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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της αλληλούχισης νέας 

γενιάς στον καρκίνο. Η εργασία ολοκληρώνεται μέσα από οκτώ κεφάλαια. 

Αναλυτικά το πρώτο κεφάλαιο εστιάζει στον προσδιορισμό της 

αλληλούχισης του DNA κατά Sanger. Συγκεκριμένα παρουσιάζει την 

μέθοδο, την αλληλούχιση χρώσης-τερματιστή, την αυτοματοποίηση και 

προετοιμασία των δειγμάτων, τις προκλήσεις, τον προσδιορισμό 

αλληλούχισης κατά Sanger με μικρορευστά και τις εφαρμογές 

τεχνολογιών προσδιορισμού αλληλούχισης με μικρορευστά. Επίσης 

περιγράφεται ο σχεδιασμός συσκευών, η χημεία προσδιορισμού 

αλληλουχιών, οι πλατφόρμες και οι συγκρίσεις με άλλες τεχνικές 

προσδιορισμού αλληλούχισης. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην NGS, μία τεχνολογία 

αλληλούχισης επόμενης γενιάς. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα 

κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου και το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τη 

σωματική μετάλλαξη του καρκίνου καταλήγοντας σε συμπερασματικές 

παρατηρήσεις σχετικά με Gene-Panels για την ανάλυση σωματικών 

μεταλλάξεων και για τις αναλύσεις της υγρής βιοψίας.  

Το πέμπτο κεφάλαιο μελετά την φαρμακογενετική και το έκτο 

εστιάζει σε άλλες εφαρμογές και μελλοντικές κατευθύνσεις. Το έβδομο 

κεφάλαιο παρουσιάζει τους περιορισμούς και τις επιπλοκές του NGS στα 

γενετικά διαγνωστικά και ηθικά ζητήματα. Τέλος το όγδοο κεφάλαιο 

καταλήγει σε συμπερασματικές παρατηρήσεις. 
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ABSTRACT  

This paper addresses the issue of new generation sequencing 

especially in cancer. It consists of eight chapters. The first chapter focuses 

on Sanger DNA sequencing. Specifically, it presents the method, the dye-

terminator sequencing, the automation and sample preparation, the 

challenges, the Sanger sequencing with microfluids and the applications of 

microfluids in sequencing technologies. It describes the pattern, 

sequencing chemistry, platforms, and comparisons with other sequencing 

techniques.  

The second chapter focuses on NGS, a next-generation sequencing 

technology. The third chapter presents inherited cancer syndromes and the 

fourth chapter analyzes cancer somatic mutation concluding with remarks 

about Gene-Panels for the analysis of somatic mutations and the 

technology of liquid biopsy. 

The fifth chapter presents pharmacogenetics and the sixth focuses 

on other applications and future directions. Chapter seven presents the 

limitations and complications of NGS in genetic diagnostics and ethics. 

Finally, the eighth chapter concludes with observations. 

 



8 

 

Κεφάλαιο 1ο Αλληλούχιση κατά Sanger 

 

Η αλληλούχιση του DNA κατά Sanger είναι μια μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας των 

νουκλεοτιδίων σε ένα μόριο DNA. Η μέθοδος αυτή πραγματοποιείται in 

vitro και βασίζεται στην επιλεκτική ενσωμάτωση διδεοξυνουκλεοτιδίων 

τερματισμού της αντιγραφής στην αλυσίδα του DNA. Η τεχνική 

αλληλούχισης των βιομορίων αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον 

Frederick Sanger και τους συνεργάτες του το 1977 και αποτέλεσε την πιο 

διαδεδομένη μέθοδο προσδιορισμού της αλληλουχίας των νουκλεοτιδικών 

βάσεων για περίπου 40 χρόνια (Sanger&Coulson, 1996; Sanger, 

Nicklen&Coulson, 1977). 

Η μέθοδος Sanger, εμπορευματοποιήθηκε από την 

AppliedBiosystems το 1986 και ανήκει στις τεχνικές αλληλούχισης 1ης 

γενιάς (Adams, 2008). Στην μετέπειτα πορεία της έρευνας, ο 

προσδιορισμός της αλληλούχιας των βάσεων υψηλότερου όγκου 

αντικαταστάθηκε από μεθόδους αλληλούχισης 2ης γενιάς και τέλος 3ης ή 

επόμενης γενιάς (Next-Gen). Οι τελευταίες χρησιμοποιήθηκαν σε 

ιδιαίτερα για αυτοματοποιημένες αναλύσεις γονιδιώματος μεγάλης 

κλίμακας (Heather & Chain, 2013).  

Ωστόσο, η μέθοδος Sanger, λόγω της απλότητάς και της ακρίβειας 

στα αποτελέσματά της, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε αρκετά 

εργαστήρια ακόμη και για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων από 

μεθόδους αλληλούχισης νέας γενιάς. Έτσι η τεχνική αλληλούχισης κατά 

Sanger εξακολουθεί να έχει το πλεονέκτημα έναντι άλλων τεχνολογιών 

αλληλούχισης όπως είναι η τεχνολογία Illumina η οποία αφορά τον έναν 

μόνο κλώνο του DNA και γι’ αυτό ονομάζεται «Ακολουθία Mιας Ανάγνωσης». 

Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι μπορεί να προσδιορίζει 

τη σειρά περισσότερων από 500 νουκλεοτιδίων σε ένα μόριο DNA 

(Heather & Chain, 2013). 
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Εικόνα 1-1: Η μέθοδος Sanger (τερματισμός αλυσίδας) για τον 

προσδιορισμό της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων σε ένα μόριο DNA. 

 

1.1 Μέθοδος 

Η κλασική μέθοδος αλληλούχισης του DNA με τερματισμό της 

αντιγραφής της αλυσίδας απαιτεί ένα πρότυπο μονόκλωνο DNA (μήτρα), 

έναν σημασμένο εκκινητή, μια DNA πολυμεράση, τριφωσφορικά 

δεοξυνουκλεοτίδια (dNTPs) και τροποποιημένα τριφωσφορικά 

διδεοξυνουκλεοτίδια (ddNTPs), όπου τα τελευταία τερματίζουν την 

επιμήκυνση του κλώνου DNA. Τα νουκλεοτίδια τα οποία τερματίζουν την 

αντιγραφή της αλυσίδας δεν διαθέτουν 3'-ΟΗ ομάδα που απαιτείται για το 

σχηματισμό ενός φωσφοδιεστερικού δεσμού μεταξύ δύο νουκλεοτιδίων, 

με αποτέλεσμα η DNA πολυμεράση να σταματά την επιμήκυνση του 

DNA όταν ενσωματωθεί ένα τροποποιημένο ddNTP. Τα ddNTPs μπορούν 

να σημανθούν με ραδιενεργά ισότοπα ή με φθορισμό ώστε να μπορούν να 

ανιχνευτούν σε αυτοματοποιημένα μηχανήματα προσδιορισμού 

αλληλούχισης (Chidgeavadze & Beabealashvilli, 1984). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sanger-sequencing.svg
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Το δείγμα DNA χωρίζεται σε τέσσερις ξεχωριστές αντιδράσεις 

αλληλούχισης, που περιέχουν και τα τέσσερα τυπικά δεοξυνουκλεοτίδια 

(dATP, dGTP, dCTP και dTTP) και την DNA πολυμεράση. Σε κάθε 

αντίδραση προστίθεται μόνο ένα από τα τέσσερα διδεοξυνουκλεοτίδια 

(ddATP, ddGTP, ddCTP ή ddTTP), ενώ τα άλλα προστιθέμενα 

νουκλεοτίδια είναι τα τυπικά δεοξυνουκλεοτίδια. Η συγκέντρωση του 

διδεοξυνουκλεοτιδίου θα πρέπει να είναι περίπου 100 φορές υψηλότερη 

από εκείνη του αντίστοιχου δεοξυνουκλεοτιδίου (π.χ. 0,5 mMddTTP: 

0,005 mMdTTP) ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή αρκετών θραυσμάτων 

και ταυτόχρονα να συνεχίζεται η μεταγραφή της πλήρους αλληλούχισης 

(Sanger, Nicklen&Coulson, 1977).  

Με άλλα λόγια, απαιτούνται τέσσερις ξεχωριστές αντιδράσεις για 

τη δοκιμή και των τεσσάρων ddNTPs. Εφόσον πραγματοποιηθούν οι 

κύκλοι επιμήκυνσης του προτύπου DNA με τη βοήθεια του εκκινητή, τα 

θραύσματα DNA που προέκυψαν, μετουσιώνονται με θερμότητα και 

διαχωρίζονται κατά μέγεθος χρησιμοποιώντας ηλεκτροφόρηση γέλης. 

