
ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΜΒΡΥΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙΔΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ 

PrenatalSafe®   Karyo και  PrenatalSafe®   Karyo Plus  

 

Τι είναι; 

Είναι μια προληπτική γενετική εξέταση εγκυμοσύνης, η οποία γίνεται μετά απο αιμοληψία αίματος της εγκυμονούσας 

όπου ανευρίσκεται DNA  και απο την μητέρα και απο το έμβρυο και αφορά εγκυμονούσες γυναίκες τουλάχιστον 10 

εβδομάδων κύησης. Μπορεί να ανιχνεύσει με αξιοπιστία 95% περισσότερες απο το 99% των ανωμαλιών που 

εμφανίζονται στα χρωμοσώματα 21, 18 και 13 και το 95% των περιπτώσεων με μονοσωμία του Χ χρωμοσώματος 

(αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα σελ.2). Η πιο συχνή χρωμοσωμική ανωμαλία είναι οι τρισωμίες και ο όρος «τρισωμία» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παρουσία ενός επιπλέον χρωμοσώματος (δηλαδή τρία αντί για δύο χρωμοσώματα 

που είναι το σύνηθες). Για παράδειγμα, όταν το νεογνό γεννιέται με τρία χρωμοσώματα α) 21, έχουμε τρισωμία 21, 

δηλαδή σύνδρομο Down  β)18, έχουμε τρισωμία 18, δηλαδή σύνδρομο Edwards γ) 13, εχουμε τρισωμία 13 , δηλαδή 

σύνδρομο Patau κ.α. Το αποτέλεσμα είναι διαθέσιμο σε 20 ημέρες. 

Το PrenatalSafe®   Karyo αναλύει όλα τα χρωμοσώματα στο γονιδίωμα (23 ζεύγη), σε επίπεδο καρυοτύπου. Αν και δεν 

είναι εμβρυικός καρυότυπος, παρέχει πληροφορίες που θα ήταν διαθέσιμες μόνο απο έναν καρυότυπο. Επίσης, παρέχει 

πληροφορίες για ελλείψεις και διπλασιασμούς χρωμοσωμικού υλικού >10Mb στο γονιδίωμα. 

Το PrenatalSafe®   Karyo Plus αναλύει όλα τα χρωμοσώματα στο γονιδίωμα και παρέχει πληροφορίες για ελλείψεις και 

διπλασιασμούς χρωμοσωμικού υλικού >7Mb στο γονιδίωμα.όπως και κλινικής σημασίας μικροελλειπτικά σύνδρομα , που 

αναφέρονται παρακάτω (πίνακας σελ. 1) 

Μικροελλειπτικά Σύνδρομα  είναι χρωμοσωμικές διαταραχές που προκαλούνται απο την έλλειψη μικρών κομματιών 

χρωμοσωμικού υλικού.Συνήθως δεν είναι ορατά με τις κλασσικές μεθόδους  χρωμοσωμικής ανάλυσης, δηλαδή τον 

κλασσικό καρυότυπο αλλά ανιχνεύονται με τον μοριακό καρυότυπο. Οι μικροελλειψεις μπορούν να συμβούν σε 

οποιοδήποτε απο τα 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Μερικές συμβαίνουν πιο συχνά σε συγκεκριμένες περιοχές συγκεκριμένων 

χρωμοσωμάτων και έχουν συνδεθεί με γνωστά γενετικά σύνδρομα. Οι περισσότες συμβαίνουν τυχαία, και δεν 

κληρονομούνται απο κάποιον γονέα. Μπορούν να συμβούν χωρίς κανένα προηγούμενο οικογενειακό ιστορικό και χωρίς 

κανένα άλλο παράγοντα επικινδυνότητας όπως η ηλικία των γονέων. Τα αποτελέσματα των άλλων συμβατικών εξετάσεων 

ρουτίνας (όπωσ PAPP-A) είναι συνήθως φυσιολογικά.Πολλά μικροελλειπτικά σύνδρομα μπορούν να προκαλέσουν 

σοβαρές καταστάσεις υγείας συμπεριλαμβανομένων σωματικών και νοητικών βλαβών – η σοβαρότητα των οποίων μπορεί 

