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Κορυφαίο επιςτημονικό επίτευγμα για τη διάγνωςη του Συνδρόμου Down
με τη ςυνδρομή του ΜΗΤΕΡΑ
τθν ανάπτυξθ και δοκιμι νζασ, μθ επεμβατικισ, εξζταςθσ προγεννθτικισ διάγνωςθσ του
υνδρόμου Down ςτο αίμα τθσ εγκφου επιλζχκθκε να ςυμμετάςχει το Τμήμα Γενετικήσ &
Μοριακήσ Βιολογίασ του ΜΗΤΕΡΑ, επιβεβαιϊνοντασ για ακόμθ μία φορά τθ φιμθ του ωσ ζνα
από τα μεγαλφτερα και πιο αξιόπιςτα τμιματα διάγνωςθσ γενετικϊν αςκενειϊν ςτθν Ελλάδα.
Η νζα μζκοδοσ, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ δθμοςιεφκθκαν ςτο ζγκριτο επιςτθμονικό
περιοδικό Nature Medicine, διαγιγνϊςκει το φνδρομο Down από το εμβρυϊκό DNA που
κυκλοφορεί ςτο αίμα τθσ εγκφου κατά τθν 11θ-14θ εβδομάδα τθσ κφθςθσ. Αναπτφχκθκε από το
Δρ Φίλιππο Πατςαλι και τθν ομάδα του ςτο Ινςτιτοφτο Νευρολογίασ και Γενετικισ Κφπρου ςε
ςυνεργαςία με το Wellcome Trust Sanger Institute ςτο Cambridge, με χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ.
«Η ςθμαντικι ςυνειςφορά του ΜΗΣΕΡΑ ςτο εν λόγω εγχείρθμα, επζτρεψε τθν
πραγματοποίθςθ των κατάλλθλων δοκιμϊν», τονίηει η Διευθφντρια του Τμήματοσ Γενετικήσ
και Μοριακήσ Βιολογίασ, Δρ Βοφλα Βελιςςαρίου. «Όλεσ οι φυςιολογικζσ κυιςεισ και αυτζσ με
ςφνδρομο Down διαγνϊςτθκαν με επιτυχία, επιδεικνφοντασ 100% ακρίβεια και 100%
ευαιςκθςία του νζου διαγνωςτικοφ τεςτ. Η αξιοπιςτία και το κφροσ του Σμιματοσ επί 12
ςυναπτά ζτθ ωσ προσ τθν υψθλι του διαγνωςτικι ακρίβεια, αποτζλεςαν, άλλωςτε, τα βαςικά
κριτιρια επιλογισ του για τθν ζρευνα. τθ φάςθ αυτι βριςκόμαςτε ςτο ςτάδιο τθσ διεξαγωγισ
μιασ μεγαλφτερθσ κλίμακασ κλινικισ μελζτθσ θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν ειςαγωγι του
νζου διαγνωςτικοφ τεςτ ςτθν κλινικι πρακτικι» καταλιγει θ κα Βελιςςαρίου.
Σο νζο μθ επεμβατικό τεςτ που διενεργείται με λιψθ μόνο 10 κ.κ. αίματοσ, παρζχει τα εξισ
πλεονεκτιματα ζναντι των επεμβατικϊν διαγνωςτικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται
ςιμερα (πχ. λιψθ τροφοβλάςτθσ ι αμνιοπαρακζντθςθ): Ωσ μζκοδοσ δεν ζχει κανζναν κίνδυνο
αποβολισ του εμβρφου, προςφζρει αποτελεςματικι πρόλθψθ του υνδρόμου Down με
αξιοπιςτία 100% και θ εφαρμογι του είναι ςχετικά απλι κακϊσ δεν απαιτεί εξειδικευμζνο ι
πολφπλοκο εργαςτθριακό εξοπλιςμό. Παράλλθλα, το κόςτοσ του είναι προςιτό και ακόμα
χαμθλότερο από τισ τρζχουςεσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για τθν προγεννθτικι
διάγνωςθ του υνδρόμου Down. Σζλοσ, πρόκειται για μια γριγορθ μζκοδο δεδομζνου ότι τα
αποτελζςματα μποροφν να εξαχκοφν μζςα ςε 4-5 θμζρεσ.
Σο φνδρομο Down, αποτελεί το ςυχνότερο γενετικό νόςθμα με νοθτικι υςτζρθςθ ςτον
άνκρωπο, με ςυχνότθτα εμφάνιςθσ 1 ςτισ 700 γεννιςεισ, ενϊ ο κίνδυνοσ γζννθςθσ παιδιοφ με
το φνδρομο αυξάνεται ςθμαντικά για γυναίκεσ άνω των 35 ετϊν.