Συνεπώς τα βήματα της μεθόδου Sanger, περιλαμβάνουν της αποδιάταξη 

των αλυσίδων, την υβριδοποίηση του εκκινητή και την επιμήκυνση της 

αλυσίδας, τον τερματισμό της και τέλος την ηλεκτροφόρηση για την 

ανάγνωση της σειράς των νουκλεοτιδίων σε ένα μόριο DNA. Τα προϊόντα 

του πολυμερισμού τοποθετούνται σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου,  ουρίας 

μετουσιωτικής γέλης για την ηλεκτροφόρηση. Καθεμία από τις τέσσερις 

αντιδράσεις εκτελείται σε μία από τις τέσσερις μεμονωμένες ζώνες 

(λωρίδες A, T, G, C). Οι ζώνες DNA μπορούν στη συνέχεια να 

οπτικοποιηθούν με αυτοραδιογραφία ή υπεριώδες φως και η αλληλουχία 

του DNA μπορεί να αναγνωστεί με φιλμ ακτίνων Χ (Sanger, 

Nicklen&Coulson, 1977: Chidgeavadze & Beabealashvilli, 1984).  
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Εικόνα 1-2: Μέρος γέλης προσδιορισμού αλληλούχισης με ραδιενεργή 

σήμανση (Li, 2018) 

Στην εικόνα 1-2, το φιλμ ακτίνων Χ εκτέθηκε στην γέλη και οι σκοτεινές 

ζώνες αντιστοιχούν σε θραύσματα DNA διαφορετικών μηκών. Μια 

σκοτεινή ζώνη σε μια λωρίδα υποδηλώνει ένα θραύσμα DNA που είναι το 

αποτέλεσμα του τερματισμού της αλυσίδας μετά την ενσωμάτωση ενός 

διδεοξυνουκλεοτιδίου (ddATP, ddGTP, ddCTP ή ddTTP). Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιούνται οι σχετικές θέσεις των διαφορετικών ζωνών μεταξύ των 

τεσσάρων λωρίδων, από κάτω προς τα πάνω, για την ανάγνωση της 

αλληλούχισης του DNA (Li, 2018). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sequencing.jpg


12 

 

 

Εικόνα 1-3: Τα θραύσματα DNA σημαίνονται με ραδιενεργά ισότοπα ή 

φθορίζουσα χρωστική στον εκκινητή (1), στο νέο κλώνο DNA με 

σημασμένο dNTP ή σημασμένο ddNTP. 

 

Επιπλέον, υπάρχουν παραλλαγές της τεχνικής αλληλούχισης με 

τερματισμό της επιμήκυνσης και περιλαμβάνουν την σήμανση με 

νουκλεοτίδια που περιέχουν ραδιενεργό φωσφόρο ή τη χρήση ενός 

εκκινητή που έχει σημανθεί με μια φθορίζουσα χρωστική στο 5' άκρο. Ο 

προσδιορισμός της αλληλουχίας με χρώση του εκκινητή διευκολύνει την 

ανάγνωση σε ένα οπτικό σύστημα καθώς αποτελεί μία ταχύτερη και 

οικονομικότερη αυτοματοποιημένη μέθοδο. Η μεταγενέστερη ανάπτυξη 

από τους LeroyHood και τους συνεργάτες του σχετικά με τις παραλλαγές 

που αναφέρθηκαν στις μεθόδους, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για τον 

αυτοματοποιημένο προσδιορισμό της αλληλουχίας DNA με υψηλότερη 

απόδοση (Smithetal., 1986; Smithetal., 1985). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_Sequencin_3_labeling_methods.jpg
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Εικόνα 1-4: Κλίμακα αλληλούχισης με ραδιενεργό προσδιορισμό 

αλληλούχισης σε σύγκριση με τις κορυφές φθορισμού 

 

Οι μέθοδοι τερματισμού της επιμήκυνσης της αλυσίδας έχουν 

απλοποιήσει πολύ τον προσδιορισμό της σειράς των νουκλεοτιδίων 

δηλαδή την αλληλούχιση του DNA. Για παράδειγμα, στο εμπόριο 

διατίθενται κιτ που χρησιμοποιούνται στην τεχνική αυτή για τον 

τερματισμό της επιμήκυνσης, τα οποία περιέχουν τα αντιδραστήρια που 

απαιτούνται για τον προσδιορισμό της αλληλούχισης, στις κατάλληλες 

ποσότητες και έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν χωρίς να απαιτείται κάποια 

επιπλέον προετοιμασία. Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την μη ειδική 

δέσμευση του εκκινητή στο DNA, επηρεάζοντας έτσι την ακριβή 

ανάγνωση της αλληλουχίας του, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η 

πιστότητα της αλληλούχισης (Li, 2018). 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Radioactive_Fluorescent_Seq.jpg
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1.1.1 Αλληλούχιση χρώσης-τερματιστή 

 

Εικόνα 1-5: Τριχοειδής ηλεκτροφόρηση 

 

Η αλληλούχιση χρώσης-τερματιστή χρησιμοποιεί σημασμένα 

ddNTPs τα οποία τερματίζουν την επιμήκυνση της αλυσίδας επιτρέποντας 

έτσι τον προσδιορισμό της αλληλουχίας σε μία μόνο αντίδραση, αντί για 

τέσσερις αντιδράσεις όπως στη μέθοδο του σημασμένου εκκινητή που έχει 

ήδη αναφερθεί. Επιπλέον, σε αυτή την τεχνική αλληλούχισης χρώσης-

τερματιστή, καθένα από τα τέσσερα διδεοξυνουκλεοτίδια τερματισμού, 

σημαίνεται με φθορίζουσες χρωστικές οι οποίες εκπέμπουν φως σε 

διαφορετικά μήκη κύματος (Li, 2018). 

Λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας και της χρησιμότητας αυτής της 

τεχνικής, η αλληλούχιση χρώσης-τερματιστή είναι μία βασική μέθοδος για 

τον προσδιορισμό της αλληλούχισης με αυτοποιημένο τρόπο. Η 

διαφορετική χρώση των σημασμένων νουκλεοτιδίων τερματισμού στην 

αλυσία του DNA, θέτει περιορισμούς, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 

άνισα ύψη και διαφορετικού σχήματος κορυφές στο ηλεκτρογράφημα και 

στα χρωματογραφήματα μετά από τριχοειδή ηλεκτροφόρηση (Li, 2018). 

Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε με τη χρήση συστημάτων 

τροποποιημένων ενζύμων DNA πολυμεράσης και χρωστικών που 

ελαχιστοποιούν την μεταβλητότητα, καθώς και με μεθόδους για την 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:CE_Basic.jpg
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εξάλειψη των «κηλίδων χρώσης». Η μέθοδος προσδιορισμού 

αλληλούχισης χρώσης-τερματιστή, μαζί με τους αυτοματοποιημένους 

αναλυτές αλληλούχισης DNA υψηλής απόδοσης, έχει χρησιμοποιηθεί στη 

συντριπτική πλειονότητα για τον προσδιορισμό της αλληλούχισης μέχρι 

την εισαγωγή του προσδιορισμού αλληλούχισης επόμενης γενιάς. 

 

1.1.2 Αυτοματοποίηση και προετοιμασία δειγμάτων 

 

 

 

Εικόνα 1-6: Προβολή της έναρξης ενός παραδείγματος ανάγνωσης 

χρώσης-τερματιστή 

 

Τα αυτοματοποιημένα όργανα προσδιορισμού της αλληλουχίας του 

DNA (συσκευές προσδιορισμού αλληλούχισης DNA) μπορούν να 

προσδιορίσουν την αλληλουχία έως και 384 δειγμάτων DNA. Οι συσκευές 

προσδιορισμού αλληλούχισης DNA διαχωρίζουν τους κλώνους ανάλογα 

με το μέγεθος (ή το μήκος) χρησιμοποιώντας τριχοειδή ηλεκτροφόρηση 

ώστε να ανιχνεύουν και να καταγράφουν το φθορισμό από τα σημασμένα 

νουκλεοτίδια ως κορυφές στo χρωματογράφημα (Li, 2018).  

Οι αντιδράσεις του προσδιορισμού αλληλούχισης, ο καθαρισμός 

και η εκ νέου εναιώρηση των δειγμάτων σε ένα ρυθμιστικό διάλυμα 

εκτελούνται ξεχωριστά. Ορισμένα διαθέσιμα, εμπορικά και μη εμπορικά, 

πακέτα λογισμικού μπορούν να βελτιώσουν αυτόματα την ποιότητα της 

εικόνας. Συνεπώς, τα προγράμματα αυτά βαθμολογούν την ποιότητα κάθε 

κορυφής και απομακρύνουν τις χαμηλής ποιότητας κορυφές που 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sanger_sequencing_read_display.png
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βρίσκονται στα άκρα της αλληλουχίας. Η ακρίβεια τέτοιων αλγορίθμων 

είναι μικρότερη σε σχέση με την οπτική εξέταση από έναν ανθρώπινο 

χειριστή, ωστόσο είναι επαρκής για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 

ενός μεγάλου όγκου δεδομένων αλληλούχισης. 