να διαφέρει απο άτομο σε άτομο. Οι καταστάσεις αυτές συνήθως δεν ανιχνεύονται με τις παραδοσιακες εξετάσεις αίματος 

και μπορεί να συσχετίζονται ή οχι με ανωμαλίες στον υπερηχογράφο. Μέχρι τώρα, μια επεμβατική μέθοδος όπως η λήψη 

χοριακών λαχνών ή η αμνιοπαρακέντηση ήταν ο μόνος τρόπος για να ανιχνευθεί μια τέτοια κατάσταση προγενετικά.  

Πίνακας Μικροελλειπτικών Συνδρόμων 9 με κλινική σημασία που ελέγχονται με το PrenatalSafe®   Karyo Plus 

22q11.2 syndrome (DiGeorge syndrome, Velocardialfacial syndrome 

1q36 deletion syndrome 

Angelman Syndrome(15q11.2 deletion syndrome) 

Prader-Willi syndrome (15q11.2 deletion syndrome) 

Cri du Chat syndrome (5p- syndrome) 

Wolf-Hirschhorn syndrome (4p- syndrome) 

Jacobsen syndrome (11q23-q24.3 deletion) 

Langer-Giedion syndrome (8q24.11-q24.13 deletion) 

Smith-Magenis syndrome (17p11.2 deletion)

 

Πώς λειτουργεί; 

Στην εγκυμοσύνη, το DNA του εμβρύου κυκλοφορεί στο αίμα της μητέρας. Γίνεται λήψη 10 ml περιφερικού αίματος της 

εγκυμονούσας, στη συνέχεια απομονώνονται και συγκρίνονται το σύνολο του  μητρικού και εμβρυικού DNA του 

δείγματος αίματος με ένα δείγμα-control μέσω βιοπληροφορικής. Η εξέταση δεν έχει κανέναν κίνδυνο για την μητέρα 

ούτε για το έμβρυο. 

 

 

 

 

 

      



Πληροφορίες  σχετικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης: 

Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει συνήθως μια εκ των τριών περιπτώσεων σχετικά με τις ανευπλοειδίες: 

 Δεν ανιχνευθηκε καμια ανευπλοειδία που σημαίνει οτι ο έλεγχος αποκάλυψε αναμενόμενο αριθμό αντιγράφων 

των χρωμοσωμάτων 

 Ανιχνεύθηκε ανευπλοειδία που σημαίνει οτι ο έλεγχος αποκάλυψε περισσότερα ή  

λιγότερα αντίγραφα για κάποιο χρωμόσωμα. Να τονισθεί ότι το μη επεμβατικό τεστ δεν αποτελεί διαγνωστικό τεστ , 

δηλαδή ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί  με μια διαγνωστική εξέταση μετα από επεμβατική μέθοδο, 

δηλαδή  εξέταση του καρυοτύπου του εμβρύου μετά από αμνιοπαρακέντηση ή λήψη χοριακών λαχνών, εφόσον ο χρόνος 

το επιτρέπει. 

 Πιθανή ανευπλοειδία που σημαίνει οτι περισσότερα αντίγραφα απο τα αναμενόμενα έχουν αποκαλυφθεί και 

πρέπει να γίνει περαιτέρω έλεγχος με απεμβατική μέθοδο. 

 Στην περίπτωση των μικροελλείψεων, ένα αρνητικό αποτέλεσμα αναφέρεται ως “Δεν ανιχνεύθηκε καμία 

ανωμαλία” και ένα θετικό αποτέλεσμα αναφέρεται ως “ Ανιχνεύθηκε ανωμαλία” με πρόσθετα σχόλια που 

υποδηλώνουν την διακριτή συμπεριφορά που συνάδει με την έλλειψη της γενωμικής περιοχής που συνδέεται με 

το συγκεκριμένο σύνδρομο. 

 Επανάληψη αιμοληψίας («Resample required»): Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων δυστυχώς δεν είναι δυνατόν 

να γίνει η ανάλυση του εμβρυϊκού DNA σε ικανοποιητικό, λεπτομερειακό  επίπεδο ωστε να δοθεί αποτέλεσμα. 

