
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ 100% 

 

To γενετικό υλικό που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, είναι οργανωμένο σε δομές 

που ονομάζονται χρωμοσώματα. Το ανθρώπινο γονιδίωμα οργανώνεται σε 46 

χρωμοσώματα (23 ζεύγη). Σε κάποια γενετικά σύνδρομα ο αριθμός των 

χρωμοσωμάτων είναι λανθασμένος. Για παράδειγμα στο σύνδρομο Down( τρισωμία 

21) τα χρωμοσώματα είναι 47 γιατί υπάρχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα 21. 

Μέσω της εξέτασης του κλασικού καρυότυπου ζεύγους, δίνεται η δυνατότητα 

ανίχνευσης των χρωμοσωμικών ανωμαλιών που πιθανόν να υπάρχουν στον 

γενετικό κώδικα του ζευγαριού. Ο κλασσικός Καρυότυπος δεν έχει όμως τη 

δυνατότητα να ανιχνεύσει πολύ μικρές ελλείψεις (μικρο-ελλείψεις, microdeletions) 

και πολύ μικρούς διπλασιασμούς (μικρο-διπλασιασμούς,microduplications). 

Η δυνατότητα αυτή, δίνεται με τον Διευρυμένο έλεγχος (καρυότυπος ζεύγους 

100%). 

Συγκεκριμένα ανιχνεύονται : 

• Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως σύνδρομο Down (τρισωμία 21) 

• H ύπαρξη πιθανών ελλείψεων ή/και διπλασιασμών καθ’ όλο το μήκος όλων 

των χρωμοσωμάτων. 

• σύνδρομα όπως τα Di George, Williams, Miller Dieker,Prader Willi/Angelman 

που οφείλονται σε τέτοιες μικροελλείψεις ή μικροδιπλασιασμούς 

• σύνδρομα ελλείψεων των τελομεριδίων, δηλαδή των άκρων των 

χρωμοσωμάτων που συχνά σχετίζονται με πνευματική καθυστέρηση. 

• Η διερεύνηση συγκεκριμένων περιοχών και συγκεκριμένων γονιδίων που 

σχετίζονται με περισσότερο από 120 σύνδρομα-νοσήματα. 

 

Η αναλυτική και ανιχνευτική ικανότητα του μοριακού καρυότυπου (καρυότυπου 

ζεύγους 100%), είναι 100 έως 1.000 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του κλασικού 

καρυότυπου  καθώς ανιχνεύει μικροελλείψεις και μικροδιπλασιασμούς που ο 

κλασσικός καρυότυπος δεν μπορεί να ελέγξει. 

Η εξέταση του καρυότυπου 100%, παρότι προσφέρει μεγαλύτερο βάθος ανάλυσης 

σχέση με τον κλασικό καρυότυπο, έχει όρια στον βαθμό της αναλυτικής 

δυνατότητας. Έτσι, δεν μπορεί να ανιχνεύσει νόσους που οφείλονται σε ακόμη 

μικρότερου μεγέθους αλλαγές στο γενετικό υλικό (σημειακές μεταλλάξεις) που 



σχετίζονται με ορισμένα γενετικά νοσήματα, όπως για παράδειγμα η 

δρεπανοκυτταρική αναιμία ή τη κυστική ίνωση. 

   

 

Σε ποιες περιπτώσεις η εξέταση θεωρείται αναγκαία : 

 

• Σε περιπτώσεις αποβολών και κατά κύριο λόγο καθ έξιν αποβολών (> 3) 

• Σε περιπτώσεις ολιγοασθενοσπερμίας 

• Σε περιπτώσεις που η γυναίκα γέννησε έμβρυο με αποδεδειγμένη 

χρωμοσωμιακή ανωμαλία 

• Σε επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής 

γονιμοποίησης 

Η πραγματοποίηση της εξέτασης γίνεται με την λήψη περιφερικού αίματος από 

τους γονείς και τα αποτελέσματα αυτής δίνονται συνήθως μετά από 15 μέρες. 