 

1.1.3 Προκλήσεις 

Οι συνηθισμένες προκλήσεις στον προσδιορισμό αλληλούχισης 

DNA με τη μέθοδο Sanger αφορούν την κακή ποιότητα στις πρώτες 15-40 

βάσεις της αλληλούχισης λόγω της δέσμευσης του εκκινητή και της 

χαμηλής ποιότητας κατά τον προσδιορισμό αλληλούχισης μετά από 700-

900 βάσεις. Το λογισμικό Phred παρέχει συνήθως μια εκτίμηση της 

ποιότητας της αλληλουχίας που βοηθάει στην περικοπή των περιοχών 

χαμηλής ποιότητας (ledergerber&Dessimoz, 2011).  

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θραύσματα DNA κλωνοποιούνται 

πριν από τον προσδιορισμό της αλληλούχισης. Πρόσφατα, αναπτύχθηκαν 

μέθοδοι προσδιορισμού αλληλούχισης κατά Sanger (συνδυασμένη 

ενίσχυση και αλληλούχιση) όπως η Ampliseq και η SeqSharp που 

επιτρέπουν τον ταχύ προσδιορισμό της αλληλούχισης των γονιδίων 

στόχων χωρίς κλωνοποίηση (Murphy, Berg&Eshleman, 2005; 

SenGupta&Cookson, 2010).  

Οι τρέχουσες μέθοδοι μπορούν να προσδιορίσουν απευθείας την 

αλληλουχία σχετικά βραχέων τμημάτων DNA μήκους 300-1000 

νουκλεοτιδίων, σε μία μόνο αντίδραση. Το κύριο εμπόδιο στον 

προσδιορισμό της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων σε μεγαλύτερου 

μεγέθους θραύσματα DNA, είναι η ανεπαρκής ικανότητα διαχωρισμού 

των θραυσμάτων που διαφέρουν σε μήκος με μόνο ένα νουκλεοτίδιο. 
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1.2 Προσδιορισμός αλληλούχισης Sanger με μικρορευστά 

Ο προσδιορισμός αλληλούχισης κατά Sanger με μικρορευστά είναι 

μια εργαστηριακή εφαρμογή, στην οποία τα στάδια του προσδιορισμού 

της αλληλουχίας ολοκληρώνονται σε ένα μικροτσιπ στο οποίο φορτώνεται 

το δείγμα με πιπέτα χρησιμοποιώντας όγκους δειγμάτων σε μικρόλιτρα. 

Αυτή η τεχνολογία παρέχει ακρίβεια στην ανάγνωση της αλληλουχίας, 

ενώ αποφεύγει πολλές από τις σημαντικές αδυναμίες της συμβατικής 

μεθόδου κατά Sanger, όπως είναι η κατανάλωση υψηλού κόστους 

αντιδραστηρίων, η εξάρτηση από ακριβό εξοπλισμό, ενσωματώνοντας 

παράλληλα και αυτοματοποιώντας τα βήματα προσδιορισμού 

αλληλούχισης κατά Sanger (Kanetal., 2004). 

Στη σύγχρονη μορφή του, ο προσδιορισμός της αλληλούχισης 

γονιδιώματος υψηλής απόδοσης περιλαμβάνει τον κατακερματισμό του 

γονιδιώματος σε μικρά μονόκλωνα θραύσματα και στη συνέχεια την 

διενέργεια της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Με βάση τη 

μέθοδο Sanger, κάθε θραύσμα DNA τερματίζεται μη αναστρέψιμα με την 

ενσωμάτωση ενός νουκλεοτιδίου τερματισμού της αλυσίδας το οποίο έχει 

σημανθεί με φθορίζουσα χρωστική, δημιουργώντας έτσι μια «κλίμακα» 

θραυσμάτων DNA που το καθένα διαφέρει σε μήκος κατά μία βάση και 

είναι σημασμένο με φθορίζουσα χρωστική (Kanetal., 2004).  

Στη συνέχεια οι κλίμακες θραυσμάτων διαχωρίζονται με τριχοειδή 

ηλεκτροφόρηση σε συστοιχία (CAE) με αυτοματοποιημένη, in 

situ  ανίχνευση της «γραμμής τερματισμού» των επισημασμένων με 

φθορισμό θραυσμάτων ssDNA, η οποία παρέχει μία ταξινόμηση των 

θραυσμάτων με βάση το λόγο μάζας προς το φορτίο τους. Αυτές οι 

αναγνώσεις της αλληλουχίας στη συνέχεια συναρμολογούνται σε 

επικαλυπτόμενες ή συνεχόμενες αλληλουχίες, που ονομάζονται «contigs», 

και μοιάζουν με την πλήρη γονιδιωματική αλληλουχία όταν είναι 

συναρμολογημένες (Kanetal., 2004).  

Η μέθοδος Sanger επιτυγχάνει την ανάγνωση αλληλουχίας μήκους 

περίπου 800bp. Η ανάγνωση αλληλουχίας μεγαλύτερου μήκους στις 
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μεθόδους Sanger εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες 

μεθόδους προσδιορισμού αλληλούχισης όσον αφορά τον προσδιορισμό 

αλληλουχιών επαναλαμβανόμενων περιοχών του γονιδιώματος. Η 

διαδικασία αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερο ζήτημα για τον προσδιορισμό της 

αλληλούχισης νέων γονιδιωμάτων (de novo) και τμημάτων του 

γονιδιώματος με υψηλή αναδιάταξη, συνήθως εκείνων που παρατηρούνται 

σε γονιδιώματα καρκίνου ή σε περιοχές χρωμοσωμάτων που εμφανίζουν 

δομική μεταβλητότητα (Morozova & Marra, 2008). 

 

1.2.1 Εφαρμογές τεχνολογιών προσδιορισμού αλληλούχισης με 

μικρορευστά 

Οι τεχνολογίες προσδιορισμού αλληλούχισης του DNA με 

μικρορευστά μπορούν να εφαρμοστούν για την ανίχνευση πολυμορφισμού 

ενός νουκλεοτιδίου (SNP), την ανάλυση πολυμορφισμού διαμόρφωσης 

μονόκλωνης αλυσίδας (SSCP) και την ανάλυση σύντομης διαδοχικής 

επανάληψης (STR). Η ανάλυση και η ταξινόμηση των θραυσμάτων DNA 

με βάση τις διαφορές στο μέγεθος είναι το πιο κρίσιμο βήμα στη μελέτη 

αυτών των χαρακτηριστικών του γονιδιώματος (Kanetal., 2004).  

 

1.2.2 Σχεδιασμός συσκευών 

Το μικροτσιπ για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας αποτελεί μια 

κατασκευή τεσσάρων στρώσεων, που αποτελείται από τρία γυάλινα 

πλακίδια διαμέτρου 100 mm και μια μεμβράνη πολυδιμεθυλοσιλοξάνης 

(PDMS). Οι θάλαμοι αντίδρασης και τα κανάλια τριχοειδούς 

ηλεκτροφόρησης είναι χαραγμένα μεταξύ των δύο ανώτερων γυάλινων 

πλακιδίων, τα οποία είναι θερμικά συγκολλημένα. Οι τρισδιάστατες 

διασυνδέσεις καναλιών και οι μικροβαλβίδες σχηματίζονται από το PDMS 

και το κάτω γυάλινο πλακίδιο. 

Η συσκευή αποτελείται από τρεις λειτουργικές μονάδες, καθεμία 

από τις οποίες αντιστοιχεί στα βήματα προσδιορισμού αλληλούχισης κατά 
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Sanger. Η μονάδα θερμικής κυκλοποίησης (TC) είναι ένας θάλαμος 

αντίδρασης 250 nanoliter με ενσωματωμένο ανιχνευτή θερμοκρασίας 

αντίστασης, μικροβαλβίδες και θερμαντήρα επιφανείας. Η κίνηση του 

αντιδραστηρίου μεταξύ της άνω γυάλινης στρώσης και της κάτω στρώσης 

πραγματοποιείται μέσω οπών που έχουν διάμετρο 500 μm. Μετά από τη 

θερμική κυκλοποίηση, το μείγμα της αντίδρασης υφίσταται καθαρισμό 

στον θάλαμο δέσμευσης/καθαρισμού και μετά εγχύεται στον θάλαμο 

τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης (CE). Η μονάδα της τριχοειδούς 

ηλεκτροφόρησης αποτελείται από ένα τριχοειδές 30 cm το οποίο 

διπλώνεται σε ένα συμπαγές ελικοειδές μοτίβο μέσω στροφών ύψους 

65μm. 