Στην περίπτωση αυτή ζητείται επιπλέον δείγμα περιφερικού αίματος (νέα αιμοληψία) για να επαναληφθεί η 

ανάλυση. Η ανάλυση του δεύτερου δείγματος είναι δωρεάν   (εκτος courier). 
 

 

 Aδυναμία αποτελέσματος (No call) σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί αποτέλεσμα παρά την επανάληψη. 

Η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι παρά πολύ μικρή. Στην περίπτωση αυτή γίνεται επιστροφή σχεδόν όλου του 

ποσού. 

 Η επιτυχία στην έκβαση αποτελέσματος μπορεί να επηρεαστεί απο τον δεικτη μαζας σώματος (BMI) της 

μητέρας, το μητρικό βάρος και απο τυχόν Συστηματικό Ερυθηματώδη Λυκο. 

 Το αποτέλεσμα θα σταλεί εκεί όπου έγινε η αιμοληψία. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική 

συγκέντρωση εμβρυικού DNA από το δείγμα αίματος της μητέρας. Σ’αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει 

επανάληψη της εξέτασης στο ίδιο δείγμα και υπάρχει μια μικρή χρονική καθυστέρηση. 

 Η εξέταση πραγματοποιείται στην Ιταλία, στο κέντρο Γενετικής “GENOMA”.

Περιορισμοί της εξέτασης 

 Παρόλο που η εξέταση έχει πολύ μεγάλη αξιοπιστία ΔΕΝ αποτελεί διαγνωστική εξέταση. Για να επιβεβαιωθεί 

εάν μια κατάσταση όντως υφίσταται, απαιτείται διαγνωστική εξέταση μετά από επεμβατική μέθοδο, όπως η 

αμνιοπαρακέντηση ή λήψη χοριακλων λαχνών. Συστήνεται ένα θετικό αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται με κάποια 

διαγνωστική εξέταση. 

 Η αξιοπιστία της εξέτασης επηρεάζεται από ορισμένες καταστάσεις, όπως μετάγγιση αίματος, μεταμόσχευση, 

ανοσοθεραπεία, όγκος μητέρας καλοήθης ή κακοήθης, θεραπεία με βλαστοκύτταρα  ή θεραπεία με ηπαρίνη το 

διάστημα πριν την αιμοληψία, όπως επίσης και από τον μωσαϊκισμό μητέρας, εμβρύου ή/και πλακούντα. Επίσης 

απο τον δείκτη μάζας σώματος μητέρας (και μητρικό βάρος) ή απο τυχόν Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο 

αυτής. Μωσαϊκισμός είναι  η μίξη χρωμοσωμικά φυσιολογικών και  ανώμαλων κυττάρων  στην εγκυμοσύνη. 

Επίσης, επηρεάζεται σε περίπτωση δίδυμης κύησης ή απωλεσθείσας δίδυμης κύησης. Θα πρέπει να 

συμβουλευτείτε τον κλινικό γιατρό σας, εάν σας αφορά κάποια από αυτές τις καταστάσεις και τα αποτελέσματα 

θα πρέπει να ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπόψη και άλλα κλινικά ευρήματα και το οικογενειακό ιστορικό. 

 Η εξέταση δεν ανιχνεύει βλάβες του νωτιαίου σωλήνα ή καρδιοπάθεια απο βλαβη στα τοιχώματα των κοιλιών.Το 

αποτέλεσμα δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλων ανωμαλιών  των εξεταζόμενων χρωμοσωμάτων (άλλης 

αιτιολογίας όπως μονογονεϊκή δισωμία, μονογονιδιακές ασθένειες ή δομικές ανωμαλίες χρωμοσωμάτων) και 

άλλες γενετικές διαταραχές  ή συγγενείς ανωμαλίες ή ανωμαλίες που προέρχονται από την διαδικασια του 

τοκετού. 

 Επίσης δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος ασθένειας για εσάς ή την οικογένεια σας (κυρίως για τα 

παιδιά σας) αξιοποιώντας μονο γενετικές αναλύσεις. 

