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ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

«Εξέταση για να εντοπιστεί ή να αποκλειστεί 
η ύπαρξη μιας γενετικής αλλαγής που 

συσχετίζεται με γενετική πάθηση»  

Η ανάλυση του βιολογικού υλικού (DNA, RNA, 
χρωμοσώματα, πρωτεΐνες, μεταβολίτες) με 
σκοπό τον εντοπισμό / χαρακτηρισμό:  

 Κληρονομούμενων μεταλλάξεων 

 Επίκτητων μεταλλάξεων 

 Φαινοτύπου 

… για διάγνωση & χρήση στην κλινική πράξη 

 

 

 



ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Διάγνωση 

 Εντοπισμός γενετικού αιτίου 

 Πρόγνωση 

 Στοχευμένη θεραπεία  

 Προδιάθεση σε νόσο 

 Κληρονομικότητα 

 Screening νεογνών 

 

 



Γονιδιακός έλεγχος στην ογκολογία 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ 

ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ 

ΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ 



 Πόσοι καρκίνοι είναι κληρονομικοί? 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΣ 

ΣΠΟΡΑΔΙΚΟΙ 



 Πόσοι καρκίνοι είναι κληρονομικοί? 



Κληρονομικός καρκίνος μαστού 

• 15-20% του συνόλου 

• για τους μισούς 
περίπου γνωρίζουμε 
το κληρονομικό αίτιο 

• >80% BRCA1 – BRCA2 



Πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου σε άτομα με παθογόνους μεταλλάξεις BRCA 



Κληρονομούμενη προδιάθεση για καρκίνο παχέος εντέρου 

Lynch HT, Shaw TG.  Chin Clin Oncol 2013.  



Μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου: 

 λεπτού εντέρου, ήπατος, παγκρέατος, ουροεπιθηλιακής οδού, εγκεφάλου  

Σύνδρομο Lynch 
Υπεύθυνα γονίδια:                 

ΜLH1, MSH2, MSH6,                       

PMS2, EPCAM 



 Πώς ξεχωρίζουμε τον κληρονομικό καρκίνο από τον σποραδικό? 

- Νεαρή ηλικία εκδήλωσης της νόσου 

- Οικογενειακό ιστορικό 



 Συσσώρευση στην οικογένεια συγκεκριμένων 
τύπων καρκίνου  (π.χ., μαστού, ωοθηκών, 
προστάτη) 

 Εμφανίζονται περιστατικά σε >1 γενιά  
 

 
  Νεαρή ηλικία εκδήλωσης 
 
Σπάνιοι:  
 Ωοθηκών 
 ανδρικός καρκίνος μαστού ή τριπλά αρνητικός ΚΜ 
 Γαστρεντερικοί/ενδομητρίου με συγκεκριμένα μοριακά-

ιστολογικά χαρακτηριστικά 
 >10 γαστρεντερικοί πολύποδες 

 
  

 Πώς ξεχωρίζουμε τον κληρονομικό καρκίνο από τον σποραδικό? 



Γονιδιακός έλεγχος στην ογκολογία 

Υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες από τις έγκριτες διεθνείς 

ογκολογικές ενώσεις (ASCO, NCCN, ESMO) για τις περιπτώσεις όπου συνιστάται ή 

επιβάλλεται ο γονιδιακός έλεγχος – συχνή αναθεώρηση ανάλογα με τα τρέχοντα 

επιστημονικά δεδομένα 

Η κυριαρχούσα μέθοδος γονιδιακού ελέγχου σήμερα είναι με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών ανάγνωσης DNA (next generation DNA sequencing) με τη δυνατότητα 

ταυτόχρονου ελέγχου πολλών γονιδίων.  