 

1.2.3 Χημεία προσδιορισμού αλληλουχιών 

Θερμική κυκλοποίηση 

Στον θάλαμο αντίδρασης της θερμικής κυκλοποίησης, φορτώνεται 

ένα αντιδραστήριο προσδιορισμού αλληλούχισης χρώσης-τερματιστή, ένα 

πρότυπο DNA και διάφοροι εκκινητές. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη 

θερμική κυκλοποίηση για 35 κύκλους, στους 95°C για 12 δευτερόλεπτα 

και στους 60°C για 55 δευτερόλεπτα. 

 

Καθαρισμός 

Το φορτισμένο μείγμα αντίδρασης, που περιέχει θραύσματα DNA, 

το πρότυπο DNA και ένα αντιδραστήριο περίσσειας αλληλούχισης, 

υπόκειται αναγωγή σε ένα θάλαμο δέσμευσης/καθαρισμού στους 30°C 

μέσω ενός ηλεκτρικού πεδίου 33-Volts/cm που εφαρμόζεται μεταξύ της 

εξόδου δέσμευσης και των θυρών εισαγωγής. Η γέλη δέσμευσης μέσω της 

οποίας καθοδηγείται το δείγμα, αποτελείται από ολιγονουκλεοτιδίων 

μήκους 40 μΜ, τα οποία είναι συμπληρωματικά προς τους εκκινητές, και 

είναι συνδεδεμένα με ομοιοπολικό δεσμό με μια μήτρα πολυακρυλαμιδίου. 

Τα θραύσματα επέκτασης ακινητοποιούνται από τη μήτρα της γέλης και η 
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περίσσεια του εκκινητή, του προτύπου, των ελεύθερων νουκλεοτιδίων και 

των αλάτων εκλούονται μέσω της θύρας αποβλήτων που δεσμεύονται. Η 

γέλη δέσμευσης θερμαίνεται στους 67-75°C για να εκλυθούν τα 

θραύσματα επέκτασης. 

 

Τριχοειδής ηλεκτροφόρηση 

Τα θραύσματα επέκτασης εγχύονται στο θάλαμο θερμικής 

κυκλοποίησης όπου ηλεκτροφορούνται μέσω ενός ηλεκτρικού πεδίου 125-

167 V/cm. 

 

1.2.4 Πλατφόρμες 

Η πλατφόρμα Apollo 100 (MicrochipBiotechnologies Inc., Dublin, 

CA) ενσωματώνει τα δύο πρώτα βήματα προσδιορισμού αλληλούχισης 

κατά Sanger (θερμικός κύκλος και καθαρισμός) σε ένα πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα. Ο κατασκευαστής ισχυρίζεται ότι τα 

δείγματα είναι έτοιμα για τριχοειδή ηλεκτροφόρηση εντός τριών ωρών 

από τη φόρτωση του δείγματος και των αντιδραστηρίων στο σύστημα. 

 

1.2.5 Συγκρίσεις με άλλες τεχνικές προσδιορισμού αλληλούχισης 

Πίνακας 1-1: Τιμές απόδοσης για τεχνολογίες προσδιορισμού 

αλληλούχισης γονιδιώματος, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων Sanger και 

μεθόδων επόμενης γενιάς (Morozova & Marra, 2008; Sinville & Soper, 

2007; Kumar, Cowley & Davis, 2019).
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Τεχνολογία 

Αριθμό

ς 

λωρίδω

ν 

Όγκο

ς 

ένεση

ς 

(nL) 

Χρόνος 

ανάλυσ

ης 

Μέσο 

μήκος 

ανάγνωσ

ης 

Απόδοση 

(συμπεριλαμβανομέ

νης της ανάλυσης  

Mb/h) 

Έκχυσ

η 

γέλης 

Παρακολούθη

ση λωρίδας 

Υαλόπλακα γέλης 96 
500–

1000 
6–8 ώρες 700 bp 0.0672 

Ναι Ναι 

Τριχοειδής 

ηλεκτροφόρηση με 

συστοιχίες (CAE) 

96 1–5 1–3 ώρες 700 bp 0.166 

Οχι Οχι 

Μικροτσίπ 96 0.1–0.5 
6–30 

λεπτά 
430 bp 0.660 

Οχι Οχι 

454/RocheFLX 

(2008) 
 < 0.001 4 ώρες 200–300 bp 20–30   

Illumina/Solexa  08’   2–3 ημ. 30–100 bp 20   

https://en.wikipedia.org/wiki/Hour
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Τεχνολογία 

Αριθμό

ς 

λωρίδω

ν 

Όγκο

ς 

ένεση

ς 

(nL) 

Χρόνος 

ανάλυσ

ης 

Μέσο 

μήκος 

ανάγνωσ

ης 

Απόδοση 

(συμπεριλαμβανομέ

νης της ανάλυσης  

Mb/h) 

Έκχυσ

η 

γέλης 

Παρακολούθη

ση λωρίδας 

ABI/SOLiD (2008)   8 ημέρες 35 bp 5–15   

IlluminaMiSeq 

(2019) 
  

1–3 

ημέρες 

2x75–

2x300 bp 
170–250   

IlluminaNovaSeq 

(2019) 
  

1–2 

ημέρες 

2x50–

2x150 bp 
22,000–67,000   

IonTorrentIon 530 

(2019) 
  

2.5–4 

ώρες 
200–600 bp 110–920   

BGI MGISEQ-T7    1 ημέρα 2x150 bp 250,000   

Pacific Biosciences    10–20 ώρ. 10–30 kb 1,300   

https://en.wikipedia.org/wiki/Hour


23 

 

Τεχνολογία 

Αριθμό

ς 

λωρίδω

ν 

Όγκο

ς 

ένεση

ς 

(nL) 

Χρόνος 

ανάλυσ

ης 

Μέσο 

μήκος 

ανάγνωσ

ης 

Απόδοση 

(συμπεριλαμβανομέ

νης της ανάλυσης  

Mb/h) 

Έκχυσ

η 

γέλης 

Παρακολούθη

ση λωρίδας 

OxfordNanoporeMin

Ion (2019) 
  3 ημέρες 

13–20 

kb[15] 
700   

https://en.wikipedia.org/wiki/Hour
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanger_sequencing#cite_note-TysonO'Neil2018-15
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Ο απώτερος στόχος του προσδιορισμού αλληλούχισης υψηλής 

απόδοσης είναι η ανάπτυξη συστημάτων χαμηλού κόστους και μεγάλης 

αποτελεσματικότητας στην ανάγνωση αλληλουχιών μεγάλου μήκους. Τα 

μεγαλύτερα μήκη ανάγνωσης, μειώνουν ουσιαστικά το κόστος που 

σχετίζεται με τον de novo προσδιορισμό της αλληλουχίας DNA και τον 

αριθμό των προτύπων που απαιτούνται. Τα μικρορευστά μπορούν να 

επιτρέψουν την ταχύτερη, οικονομικότερη και ευκολότερη αλληλούχιση 

του DNA  (Kanetal., 2004).  
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Κεφάλαιο 2: NGS - Τεχνολογία ακολουθίας επόμενης γενιάς 

Η μέθοδος προσδιορισμού αλληλούχισης DNA κατά Sanger, που 

ονομάστηκε επίσης αλληλούχιση τερματισμού αλυσίδας, αναπτύχθηκε το 

1997. Η μέθοδος αυτή αργότερα αυτοματοποιήθηκε και υποβλήθηκε σε 

μικρές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να αποτελεί το πρότυπο 

αλληλούχισης DNA μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000 

(Marziali&Akeson, 2001). Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές 

προσεγγίσεις αυτής της τεχνολογίας ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκε μία 

νέα τεχνολογία αλληλούχισης επόμενης γενιάς. Η τεχνολογία ακολουθίας 

επόμενης γενιάς NGS βασίστηκε σε τεχνολογία πυροπροσδιορισμού που 

αναπτύχθηκε το 1996 και κυκλοφόρησε στο εμπόριο το 2004 

(RocheDiagnostics, Almere, Ολλανδία). 