 Κατα την διαδικασία του ελέγχου μπορεί να αποκαλυφθεί κάποια ανωμαλία που αφορά τό εμβρυο ή την μητέρα 

που μπορεί να έχει μικρή ή και καμία γνωστή κλινική σημασία.και τότε μπορεί να συστηθεί επεμβατικός έλεγχος 

ή και επιπλέον εξετάσεις στην μητέρα. 



 Η εξέταση δεν μπορεί να αναγνωρίσει πολυπλοειδίες, ισοζυγισμένες μεταθέσεις χρωμοσωμικού υλικού ή την 

ακριβή θεση υποχρωμοσωμικών διπλασιασμών ή ελλείψεων. 

 Σχετικά με τα μικροελλειπτικά σύνδρομα, αφορουν μόνο τις μονήρεις κυήσεις. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν 

εξαλείφει την πιθανότητα για ένα απο τα υπο μελέτη σύνδρομα. Επιπρόσθετα, καταστάσεις που οφείλονται σε 

άλλους μοριακούς μηχανισμούς δεν μπορούν να προβλεφθούν . 

 Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το αποτέλεσμα να μην αναφέρεται στη χρωμοσωμική κατάσταση του εμβρύου 

αλλα να αφορά υποχρωμοσωμικές αλλαγές του πλακούντα. ή της μητέρας. 

 Σε ότι αφορά τις δίδυμες κυήσεις, όταν πρόκειται για μονοχοριακη κύηση η εξέταση γίνεται κανονικά ενώ όταν 

πρόκειται για διχοριακή μπορεούν να αναλυθούν όλα τα χρωμοσώματα εκτος των Χ και Υ.  

 Η εξέταση δεν διενεργείται σε υλικά που είναι θετικά (+) σε μολυσματικούς παράγοντες, όπως HCV, HBV, HIV 

κ.α.. Γι' αυτό πρέπει να μας ενημερώνετε σχετικά (εάν είναι εν γνώσει σας) 

 Κανένα τεστ δεν είναι τέλειο. Παρα την υψηλή ακρίβεια της συγκεκριμένης εξέτασης μπορεί να προκύψουν 

διιστάμενα αποτελέσματα, όπως α)ανακριβής πρόβλεψη φύλου, εξαιτίας μωσαικισμού ή νεοπλασίας του 

πλακούντα, της μητέρας ή του εμβρύου, β) εξαφάνισης διδύμου, γ) προηγούμενης μεταμόσχευσης οργάνων στη 

μητέρα ή άλλων αιτιών. 

 Ο έλεγχος cfDNA (ελεύθερο εμβρυικό DNA) δεν αντικαθιστά την ακρίβεια και την πιστότητα της προγεννητικής 

διάγνωσης μετά απο λήψη χοριακών λαχνών ή αμνιοπαρακεντησης και δεν διασφαλίζει πλήρως μια υγιή 

εγκυμοσύνη. Ενα αποτέλεσμα «χαμηλού κινδύνου» υποδηλώνει οτι δεν εντοπίστηκαν οι χρωμοσωμικές αλλαγές  

                          

που ερευνήθηκαν καθώς η εξέταση δεν μπορεί να εντοπίσει όλες τις πιθανές ανωμαλίες. 

 Σχετικά με το αποτέλεσμα, ορισμένες χρωμοσωμικές αλλαγές αναφέρονται σε γνωστές παθήσεις ενώ κάποιες 

αλλαγές ενδέχεται να μην έχουν σαφή κλινική μορφή, γιατί μπορεί να αφορούν αλλαγές του πλακούντα και όχι 

του εμβρύου, και σ’αυτή την περίπτωση υπάρχει πιθανότητα να γίνει σύσταση για κάποια εξειδικευμένη 

διαδικασία. 

 

Ενδείξεις: 

 Εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου λόγω ηλικίας της μητέρας. 

