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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ



ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Συμβατικός Καρυότυπος

• Μοριακός Καρυότυπος 

• Whole Exome/Clinical Exome sequencing

• Στοχευμένος έλεγχος για Γενετικά Νοσήματα

11-14 εβδ. >15 εβδ.

~ 100% αξιοπιστία

~ 0.2 – 0.5% κίνδυνος αποβολής



SCREENING METHODS (σ. Down/κοινές 
ανευπλοειδίες)

• Ηλικία εγκύου

• Βιοχημικοί δείκτες

• Υπερηχογραφικά δεδομένα

~90% Detection rate

Οδηγούν φυσιολογικές εγκυμοσύνες σε επεμβατικές 

μεθόδους σε 11%-17% (Nepomnyashchaya et. al., 2012)

λόγω υψηλού ποσοστού ψευδώς θετικών 

αποτελεσμάτων



ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΩΝ (NIPT)

Σκοπός NIPT:

• Να μειώσει τον αριθμό των περιστατικών που

οδηγούνται σε επεμβατικές/διαγνωστικές μεθόδους

• Να περιορίσει το άγχος που προκαλείται από την

εφαρμογή πολλαπλών ελέγχων και ψευδώς θετικών

αποτελεσμάτων



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ NIPT ΜΕ NGS ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ SCREENING



Gil M.M., Accurti V., Santacruz B., Plana M.N., Nicolaides K.H., 2017, Analysis of Cell-Free DNA in maternal

blood in screening for aneuploidies: Updated Meta-Analysis, Ultrasound Obstet Gynecol; 50; 302-314

Αξιολόγηση NIPT για την ανίχνευση τρισωμίας 21

Pool weighted detection rate (DR): 99.7%

Pool weighted False Positive Rate (FPR): 0.04%



Αξιολόγηση NIPT για την ανίχνευση τρισωμίας 18

Pool weighted detection rate (DR): 97.9%

Pool weighted False Positive Rate (FPR): 0.04%

Gil M.M., Accurti V., Santacruz B., Plana M.N., Nicolaides K.H., 2017, Analysis of Cell-Free DNA in maternal

blood in screening for aneuploidies: Updated Meta-Analysis, Ultrasound Obstet Gynecol; 50; 302-314



Αξιολόγηση NIPT για την ανίχνευση τρισωμίας 13

Pool weighted detection rate (DR): 99.0%

Pool weighted False Positive Rate (FPR): 0.04%

Gil M.M., Accurti V., Santacruz B., Plana M.N., Nicolaides K.H., 2017, Analysis of Cell-Free DNA in maternal

blood in screening for aneuploidies: Updated Meta-Analysis, Ultrasound Obstet Gynecol; 50; 302-314



Αξιολόγηση NIPT για την ανίχνευση Μονοσωμίας Χ

Pool weighted detection rate (DR): 95.8%

Pool weighted False Positive Rate (FPR): 0.14%

Gil M.M., Accurti V., Santacruz B., Plana M.N., Nicolaides K.H., 2017, Analysis of Cell-Free DNA in maternal

blood in screening for aneuploidies: Updated Meta-Analysis, Ultrasound Obstet Gynecol; 50; 302-314



Αξιολόγηση NIPT για την ανίχνευση άλλων ανευπλοειδιών
των φυλετικών χρωμοσωμάτων

Pool weighted detection rate (DR): 100%

Pool weighted False Positive Rate (FPR): 0.004%

Gil M.M., Accurti V., Santacruz B., Plana M.N., Nicolaides K.H., 2017, Analysis of Cell-Free DNA in maternal

blood in screening for aneuploidies: Updated Meta-Analysis, Ultrasound Obstet Gynecol; 50; 302-314



Θετική Προγνωστική Αξία (PPV)

Η πιθανότητα μιας εγκύου με αποτέλεσμα υψηλού κινδύνου 

από NIPT να έχει στην πραγματικότητα πάσχον έμβρυο 

Norton et al., NEJM, 2015



Norton et al., NEJM, 2015

Θετική Προγνωστική Αξία (PPV)



Screenning για ανευπλοειδίες των χρωμοσωμάτων του 

φύλλου (45, X / 47, XXY / 47, XXX / 47, XYY)

• Συχνότητα παρουσίας: 1/272

• Το συμβατικό screening δεν είναι σχεδιασμένο να ανιχνεύει αυτές

τις ανωμαλίες

• Η πιο συχνή από αυτές (45,Χ – συνδρ. Turner) εμφανίζεται στο

1-1.5% των κυήσεων και αποτελεί συχνή αιτία απώλειας

κύησης πρώτου τριμήνου (~23%)

• Ο φαινότυπος των 47,XXX/47,XYY παρουσιάζει μεγάλη

ποικιλομορφία, το σ. Kleinefelter ωστόσο παρουσιάζει τυπικό

φαινότυπο και συνδέεται με στειρότητα

• Detection Rate: >90%, False positive rate: ~1%,

PPV (συνολικά): 48.8% (μεγαλύτερη από ότι για το σ. Down στο

συμβατικό screening)

American College of Medical Genetics 
and Genomics, 2016



Screenning για ανευπλοειδίες των χρωμοσωμάτων του 

φύλλου (45, X / 47, XXY / 47, XXX / 47, XYY)

American College of Medical Genetics 
and Genomics, 2016

ACMG Recommendation:

“Informing all pregnant woman, as part of pretest

counseling for NIPS, of the availability of the expanded

use of screening for sex chromosome aneuploidies”



Διευρυμένο NIPT:

• Genome Wide:

Όλες οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες που ανιχνεύονται από το

συμβατικό καρυότυπο

• Στοχευμένο:

Συγκεκριμένες υπομικροσκοπικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες

(μικροελλειπτικά σύνδρομα π.χ DiGeorge, Prader willi/Angelman

κ.α.)