Η τεχνολογία NGS παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σχέση με τις 

άλλες μεθόδους καθώς έχει παρατηρηθεί μείωση του κόστους κυρίως τα 

τελευταία οκτώ χρόνια. Μερικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας NGS 

είναι η ικανότητα αλληλούχισης μεγάλων περιοχών του γονιδιώματος ή 

μικρών περιοχών για πολλά δείγματα με υψηλή απόδοση. Άλλο ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτούν προηγούμενη γνώση του 

γονιδιώματος για την υλοποίηση της μεθόδου. Σήμερα, η χρήση του NGS 

σχεδόν αντικατέστησε τον συμβατικό προσδιορισμό αλληλούχισης κατά 

Sanger και είναι μια πολύ ευέλικτη διαδικασία για πολλές κλινικές και μη 

κλινικές εφαρμογές (Marziali&Akeson, 2001). 

 

2.1. Τεχνολογία NGS, Ιστορική προοπτική και υπερσύγχρονη 

τεχνολογία 

Μια λεπτομερής επισκόπηση των διαφόρων πλατφορμών και 

προσεγγίσεων NGS, π.χ. Illumina® (Illumina, Eindhoven, 

TheNetherlands), OxfordNanopores® (OxfordNanopores, Oxford, UK), 

PacBio® (PacBio, California, US) ή Roche® (RocheDiagnostics ,Almere, 

Ολλανδία) είναι διαθέσιμη στο "Next-Gen-Field-Guide" του TravisGlenn 

(2011). Αυτή η σύνοψη προσαρμόστηκε το 2016 και προσδιορίζει τα 
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πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, το κόστος και τις συνολικές επιδόσεις 

των διαφόρων πλατφορμών. Η τρέχουσα τεχνολογία NGS ταξινομείται σε 

δύο βασικούς τύπους, δηλαδή σε μία σύντομη και σε μία μακρά 

αλληλουχία ανάγνωσης. Η σύντομης ανάγνωσης αλληλούχιση εκτελείται 

κυρίως από πρωτόκολλα και μηχανήματα Illumina® και περιγράφεται ως 

«αλληλούχιση με σύνθεση» (SBS) που αφορά αλληλουχίες μικρότερες 

από 300 bp (Marziali&Akeson, 2001). 

Η ανάγνωση της αλληλουχίας σε μεγαλύτερο χρόνο παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα για πολλές εφαρμογές εισάγοντας μεθόδους 

βιοπληροφορικής. Επιπλέον είναι καταλληλότερη από τις μεθόδους 

σύντομης ανάγνωσης όταν πρόκειται για την ανάλυση του οικογενειακού 

γονοτύπου, για τον εντοπισμό τμημάτων DNA και δομικών παραλλαγών 

στα χρωμοσώματα, για τον έλεγχο μεγάλων χρωμοσωμικών αναδιατάξεων, 

μετατοπίσεων και για την ανακάλυψη νέων μεταγραφικών ισομορφών. Η 

τεχνολογία QiagenGeneReader® (Qiagen, Hilden, Germany), 

10xGenomics® (10xGenomics, California, USA) και η ακολουθία 

IlluminaNovaSeq® (Illumina, Eindhoven, Ολλανδία) αντιπροσωπεύουν 

τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία NGS. Το QiagenGeneReader® 

είναι ένα ευέλικτο σύστημα που παρέχει την δυνατότητα προετοιμασίας 

της, αλλά μπορεί επίσης να συνδεθεί με άλλες τεχνολογίες αλληλούχισης. 

Η τεχνολογία 10xGenomics® σε συνδυασμό με το ChromiumSystem 

επιτρέπει τη δημιουργία βιβλιοθηκών κατάλληλων για πολλαπλές 

πλατφόρμες NGS. Τέλος, η πλατφόρμα IlluminaNovaSeq®, που 

κυκλοφόρησε το 2017, βρίσκεται κοντά στην αλληλούχιση του 

ανθρώπινου γονιδιώματος με κόστος μικρότερο από 1000 $.  

 

2.2. Μέθοδοι NGS 

Η μέθοδος NGS χρησιμοποιεί ένα γονιδιωματικό DNA (DNA-seq), 

ένα αγγελιοφόρο ή μη κωδικοποιούμενο RNA (RNA-seq) ή οποιοδήποτε 

νουκλεϊκό / ριβονουκλεϊκό υλικό που λαμβάνεται μετά από ειδικές 

διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια. Η εφαρμογή της 
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τεχνολογίας NGS μπορεί να απεικονιστεί ως τέσσερα κύρια βήματα 

(Σχήμα 1). 

(α) Παρασκευή απελευθέρωσης ή επεξεργασία δείγματος. Το υλικό αφού 

κατακερματιστεί μηχανικά ή ενζυματικά για να αποδώσει θραύσματα, των 

οποίων το μέγεθος είναι συμβατό με την αλληλουχία (μικρά θραύσματα 

200-300 νουκλεοτιδίων για σύντομη ανάγνωση αλληλούχισης, 

μεγαλύτερα θραύσματα για ανάγνωση σε μεγαλύτερο χρόνο). Αυτό το 

υλικό μπορεί να εμπλουτιστεί για να αναλύσει έναν περιορισμένο αριθμό 

γενετικών περιοχών (π.χ., πάνελ γονιδίων ασθένειας) ή όλα τα 

κωδικοποιητικά εξόνια του ανθρώπινου γονιδιώματος (WES περίπου 

21.000 γονίδια, εως και την αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος, 

χωρίς να απαιτεί κάποιο στάδιο εμπλουτισμού, WGS). Οι περιοχές που 

πρόκειται να αναλυθούν είναι καθορισμένες περιοχές ενδιαφέροντος 

(ROIs). Η ενίσχυση πραγματοποιείται μέσω της PCR μετά από 4-12 

κύκλους. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, κατάλληλοι εκκινητές 

συνδέονται με τα θραύσματα DNA και είναι απαραίτητοι για επακόλουθες 

αναλύσεις από τον αλληλουχέα. Οι εκκινητές DNA, οι οποίοι είναι 

μοναδικές ετικέτες νουκλεοτιδίων (6-8 nt), επιτρέπουν τη συγκέντρωση 

δειγμάτων μαζί σε ένα μόνο κελί ροής για την αντίδραση αλληλούχησης 

(Duncavageetal., 2011). 

(β) Αλληλούχιση. Οι πιο συνηθισμένες ακολουθίες περιγράφηκαν και το 

Σχήμα 1 συνοψίζει μερικά χαρακτηριστικά που τις διακρίνουν (Goodwin, 

McPherson&McCombie, 2016). 
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Σχήμα 1. Διαδικασία που απεικονίζει τα τέσσερα κύρια στάδια σε μελέτες 

αλληλούχισης επόμενης γενιάς (NGS). 

 

(γ) Αρχικές αναλύσεις ποιότητας και πρωτογενών δεδομένων. Ο γενικός 

έλεγχος ποιότητας σχετικά με την ποιότητα ανάγνωσης γίνεται κυρίως με 

το FastQC (Andrews, 2010). Είναι διαθέσιμα πολλά εργαλεία 

προεπεξεργασίας για την αφαίρεση των κακής ποιότητας τμημάτων 

ανάγνωσης, περικοπής κ.λπ. 

(δ) Ερμηνεία δεδομένων. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα και εξαρτάται από 

τη κάθε εφαρμογή. Υπάρχουν ορισμένες μέθοδοι και εργαλεία 

βιοπληροφορικής που σχετίζονται με την ερμηνεία δεδομένων στον τομέα 

της ογκογονιδιωματικής. 

 

2.2.1. Gene-Panels 

Για τις περισσότερες κλινικές εφαρμογές, η χρήση γονιδιακών 

πλαισίων για την αλληλούχιση μόνο ενός διακριτού αριθμού γονιδίων 

ενδιαφέροντος ήταν η μέθοδος επιλογής, λόγω της οικονομικής απόδοσης, 

και επειδή ταυτόχρονα επιτυγχάνει υψηλή κάλυψη των ROI και 

προσφέρει απλότητα στις πρωτογενείς και μεταγενέστερες αναλύσεις 
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δεδομένων. Επιπλέον, υπάρχει ακόμη μία τεχνική η οποία ονομάζεται 

στοχευμένη επαναδιάταξη. Σύμφωνα με αυτή, αν υπάρχουν γονίδια τα 

οποία έχουν ήδη αναλυθεί σε προηγούμενες διαγνωστικές δοκιμές 

χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους, ο αριθμός των γονιδίων αυτών 

περιορίζεται σε λίγα γονίδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εταιρείες 

που παρέχουν κιτ προετοιμασίας της βιβλιοθήκης προσφέρουν 

διαδικτυακά εργαλεία για να σχεδιάσουν τους ανιχνευτές υβριδισμού ή για 

να εμπλουτίσουν τα επιθυμητά ROI. 