Οφέλη γονιδιακού ελέγχου 

 
 Εντοπισμός ατόμων με αυξημένο κίνδυνο να εκδηλώσουν συγκεκριμένη κακοήθεια – 

Διαχείριση κινδύνου (αυξημένη επιτήρηση, προφυλακτικά χειρουργεία) 
 

 Προστασία συγγενών – ΠΡΟΛΗΨΗ 
 

 Εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών ή/και προσαρμοσμένες χειρουργικές επεμβάσεις 
 

  



Πώς επιδρά το αποτέλεσμα του γονιδιακού ελέγχου στην αρχική διαχείριση:  
 

• Σύνδρομο Lynch & καρκίνος παχέος εντέρου: Για ασθενείς με νέα διάγνωση ΚΠΕ και παθογόνο 

μετάλλαξη στα γονίδια MMR (MLH1, MSH2 (EPCAM), MLH6, PMS2) ενδείκνυται ολική / υφολική κολεκτομή. 

Στις γυναίκες επιπρόσθετα θα πρέπει να προταθεί ολική υστερεκτομή μετ’ εξαρτημάτων (ΟΚΥΜΕ). 
 

• Έλεγχος BRCA & καρκίνος μαστού: Για ασθενείς με νέα διάγνωση ΚΜ και παθογόνο μετάλλαξη στα 

γονίδια BRCA1 or BRCA2 θα πρέπει να προτείνεται άμφω μαστεκτομή, δεδομένης της μεγάλης πιθανότητας 

για εμφάνιση νέου πρωτοπαθούς. Επιπλέον θα πρέπει να προτείνεται σαλπιγγο-ωοθηκεκτομή εφόσον έχουν 

ολοκληρώσει την τεκνοποίηση. 
 

• Έλεγχος TP53 (σύνδρομο Li-Fraumeni): Σε ασθενείς με νέα διάγνωση κακοήθειας και παθογόνο 

μετάλλαξη στο γονίδιο TP53 θα πρέπει να αποφεύγεται η ακτινοθεραπεία. 
 

• Έλεγχος γονιδίου VHL (σύνδρομο Von-Hippel-Lindau): Σε ασθενείς με νέα διάγνωση καρκίνου νεφρού 

και μετάλλαξη στο γονίδιο VHL θα πρέπει να αποφεύγεται η ολική νεφρεκτομή. 
 

• Έλεγχος γονιδίου CDH1: Σε ασθενείς με νέα διάγνωση γαστρικού καρκίνου και μετάλλαξη στο γονίδιο 

CDH1 θα πρέπει να γίνεται ολική γαστρεκτομή και όχι μερική. 



Πώς επιδρά το αποτέλεσμα γονιδιακού ελέγχου στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων 

  
 

• Γονίδια ΜΜR & καρκίνος παχέος εντέρου: Για ασθενείς με νέα διάγνωση ΚΠΕ και παθογόνο 

μετάλλαξη στα γονίδια MMR (MLH1, MSH2 (EPCAM), MLH6, PMS2) ενδέχεται να αποκριθούν καλύτερα 

στις νέες ανοσοθεραπείες. 

 

• Έλεγχος BRCA & καρκίνος μαστού / ωοθηκών / προστάτη: Οι ασθενείς με νέα διάγνωση ΚΜ ή ΚΩ 

ή ΚΠ και παθογόνο μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1 or BRCA2 ενδέχεται να αποκριθούν καλύτερα σε 

πλατινούχα χημειοθεραπευτικά σχήματα, όπως και στους αναστολείς της PARP. 



Κριτήρια επιλογής - Καρκίνος μαστού 

1. ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

 Το κατώφλι για τη νεαρή ηλικία ορίζεται στα 50 έτη 

 

 Περιλαμβάνονται τα διηθητικά καρκινώματα, αλλά και τα in situ 

 

 Δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό 

 

 

 

 

 

 

 



Κριτήρια επιλογής - Καρκίνος μαστού 

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
    καρκίνου μαστού / ωοθηκών / παγκρέατος / προστάτη (Gleason ≥7) 

 Διάγνωση καρκίνου του μαστού ανεξαρτήτως ηλικίας 

  

 ΚΑΙ 1ου/2ου βαθμού συγγενής με  
 

o Διάγνωση καρκίνου του μαστού πριν την ηλικία των 50 ετών ή 

o Διάγνωση καρκίνου των ωοθηκών ανεξαρτήτως ηλικίας ή 

o Διάγνωση καρκίνου του παγκρέατος ανεξαρτήτως ηλικίας 
 

 Ή 
 

 Διάγνωση καρκίνου μαστού/ωοθηκών/ παγκρέατος 2 συγγενών 
ανεξαρτήτως ηλικίας ΑΛΛΑ από την ίδια μεριά της οικογένειας 