• Single Gene Disorder screening:

Μονογονιδιακά νοσήματα επικρατιτικού (π.χ. αχονδροπλασία)

ή υπολειπόμενου χαρακτήρα (π.χ. Κυστική Ίνωση)



Συχνότητα «Εμφανών» Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών

Benn, Clinic Genet, 2016

Genome-Wide Screening 



Genome-Wide Screening για άλλες αριθμητικές 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες

• Σχεδόν αποκλειστικά, ανευπλοειδίες των υπόλοιπων

χρωμοσωμάτων οδηγούν σε αποβολή

• Ψευδομωσαϊκισμοί του πλακούντα (π.χ. τρισ. 16)

• Ανίχνευση θνησιογόνων χρωμοσωμικών ανωμαλιών οι οποίες θα

καταλήξουν φυσιολογικά σε αποβολή δημιουργεί αύξηση σε

περιττές επεμβατικές διαδικασίες (διαγνωστικός έλεγχος,

τερματισμός κύησης)

American College of Medical Genetics 
and Genomics, 2016

ACMG Does not recommend:

“NIPS to screen for autosomal aneuploidies other than

those involving chromosomes 13, 18, and 21”



American College of Medical Genetics 
and Genomics, 2016

Screening για υπομικροσκοπικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

(μικροελλείματα/μικροδιπλασιασμοί)

• Τα κλινικά συμπτώματα γνωστών μικροελλειπτικών

συνδρόμων μπορεί να είναι πολύ σοβαρά

• Detection Rate: >97%, False positive Rate: <1%,

PPV: 3.8 – 18% (περιορισμένος αριθμός και περιορισμοί

λόγω σπανιότητας και ποικιλομορφίας φαινοτύπων)

• Όσο προστίθενται σύνδρομα και περιοχές του DNA στον

έλεγχο, αναμένεται αύξηση ψευδώς θετικών ή και ψευδώς

αρνητικών αποτελεσμάτων



Screening για υπομικροσκοπικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

(μικροελλείμματα/μικροδιπλασιασμοί)

American College of Medical Genetics 
and Genomics, 2016

ACMG Recommendation:

“Informing all pregnant woman, of the availability of the expanded

use of NIPS to screen for clinically relevant CNVs when the following

conditions can also be met:

• Obstetric care providers should discuss with their patients the

desire for prenatal screening as opposed to diagnostic testing,

• inform their patients of the higher likelihood of false positive

and false negative results

• Inform their patients of the potential for results of conditions that,

once confirmed, may have uncertain prognosis”



Screening για υπομικροσκοπικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

(μικροελλείματα/μικροδιπλασιασμοί)

American College of Medical Genetics 
and Genomics, 2016

ACMG Does not recommend:

“NIPS to screen for genome-wide CNVs. If this level of

information is desired, then diagnostic testing (CVS or

Amniocentesis) followed by CMA is recommended.”



Screening για μονογονιδιακά νοσήματα 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

✓ Το NIPT/NIPS είναι το πιο αξιόπιστο screening test για τις συχνές

ανευπλοειδίες (σύνδρ. Down, Edwards, Patau)

✓ Το NIPT/NIPS είναι το μόνο screening test με υψηλή αξιοπιστία για

ανευπλοειδίες των χρωμοσωμάτων του φύλου (σύνδρ. Turner,

Kleinelfelter κλπ)

✓ Το NIPT/NIPS είναι το μόνο διαθέσιμο screening test για συγκεκριμένα

μικροελλειπτικά σύνδρομα (π.χ. συνδρ. DiGeorge) με χαμηλή ωστόσο

θετική προγνωστική αξία

✓ Το NIPT/NIPS δεν είναι διαγνωστικός έλεγχος, και δεν περιλαμβάνει

ένα μεγάλο εύρος κλινικά σημαντικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών για τις

οποίες θα πρέπει να ενημερώνονται οι εξεταζόμενοι ότι μπορούν να

ελεγχθούν μόνο με επεμβατικές μεθόδους και μοριακό καρυότυπο

✓ Το NIPT/NIPS έως σήμερα δεν έχει αξιολογηθεί ως μέθοδος

screening για μονογονιδιακά νοσήματα



Σε περιστατικά με φυσιολογικό συμβατικό καρυότυπο, η 

ανάλυση με μοριακό καρυότυπο αποκάλυψε κλινικά 

σημαντικά μικροελλείματα και μικροδυπλασιασμούς στο

6.0% αυτών με ανατομικές ανωμαλίες και στο 1.7% 

αυτών με αυξημένη ηλικία ή θετικό βιοχημικό τέστ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