Ο εμπλουτισμός μπορεί να επιτευχθεί μέσω υβριδισμού στερεάς 

φάσης, υβριδισμού εντός διαλύματος, που χρησιμοποιείται συχνότερα, ή 

εμπλουτισμού με βάση την PCR, και ακολουθείται από την ενίσχυση της 

διαδικασίας μέσω πολλαπλής PCR. Η πολλαπλή PCR παρουσιάζει το 

πλεονέκτημα της ταυτόχρονης ενίσχυσης ενός μεγάλου αριθμού 

στοχευμένων περιοχών σε ξεχωριστές μικροσταγόνες, διατηρώντας έτσι 

κάθε ενίσχυση ξεχωριστή από τις άλλες. Υπάρχει μία φθηνή και ευέλικτη 

μέθοδος για την καταγραφή μικρών περιοχών του γονιδιώματος για 

αναλύσεις μέσω της τεχνολογίας NGS και ονομάζεται Molecular 

Inversion Probe (MIP) (Niedzickaetal., 2016). 

Ο Πίνακας 1 περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά των γονιδιακών 

πάνελ που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα των διαγνωστικών μεθοδών 

κληρονομικού καρκίνου τα τελευταία έξι χρόνια. Μετά την αλληλούχιση, 

η ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων είναι σχετικά απλή. Λόγω της 

υψηλής κάλυψης ανά νουκλεοτίδιο, η εξειδίκευση είναι υψηλή. Το βάθος 

προσδιορισμού αλληλούχισης είναι περίπου 80× και είναι αρκετό για την 

ανίχνευση παραλλαγών στη σειρά των βλαστικών κυττάρων που 

υπάρχουν σε ομόζυγωτική ή ετεροζυγωτική κατάσταση.  

 

2.2.2. WES 

Η μέθοδος WES αποτελεί μία τεχνολογία κατά την οποία 

πραγματοποιείται αλληλούχιση όλων των εξωνίων. Υπάρχουν 

πρωτόκολλα / κιτ για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης για όλα τα εξόνια 
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και είναι διαθέσιμα από διάφορες εταιρείες χρησιμοποιώντας τις ίδιες ή 

παρόμοιες τεχνολογίες με αυτές που αναφέρονται για τον εμπλουτισμό 

των γονιδίων. Μετά την αλληλούχιση, η ανάλυση πρωτογενών δεδομένων 

είναι σημαντική για τον προσδιορισμό της ποιότητας των πειραμάτων,  για 

τον έλεγχο των δυσκολιών που μπορεί να έχουν συμβεί στο επίπεδο της 

προετοιμασίας της βιβλιοθήκης ή / και της αλληλούχισης. Και τα δύο 

βήματα είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη δεδομένων καλής ποιότητας. 

Επιπλέον, απαιτείται υψηλή απόδοση ακολουθίας-στόχου άνω του 90% 

των ROI και κάλυψη μεγαλύτερη από 20× ανά νουκλεοτίδιο ώστε να 

επιτευχθεί επαρκή εξειδίκευση και ευαισθησία στην ανίχνευση κάποιας 

μετάλλαξης. Συγκεκριμένα, όταν η απόδοση είναι μικρότερη από 90% η 

κάλυψη είναι υψηλή, ωστόσο η επεξεργασία του δείγματος δεν είναι η 

βέλτιστη. Όταν είναι μεγαλύτερη από 90% έχει επιτευχθεί επαρκής 

αλληλούχιση αλλά η κάλυψη είναι χαμηλή. Στην περίπτωση αυτή η 

αντίδραση προσδιορισμού αλληλούχισης ήταν μη βέλτιστη και απαιτείται 

επαναδιάταξη (Baoetal., 2014; Leggettetal., 2013). 

 

2.2.3. WGS  

Η τεχνική WGS αφορά την μέθοδο αλληλούχισης ολόκληρου του 

γονιδιώματος. Στην κλινική διάγνωση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

οικογενειακές μεταλλάξεις της βλαστικής σειράς, το WGS μπορεί να είναι 

χρήσιμο σε περίπτωση που οι γενετικές εξετάσεις με βάση το WES 

έδειξαν αρνητικό αποτέλεσμα σε οικογένειες με μεγάλη πιθανότητα να 

φέρουν κάποια γενετική μετάλλαξη. Το σημαντικότερο τεχνικό 

πλεονέκτημα του WGS είναι ότι η προετοιμασία της βιβλιοθήκης δεν 

απαιτεί εμπλουτισμό ή ενίσχυση και η εξειδίκευση είναι θεωρητικά 100% 

με ομοιόμορφη κάλυψη στα ROI σε όλο το υλικό εισαγωγής. Επομένως, η 

δυνατότητα να χαθεί μια παραλλαγή που είναι δυνατόν να προκαλέσει 

κάποια ασθένεια ή οποιαδήποτε άλλη γονιδιακή πληροφορία δεν μπορεί 

να συμβεί με την τεχνική WGS (Leggettetal., 2013; Ekblom &Wolf, 2014; 

Chrystoja &Diamandis, 2014). 
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Τα πιο σημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή του WGS είναι το 

υψηλό κόστος, η σύνθετη αναλύση του όγκου δεδομένων και η ερμηνεία 

τους. Ωστόσο, όσο περισσότερο μειώνεται το κόστος του NGS, τα 

εργαλεία βιοπληροφορικής βελτιώνονται και παρέχονται περισσότερες 

πληροφορίες για τη λειτουργία του μη κωδικού τμήματος του 

γονιδιώματος δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για εφαρμογή αυτής της 

τεχνικής. Επομένως, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η τεχνική WGS θα 

μπορεί να χρησιμοποιείται στην καθημερινή πράξη μελλοντικά για κάθε 

διαγνωστική διαδικασία, ως μία γενική δοκιμή, και τα ROI θα επιλέγονται 

στη συνέχεια για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή προκειμένου να βρεθούν 

τα αίτια των γενετικών παραλλαγών (Leggettetal., 2013; Ekblom&Wolf, 

2014; Chrystoja&Diamandis, 2014). 



32 

 

Κεφάλαιο 3: Κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου 

3.1. Ιστορική προοπτική στα κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου 

Αρκετοί τύποι καρκίνου εμφανίζουν οικογενειακή προδιάθεση και 

συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις ενέχουν υψηλό κίνδυνο  για την 

ανάπτυξη της νόσου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η βάση 

για μια τέτοια γενετική προδιάθεση έχει διευκρινιστεί για πολλά 

σύνδρομα καρκίνου και τα γονίδια υψηλού διεισδυτικού / υψηλού 

κινδύνου που μεταλλάσσονται σε οικογενειακές περιπτώσεις υπόκεινται 

επί του παρόντος σε γενετικά διαγνωστικά προγράμματα ελέγχου. Ο 

έλεγχος της μετάλλαξης σε αυτά τα γονίδια έχει σημαντικό αντίκτυπο στη 

γενετική συμβουλευτική, βοηθά στην αύξηση της πιθανότητας επιβίωσης, 

καθορίζει την πρόγνωση των φορέων και προσδιορίζει τα πιο κατάλληλα 

και εξατομικευμένα προφυλακτικά μέτρα (Aloraifi, etal. 2015). Επιπλέον, 

σε ορισμένες χώρες, οι φορείς μετάλλαξης μπορούν να επιλέξουν 

γονιμοποίηση in vitro (IFV) με γενετική διάγνωση πριν από την 

εμφύτευση (PGD) για να αποφευχθεί η μεταβίβαση της μετάλλαξης στους 

απογόνους τους (βλ. Ενότητα 3.6). 

Ο κληρονομικός καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών (HBOC) 

και το σύνδρομο Lynch είναι από τα πιο ευρέως μελετημένα σύνδρομα 

καρκίνου. Τα υψηλά διεισδυτικά γονίδια ευαισθησίας BRCA1 και BRCA2 

για το HBOC ανακαλύφθηκαν μεταξύ 1994 και 1995. Επακόλουθες 

γενετικές μελέτες που βασίζονται στη σύνδεση και την κλωνοποίηση 

θέσης βοήθησαν στον εντοπισμό επιπρόσθετων γονιδίων μέτριου 

κινδύνου (Rahman, etal. 2007; Aloraifi, etal. 2015). Μελέτες συσχέτισης 

σε όλο το γονιδίωμα εντόπισαν κοινά αλληλόμορφα χαμηλής διείσδυσης 

που σχετίζονται με την κληρονομικότητα του καρκίνου του μαστού 

(Ghoussaini, etal. 2012; Michailidou, etal. 2013). Στο σύνδρομο Lynch, 

τέσσερα γονίδια επισκευής αναντιστοιχίας (MMR) έχουν υψηλή 

διεισδυτικότητα για την εμφάνιση καρκίνου του παχέος εντέρου και του 

ενδομητρίου (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) και η εντατική έρευνα 

διερεύνησε και εντόπισε πρόσθετες παραλλαγές γενετικού κινδύνου 
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(Manolio, etal 2009). Επιπλέον, πολλά σύνδρομα καρκίνου ενέχουν 

υψηλό κίνδυνο για έναν τύπο καρκίνου, αλλά έχουν επίσης χαμηλή 

διείσδυση και χαμηλούς έως μέτριους κινδύνους για την ανάπτυξη όγκων 

σε επιπλέον περιοχές (Walsh, etal 2010). 