 

 

 

 



Κριτήρια επιλογής - Καρκίνος μαστού 

3. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ‘ΣΠΑΝΙΩΝ’ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ 

 Όλα τα περιστατικά τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού που 
έχουν διαγνωσθεί πριν την ηλικία των 60 ετών 

 

 Όλα τα περιστατικά ανδρικού καρκίνου του μαστού ανεξαρτήτως 
ηλικίας διάγνωσης 

 

 

 

 

 

 

 



Κριτήρια επιλογής - Καρκίνος μαστού 

4. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΣΘΕΝΗ 

 Διάγνωση συγχρόνων ή μετάχρονων καρκίνων του μαστού 

 

 Διάγνωση άμφω νόσου στον μαστό ή/και στις ωοθήκες 

 

 Διάγνωση ≥2 καρκίνων: μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος, προστάτη (Gleason ≥7) 

 

 

 

 

 

 

 



Κριτήρια επιλογής - Καρκίνος ωοθηκών 

ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

Συμπεριλαμβάνονται τα καρκινώματα σαλπίγγων και περιτοναίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guidelines on Genetic Testing 

Breast and Ovarian Cancer 

•American Congress of Obstetrics and Gynecology Guidelines for Managing Hereditary Breast and Ovarian Cancer Syndrome 

•NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High Risk Assessment, Breast and Ovarian Cancer 

•Risk Assessment and Genetic Counseling for Hereditary Breast and Ovarian Cancer: Recommendations of the National Society of Genetic 

Counselors 

•Society of Gynecologic Oncology Statement on Risk Assessment for Inherited Gynecologic Cancer Predispositions 

•Society of Gynecologic Oncology Clinical Practice Statement: Genetic Testing for Ovarian Cancer 

•Society of Gynecologic Oncology White Paper on Ovarian Cancer: Etiology, Screening and Surveillance 

•US Preventive Services Task Force: Genetic Risk Assessment and BRCA Mutation Testing for Breast and Ovarian Cancer Susceptibility: 

Recommendation Statement 

Colorectal Cancer 

•American Gastroenterological Association Medical Position Statement: Hereditary Colorectal Cancer and Genetic Testing 

•Hereditary Colorectal Cancer Syndromes: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Endorsement of the Familial 

Risk–Colorectal Cancer: European Society for Medical Oncology Clinical Practice Guideline 

•Identification of Individuals at Risk for Lynch Syndrome Using Targeted Evaluations and Genetic Testing: Recommendations of the National 

Society of Genetic Counselors and Collaborative Group of the Americas on Inherited Colorectal Cancer Joint Practice Guideline 

•National Cancer Institute, Revised Bethesda Guidelines for Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (Lynch Syndrome) and 

Microsatellite Instability 

•NCCN Guidelines for Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal 

•Society for Gynecologic Oncology Practice Bulletin: Lynch Syndrome 

•Society of Gynecologic Oncology Clinical Practice Statement: Screening for Lynch Syndrome in Endometrial Cancer 

https://www.asco.org/practice-guidelines/cancer-care-initiatives/genetics-toolkit/genetic-testing 