 Εγκυμοσύνη όπου ο επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος αντενδείκνυται  

 Εγκυμοσύνη με κίνδυνο αυτόματης αποβολής ή οικογενειακό ιστορικό με ανευπλοειδίες 

 Εγκυμοσύνη μετά από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή IVF (ομόλογη ή ετερόλογη) 

 Εγκυμοσύνη με αυξημένο κίνδυνο μετά από έλεγχο και εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου που βασίζονται σε 

στατιστικά στοιχεία (υπερηχογραφικό ή βιοχημικό έλεγχο) 

 Λόγω προσωπικής ευαισθητοποίησης. 

 Κάποιος απο το ζεύγος να είναι φορέας γενετικής διαταραχής. 

 

 

 

 

 

Συνήθεις Διαταραχές που Ελέγχονται με τα τεστ μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου (PrenatalSafe®   Karyo και  

PrenatalSafe®   Karyo Plus ) 

Τρισωμία 21         Προκαλείται απο την ύπαρξη ενός επιπλέον αντιγράφου του χρωμοσώματος 21, είναι η αιτία του συνδρόμου Down και είναι η πιο 
συχνή γενετική αιτία νοητικής υστερησης. Τα άτομα με σύνδρομο Down  έχουν μέσο όρο IQ 50 και όλα παρουσιάζουν κάποιου βαθμού νοητική 
υστέρηση. Κάποια απο τα παιδιά με το συγκεκριμένο σύνδρομο πάσχουν απο ανωμαλίες στην καρδιά ή και σε άλλα όργανα, που πιθανά απαιτούν 
χειρουργική επέμβαση ή ιατρική περίθαλψη. Κάποια πάσχουν και απο άλλες ιατρικές παθήσεις συμπεριλαμβανομένων της απώλειας ακοής και 
όρασης. 

Τρισωμία 18         Προκαλείται απο την ύπαρξη ενός επιπλέον αντιγράφου του χρωμοσώματος 18, είναι η αιτία του συνδρόμου Edwards και προκαλεί 

βαριάς μορφής νοητική υστέρηση. Οι περισσότερες περιπτώσεις με τρισωμία 18 παρουσιάζουν πολλαπλές, σοβαρές γενετικές ανωμαλίες στον 

εγκέφαλο, στην καρδιά και σε άλλα όργανα. Συχνή είναι η θπολλειπόμενη ανάπτυξη κατα την διάρκεια τησ εγκυμοσύνης. Πολλά απο τα έμβρυα με 

σύνδρομο Edwards αποβάλλονται αυτόματα. Απο τα έμβρυα που γεννιούνται, τα περισσότερα καταλήγουν πριν το πρώτο έτος της ηλικίας τους. Τα 

έμβρυα που επιζούν έχουν βαριάς μορφής νοητική υστέρηση και αναπτυξιακά προβλήματα. 



Τρισωμία 13         Προκαλείται απο την ύπαρξη ενός επιπλέον αντιγράφου του χρωμοσώματος  13, είναι η αιτία του συνδρόμου Patau και προκαλεί 

βαριας μορφής νοητική υστέρηση. Οι περισσότερες περιπτώσεις με τρισωμία 13 πάσχουν απο σοβαρές γενετικές ανωμαλίες στον εγκέφαλο και σε 

άλλα όργανα. Πολλά απο τα έμβρυα με σύνδρομο Patau  αποβάλλονται αυτόματα. Απο τα έμβρυα που γεννιούνται, τα περισσότερα καταλήγουν πριν 

το πρώτο έτος της ηλικίας τους. 

Φυλετική Χρωμοσωμική Ανευπλοειδία       Πρόκειται για την κατάσταση όπου υπάρχει αριθμητική αλλαγή στα φυσιολογικά 2 αντίγραφα των 

φυλετικών χρωμοσωμάτων ΧΥ στα αγορια, ΧΧ στα κορίτσια. Περίπου 1 στα 400 μωρά που γεννιούνται έχουν μια φυλετική χρωμοσωμική 

ανευπλοειδία. Οι πιο συχνές  φυλετικές  χρωμοσωμικές  ανευπλοειδίες προκαλούνται απο την έλλειψη ενός αντιγράφου του χρωμοσώματος X στα 

κορίτσια (45,Χ ή σύνδρομο Turner) ή ένα επιπλέον χρωμόσωμα στα αγόρια ή τα κορίτσια (47,ΧΧΥ Σύνδρομο Klinefelter, 47,XΥY,ή 47,XXX). Τα παιδιά με 

κάποια φυλετική χρωμοσωμική ανευπλοειδία μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολίες στον λόγο, κινητικές ή μαθησιακές δυσκολίες, αλλά μπορούν να 

ζήσουν υγιή και παραγωγικά.  