Αν και έχει εντοπιστεί μια σειρά παραλλαγών μέτριου κινδύνου και 

για ορισμένες υπάρχουν ήδη κλινικές κατευθυντήριες γραμμές για 

γενετική συμβουλευτική, δε μπορεί να βρεθεί άλλος πρόσθετος 

περιστασιακός γενετικός παράγοντας υψηλού κινδύνου εκτός από τα 

υψηλού κινδύνου γονίδια BRCA1 / 2 και MMR στα σύνδρομα HBOC και 

Lynch (Zhang , etal. 2011; Peng, etal. 2011). Ο λόγος για τον οποίο δεν 

εντοπίζεται η γενετική αιτία των υπόλοιπων κληρονομικών συνδρόμων 

έγκειται στο γεγονός ότι η γενετική τους βάση είναι πιο ετερογενής από 

ότι πιστεύεται αρχικά και εκτός από τις μεταλλάξεις υψηλού και μέτριου 

κινδύνου σε γνωστά γονίδια, ενδεχομένως υπάρχουν παραλλαγές σε άλλα 

άγνωστα γονίδια. Εξαιτίας αυτών των λόγων, ο γενετικός έλεγχος για 

κληρονομικά σύνδρομα που βασίζονται μόνο σε ένα ή λίγα γονίδια 

θεωρείται σήμερα ότι δεν είναι πλέον κατάλληλος. Το NGS για να 

εξερευνήσει το γονιδίωμα των οικογενειών έχει αρχίσει να αποκαλύπτει 

τη γενετική πολυπλοκότητα και τη βάση των συνδρόμων του καρκίνου. 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον αντίκτυπο του NGS στη 

φροντίδα και τη διαχείριση των κληρονομικών συνδρόμων καρκίνου, 

χρησιμοποιώντας πάνελ γονιδίων καρκίνου (Ενότητα 3.2), WES / WGS 

(Ενότητα 3.3) και RNA-seq (Ενότητα 3.4). Τα επικεντρωμένα καρκινικά 

πάνελ γονιδίων έχουν χρησιμοποιηθεί συχνότερα μέχρι σήμερα λόγω της 

αποδοτικότητας κόστους, επειδή ο χειρισμός δεδομένων και η ροή 

δεδομένων μέσω βιοπληροφορικής είναι σχετικά απλή, η ζήτηση 

αποθήκευσης δεδομένων διακομιστή είναι περιορισμένη και επειδή 

μειώνουν την πιθανότητα εύρεσης παραλλαγών μη καθορισμένης / 

άγνωστης σημασίας (VUS), οι οποίες είναι δύσκολο να ερμηνευθούν στην 

κλινική πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πιο απλός τρόπος αντιμετώπισης 

αυτών των προκλήσεων επιτυγχάνεται περιορίζοντας την αλληλούχιση 

NGS μόνο στα γονίδια υψηλού κινδύνου (στοχευμένη επαναδιάταξη), η 
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οποία εξακολουθεί να παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα και έχει 

μεγαλύτερη ευαισθησία σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους 

(Lerner-Ellis , etal. 2015; D'Argenio, etal. 2015). 

Αν και η χρήση των WES και WGS ήταν λιγότερο συχνή στο 

παρελθόν, το μειωμένο κόστος και οι βελτιώσεις στις αναλύσεις  

καθιστούν αυτές τις στρατηγικές όλο και πιο κατάλληλες και θεωρείται 

ότι θα είναι η προτιμώμενη προσέγγιση στο εγγύς μέλλον. Τέλος, νέες 

προσεγγίσεις όπως το RNA-seq έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν 

γενετικές αιτίες καρκίνου που δεν αναγνωρίζονται μέσω διαλογής του 

γονιδιωματικού DNA. 

 

3.2. Gene-Panels στα καρκινικά σύνδρομα 

Πριν από το 2012, οι προ-κλινικές μελέτες διερεύνησαν την 

απόδοση, την εγκυρότητα και την ανθεκτικότητα αυτών των 

προσεγγίσεων. Το 2010, ο Hoppman-Chaney και οι συνεργάτες του 

(Hoppman-Chaney et.al. 2010) εξέτασαν το DNA από πέντε ασθενείς με 

σύνδρομο Lynch που ήταν ήδη θετικοί για μια γνωστή μετάλλαξη MMR. 

Χρησιμοποιήθηκε μια συστοιχία δέσμευσης στερεάς φάσης για τη 

διαλογή 22 γονιδίων, (συμπεριλαμβανομένων των MLH1, MSH2, MSH6 

και APC) χρησιμοποιώντας δύο πλατφόρμες αλληλούχισης (Roche 454® 

και Illumina®). Ανάλογα με την πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε, η 

ευαισθησία που αναφέρθηκε κυμαινόταν μεταξύ 90% και 93% και η 

θετική προγνωστική τιμή ήταν 78% -100%. Αυτές οι αρχικές δυσκολίες 

σχετιζόταν με τη βέλτιστη ενίσχυση περιοχών πλούσιων σε 

διδνουκλεοτίδια GC και με προβλήματα  σωστής επιλογής της 

κατάλληλης μετάλλαξης τα οποία διορθώθηκαν με βελτιώσεις στα 

εργαλεία ανάλυσης δεδομενων.  

Το 2010, ο Walsh και οι συνάδελφοί του από το Πανεπιστήμιο του 

Ουάσινγκτον δημοσίευσαν μια ομάδα γονιδίων για το HBOC με το όνομα 

BROCA, προς τιμήν του Γάλλου γιατρού Paul Broca που συνέβαλε στη 

γνώση μας για τους κληρονομικούς καρκίνους του μαστού και των 
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ωοθηκών. Το BROCA αποτελείται από 21 γονίδια και αρχικά 

δοκιμάστηκε σε 20 γυναίκες με γνωστές κληρονομικές μεταλλάξεις. Το 

πρωτόκολλο αποδείχθηκε εξαιρετικά ευαίσθητο για την ανίχνευση όλων 

των κατηγοριών μεταλλάξεων (υποκαταστάσεις μιας βάσης, μικρές 

εισαγωγές και διαγραφές και αναδιατάξεις μεγάλων γονιδίων) με 

ανάκτηση μηδενικής λανθασμένης θετικότητας (Walsh, etal 2010). Στη 

συνέχεια, το ίδιο πάνελ εφαρμόστηκε σε γενετικό έλεγχο 360 γυναικών 

που είχαν διαγνωστεί με καρκίνωμα ωοθηκών, περιτοναίου ή σαλπίγγων. 

Οι γυναίκες εγγράφηκαν ανεξάρτητα από το ιστορικό καρκίνου της 

οικογένειας και 82 από αυτές (23%) είχαν μια ή περισσότερες μεταλλάξεις 

απώλειας λειτουργίας (85 συνολικά) που χαρτογραφήθηκαν σε 12 γονίδια. 

Οι περισσότερες περιπτώσεις είχαν μεταλλάξεις γονιδίων BRCA1 (11% 

των ατόμων) ακολουθούμενες από BRCA2 (6%) και 10 επιπλέον γονιδίων 

(6%). Η απώλεια ετεροζυγωτίας στο αλληλόμορφο άγριου τύπου 

επιβεβαιώθηκε σε περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων (Walsh, 

etal. 2011). Μια παρόμοια προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε από τους ίδιους 

συγγραφείς (Pritchard, et al.2012) για να δοκιμάσει ένα δεύτερο πάνελ 

επτά γονιδίων που ονομάζεται ColoSeq σε 23 δείγματα DNA βλαστικής 

σειράς από ασθενείς με σύνδρομο Lynch με γνωστή μετάλλαξη βλαστικής 

σειράς, 31 δείγματα ασθενών για τα οποία υπήρχε υποψία για σύνδρομο 

Lynch , 19 δείγματα από άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, 6 

δείγματα από το έργο HapMap και 3 κυτταρικές σειρές καρκίνου του 

παχέος εντέρου που είναι γνωστό ότι φέρουν μεταλλάξεις MMR και / ή 

APC. Το NGS /panel γονιδίων έδειξε 100% ευαισθησία για την ανίχνευση 

όλων των ειδών αλλαγών (μη νοηματικές, παραλείψεις, μετατόπιση 

πλαισίου, διαγραφές εντός πλαισίου, τοποθεσία ματίσματος και μεγάλες 

διαγραφές και επαναλήψεις) σε 23 ασθενείς με γνωστές αλλαγές (και οι 23 

μεταλλάξεις εντοπίστηκαν) και στις πέντε κυτταρικές σειρές. Έξι νέες 

παθογόνες μεταλλάξεις και τρεις VUS εντοπίστηκαν στην προοπτική 

ομάδα 31 ατόμων. Οι συγγραφείς υπέβαλαν επίσης 75 δείγματα δύο φορές 

στις δοκιμές NGS και έδειξαν την τεχνική αναπαραγωγιμότητα της 

μεθόδου, η οποία αυξήθηκε ως συνάρτηση της ανάγνωσης της 
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αλληλούχισης (ειδικά για τις indels) και ήταν 100% με αναγνώσεις σε 

βάθος άνω των 40_. 