http://www.aafp.org/afp/2009/1215/p1505.html
https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/research-and-progress/documents/nccn-guideline-genetics-screening-breast-ovarian.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007/s10897-012-9547-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10897-012-9547-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10897-012-9547-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s10897-012-9547-1
https://www.sgo.org/wp-content/uploads/2012/11/SGO-Position-Statement-Genetics.pdf
https://www.sgo.org/clinical-practice/guidelines/genetic-testing-for-ovarian-cancer/
https://www.researchgate.net/publication/45536644_SGO_White_Paper_on_Ovarian_Cancer_Etiology_Screening_and_Surveillance
http://www.aafp.org/afp/2015/0115/od1.html
http://www.aafp.org/afp/2015/0115/od1.html
http://www.aafp.org/afp/2015/0115/od1.html
http://www.aafp.org/afp/2015/0115/od1.html
http://www.aafp.org/afp/2015/0115/od1.html
http://www.aafp.org/afp/2015/0115/od1.html
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0016-5085/PIIS0016508501900046.pdf
http://www.instituteforquality.org/hereditary-colorectal-cancer-syndromes-american-society-clinical-oncology-clinical-practice
http://www.instituteforquality.org/hereditary-colorectal-cancer-syndromes-american-society-clinical-oncology-clinical-practice
http://www.instituteforquality.org/hereditary-colorectal-cancer-syndromes-american-society-clinical-oncology-clinical-practice
http://www.instituteforquality.org/hereditary-colorectal-cancer-syndromes-american-society-clinical-oncology-clinical-practice
http://www.instituteforquality.org/hereditary-colorectal-cancer-syndromes-american-society-clinical-oncology-clinical-practice
http://www.instituteforquality.org/hereditary-colorectal-cancer-syndromes-american-society-clinical-oncology-clinical-practice
http://link.springer.com/article/10.1007/s10897-011-9465-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10897-011-9465-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10897-011-9465-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s10897-011-9465-7
http://jnci.oxfordjournals.org/content/96/4/261.full
http://jnci.oxfordjournals.org/content/96/4/261.full
https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/research-and-progress/documents/nccn-guidelines-genetics-colorectal.pdf
https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/research-and-progress/documents/nccn-guidelines-genetics-colorectal.pdf
https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/research-and-progress/documents/nccn-guidelines-genetics-colorectal.pdf
https://www.sgo.org/wp-content/uploads/2012/09/2014-ACOG-bulletin.pdf
https://www.sgo.org/clinical-practice/guidelines/screening-for-lynch-syndrome-in-endometrial-cancer/


Διαλογή ασθενών και συλλογή δεδομένων 

 Λήψη αναλυτικού οικογενειακού ιστορικού & κατασκευή γενεαλογικού 

δέντρου τριών γενεών (πατρικής και μητρικής προέλευσης) 

 

 

 Όλα τα περιστατικά ελέγχονται ότι πληρούν τα κριτήρια για τον γονιδιακό 

έλεγχο – ιστολογικές εξετάσεις (από τον εξεταζόμενο και συγγενείς) 

 

 

 Έγγραφο συγκατάθεσης - επικοινωνία για τα αποτελέσματα & διατήρηση 

βιολογικου υλικού 

  



BRCA1  p.Arg1751Ter 



BRCA1 c.302-2 A>G 

(απαλοιφή εξονίου 7) 

TNBC 



Το οικογενειακό ιστορικό δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικό!! 



BRCA1  del4174Ex20 (p.His1732_Lys1759del) 



ΒιοΤράπεζα Κληρονομικού Καρκίνου 

 
3000 δείγματα DNA από οικογένειες με κληρονομικό καρκίνο μαστού-ωοθηκών (HBOC) 

 
4000 δείγματα DNA από σποραδικές περιπτώσεις καρκίνου μαστού 

1500 δείγματα DNA από σποραδικές περιπτώσεις καρκίνου ωοθηκών 

 

1000 δείγματα DNA από  

οικογένειες με κληρονομικό 

καρκίνο παχέος εντέρου και  

άλλους γαστρεντερικούς καρκίνους 

 

1500 δείγματα DNA από  

σποραδικές περιπτώσεις 

καρκίνου παχέος εντέρου 

 

~1000 δείγματα από άλλους τύπους καρκίνου 

 (και σπάνιοι, παιδιατρικοί, κτλ.)  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’ 



Κληρονομικός καρκίνος 
 

5-10% των περιστατικών 

ΑΛΛΑ 

~1.4 εκ. νέα περιστατικά / έτος παγκοσμίως 

Συνολικά αφορά 300 εκ. ανθρώπους παγκοσμίως 



Διαφορά γονιδιακής ανάλυσης από άλλες ιατρικές εξετάσεις 

Αφορά ολόκληρη την οικογένεια ! 


