριακό 
έλεγχο) γίνονται αργά στο 2ο τρίμηνο της κύησης.  Για 
την ελληνική πραγματικότητα στην περίπτωση που η 
διάγνωση οριστικοποιηθεί μετά την 24η-25η εβδομάδα 
κύησης και το ζευγαρι ζητήσει τερματισμό της κύησης 
η μόνη δυνατότητα που μπορεί να προσφερθεί είναι η 
παραπομπή της εγκύου σε χώρες του εξωτερικού (π.χ. 
Ηνωμένο Βασίλειο) όπου η διακοπή της κύησης για 
μείζονες συγγενείς ή γενετικές ανωμαλίες του εμβρύου 
είναι επιτρεπτή έως την 32η εβδομάδα κύησης. Πέρα 
όμως από την νομική διάσταση του θέματος πρέπει να 
αναφερθεί ότι προκύπτουν αναπόφευκτα πολλά  άλλα 
ζητήματα Βιοηθικής όπως και σοβαρής ψυχολογικής 
επιβάρυνσης του ζευγαριού – που πρέπει να ληφθούν 
υποψιν στην παροχή γενετικής συμβουλευτικής. 
Η προγεννητική διάγνωση της αχονδροπλασίας, η 
επακόλουθη γενετική συμβουλευτική και η περαιτέρω 
διαχείριση της κύησης αποτελεί από τα πλέον σύνθετα 
και πολύπλοκα προβλήματα στον σύγχρονη Μαιευτική.  
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Summary
Achondroplasia is the most common osteochondrodyspla-
sia as well as the most common non-lethal skeletal dyspla-
sia, with an estimated prevalence between 1 in 10,000 to 
30,000 births. It is an autosomal dominant disorder mainly 
caused by mutations in the fibroblast growth factor 3 recep-
tor (FGFR3) gene. Approximately 80% of cases are spo-
radic as a result of new (de novo) mutations. Prenatal diag-
nosis of achondroplasia is often limited due to the presence 
of abnormal ultrasound findings usually after 20 weeks of 
pregnancy. Suspicion of achondroplasia should be raised 
by prenatal shortening of long bones and macrocephaly. 
Frequent findings also include prominent forehead and 
brachydactyly. Although definite diagnosis is based on  
molecular testing, the diagnostic potential of cfDNA test-
ing has been greatly improved over the last few years. The 
differential diagnosis should mainly include hypochondro-
plasia, lethal dysplasia and homozygous achrondroplasia. 
After birth, the main clinical manifestations include char-
acteristic craniofacial features, asymmetric short stature, 
shortening of the long bones mainly affecting the proximal 
part of the upper and lower limbs (rhizomelia) and macro-
cephaly. Patients with achondroplasia exhibit slower motor 
skills development, with mental development usually being 
normal. Prenatal diagnosis and genetic counseling as well 
as the management of affected pregnancies is one of the 
most complex issues in current Obstetrics.

Key words: achondroplasia, fetal ultrasonography, FGFR3, hy-
pochondroplasia, prenatal diagnosis, skeletal abnormalities
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