Arthur Robinson  & Mary G Linden, 1993, Clinical Genetics Handbook, Second Edition. Cambridge, Mass, Blackwe II Scientific Publications) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙ ΚΡΟΕΛΛΕΙ ΠΤΙ ΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙ ΝΙ ΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙ ΜΟ ΖΩΗΣ

1/ 4000

Σύνδρομο μικροέλλε ιψης 1p36 1/ 4000-1/ 10000

1/ 12000 φυσιολογικό

1/ 10000-1/ 25000

1/ 20000-1/ 50000

1/ 50000 εξαρτάται απο την δριμύτητα των χαρακτηριστικών

1/ 200000 φυσιολογικό

1/ 100000

1/ 15000-1/ 25000

Συνδρομο 22q11.2 (Συνδρομο 

DiGeorge,  Συνδρομο Υπερωιο-

Καρδιο-Προσωπικό)

μαθησιακά προβλήματα, συγγενε ίς καρδιακές 

ανωμαλίες, υπερωικές ανωμαλίες

συνήθως φυσιολογικό, μπορε ί να με ιωθε ί απο το 

συνδρομο DiGeorge

δυσμορφικά κρανιοπροσωπικά χαρακτηριστικά, 

νοητική υστέρηση, επιληψ ία, εγκεφαλικές, καρδιακές 

ανωμαλίες

εξαρτάται απο την δριμύτητα των χαρακτηριστικών, 

αλλα μπορε ί να ε ίναι φυσιολογικό

Συνδρομο Angelm an 

(μικροέλλε ιψη 15q11.2)

νοητική υστέρηση, προβλήματα λόγου, επιληπτικές 

κρίσε ις

Σύνδρομο Prader -Willi 

( μικροέλλε ιψη 15q11.2)  

υποτονία, νοσηρότητα, καθυστερηση κινησης και 

λόγου, νοητική υστέρηση, υπογοναδισμός

φυσιολογικό, μπορε ί να με ιωθε ί απο την σοβαρότητα 

των συμπτωμάτων

Σύνδρομο Cr i du Chat ( έλλε ιψη 

5p)

νοητική υστέρηση, καθυστέρηση λόγου, κλάμα σαν 

της γάτας

10%  θνησιμότητα τον πρώτο χρόνο, διαφορετικά 

συνήθως φυσιολογικό, αλλά εξαρτάται απο την 

δριμύτητα των χαρακτηριστικών

Σύνδρομο Wolf-  Hir schhorn 

( έλλε ιψη 4p)

καθυστέρηση στην ανάπτυξη, υποτονία, 

κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, νοητική υστέρηση, 

καρδιακές και εγκεφαλικές ανωμαλίες, 

Σύνδρομο Langer -  Giedion 

(Σύνδρομο  8q24)

καλοηθε ις ογκοι οστών, κοντό ανάστημα, 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα προσώπου

Σύνδρομο Jacobsen (Σύνδρομο 

11q23)

καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χαρακτηριστικές 

αιμορραγικές διαταραχές και κάποιες διαταραχές 

στην συμπεριφορά

20%  των παιδιών πεθαίνουν στα δυο πρωτα χρόνια 

της ζωής τους

Σύνδρομο Sm ith-Magenis 

(Σύνδρομο 17p11.2)

νοητική υστέρηση, κρανιοπροσωπικές και σκελετικές 

ανωμαλίες, καθυστέρηση κίνησης και λόγου

τα δεδομένα ε ίναι ακόμη ανεπαρκή, αλλά ασθενε ίς 

έχουν ζήσε ι για περισσότερα απο 80 έτη



 

 

 