Αυτές οι αρχικές μελέτες επιβεβαίωσαν την ιδέα ότι δίπλα σε 

γονίδια υψηλού κινδύνου, όπως τα γονίδια BRCA1 / 2 και MMR, άλλα 

γονίδια συμβάλλουν επίσης στην οικογενειακή προδιάθεση για καρκίνο 

και αναμφίβολα έδειξαν κάποια πιθανότητα του NGS να εντοπίσει τέτοιες 

γενετικές αιτίες μεταξύ οικογενειών που ήταν αρνητικές για μεταλλάξεις 

σε γονίδια υψηλού κινδύνου, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους. 

Από τον Μάρτιο του 2012 η χρήση των γενετικών ομάδων και του NGS 

έγινε κλινικά διαθέσιμη και δημόσια και ιδιωτικά κέντρα άρχισαν να τα 

χρησιμοποιούν για γενετικούς ελέγχους. 

Η δοκιμή πάνελ συνεχίζει να βελτιώνεται από την άποψη των 

γονιδίων που ελέγχονται, της τεχνολογίας  εργαστηρίου υγρής βιοψίας, 

των αλληλουχιών και των αγωγών βιοπληροφορικής. Η κλινική εφαρμογή 

των γονιδίων-πάνελ σημαίνει επίσης ότι δημιουργήθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν μεγάλα σύνολα δεδομένων ασθενών για τη διερεύνηση 

της συγκεκριμένης διείσδυσης των γονιδίων που περιλαμβάνονται στα 

πάνελ και για την αξιολόγηση της κλινικής χρησιμότητας, της απόδοσης 

και των επιπτώσεων της χρήσης του NGS στα διαγνωστικά (Easton, etαϊ. 

2015). 

 

3.2.1. Τεχνική ισχύς 

Η τεχνική εγκυρότητα του πάνελ γονιδίων / NGS σε σύγκριση με 

την τεχνολογία αναφοράς αξιολογήθηκε διεξοδικά σε διάφορες μελέτες 

(Judkins, etal. 2015; Lincoln, etal. 2015; Schenkel, etal. 2016; Kraus, 

2017). Συγκεκριμένα, ένα από αυτά αξιολόγησε την ευαισθησία και την 

ειδικότητα του NGS σε σύγκριση με την τυπική αλληλούχιση Sanger και 

το MLPA (ενίσχυση πολλαπλής σύνδεσης-ανιχνευτή) και επιβεβαίωσε 

επίσης την απόδοση τριών διαφορετικών σχεδίων πάνελ για HBOC 

(CustomDesign από τους Casteraetal. (2014) ). Αποδείχθηκε 100% 

αντιστοιχία γονιδίου-πλαισίου / NGS για την ανίχνευση SNV, INDELS ή 
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μεγάλων αναδιατάξεων σε μια αρχική σειρά 59 ασθενών που περιείχαν 

γνωστές μεταλλάξεις των γονιδίων BRCA1 ή BRCA2 και επιβεβαιώθηκε 

σε 168 επιπλέον δείγματα (Castera, etal. 2014). Πλήρης αντιστοιχία με τις 

μεθόδους αναφοράς αποδείχθηκε επίσης χρησιμοποιώντας πανελ 29-

γονιδίων σε 1062 περιπτώσεις, στο οποίο εντοπίστηκαν πάνω από 750 

παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένων τεχνικά προκλητών αλλαγών 

ακολουθίας και αντιγράφων (Lincoln, etal. 2015). Η αναπαραγωγιμότητα 

μεταξύ δύο χωριστών γερμανικών κέντρων που χρησιμοποίησαν 

διαφορετικούς πίνακες γονιδίων και μεθόδων προετοιμασίας βιβλιοθήκης 

δοκιμάστηκε σε 12 δείγματα με ποσοστό άνω του 99,5% συμφωνίας (μία 

μη παθογόνος παραλλαγή κλήθηκε σε ασυμφωνία μεταξύ των κέντρων 

και αποδείχθηκε ότι αυτή η συγκεκριμένη αλλαγή χαρτογραφήθηκε μια 

περιοχή χωρίς επαρκή κάλυψη) (Schroeder, etal 2015). 

Στη γενετική διάγνωση, η ανίχνευση παραλλαγών γονιδίων σε 

PMS2 και CHEK2 είναι δύσκολη λόγω της παρουσίας ψευδογoνιδίων. Αν 

και για διαγνωση ρουτίνας πολλά κέντρα χρησιμοποιούν παραδοσιακές 

τεχνικές (LaDuca, etal. 2014), η NGS απέδειξε επίσης ακρίβεια στην 

ανίχνευση αυτών των αλλαγών μέσω της ενσωμάτωσης PCR μεγάλης 

εμβέλειας που απέδωσε πλήρη (100%) συμφωνία με την αλληλούχιση 

Sanger, MLPA και τον συγκριτικό γονιδιωματικό υβριδισμό (CGH) 

(Yurgelun, etal. 2015). 

 

3.2.2. Κλινική συνάφεια 

Μία από τις πρώτες και μεγαλύτερες έρευνες που διεξήχθησαν, 

εξέτασε τα αποτελέσματα των πρώτων 2079 ασθενών που έκαναν 

δοκιμασίες γονιδιακών ομάδων (14 έως 21 γονιδιακά πάνελ) στο 

AmbryGenetics (http://www.ambrygen.com). Όλα τα άτομα 

παραπέμφθηκαν για γενετικό έλεγχο από τον ιατρό τους λόγω 

κληρονομικού καρκίνου. Χρησιμοποιήθηκαν διακριτά πάνελ γονιδίων, 

ανάλογα με το οικογενειακό ιστορικό / εντόπιση καρκίνου, και όλα τα 

πάνελ εντόπισαν υψηλό ποσοστό ασθενών που έφεραν παθογόνο / πιθανό 
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παθογόνο παραλλαγή (7,4% για το BreastNext, 7,2% για το OvaNext, 

9,2% για το ColoNext και 9,6 % για το CancerNext (LaDuca, etal. 2014). 

Πολλές επιπλέον δημοσιεύσεις επιβεβαίωσαν αυτήν την πιθανή 

χρησιμότητα. Στο HBOC, όλες οι μελέτες έδειξαν με συνέπεια ότι γονίδια 

εκτός από τα BRCA1 και BRCA2 μεταλλάσσονται και προσδίδουν μέτριο 

έως υψηλό κίνδυνο καρκίνου. Σε μια μελέτη σε 708 διαδοχικούς ασθενείς 

που είναι ύποπτοι για HBOC, εκτός από 69 επιβλαβείς μεταλλάξεις της 

βλαστικής σειράς στα BRCA1 και BRCA2, εντοπίστηκαν επιπλέον 

υποθετικές παθογόνες μεταλλάξεις στο PALB2 (σχεδόν 1% των 

ασθενών), TP53, CHEK2, ATM, RAD51C, MSH2, PMS2 και MRE11A 

(μεταξύ 0,4% και 0,7% των ασθενών), ακολουθούμενη από RAD50, 

NBS1, CDH1, BARD1 (περίπου 0,1%) (Castera, etal. 2014). 

Ο Tung και οι συνάδελφοί του (Tung, etal. 2015) δοκίμασαν μια 

ομάδα 25 γονιδίων σε 1781 ασθενείς με καρκίνο του μαστού, οι οποίοι 

παραπέμφθηκαν για δοκιμή γονιδίων BRCA1 / 2 στο MyriadGenetics 

(http://www.myriadpro.com) και βρήκαν ότι το 9,3% των ασθενών έφεραν 

μετάλλαξη στα γονίδια BRCA1 / 2, αλλά 4,2% των ασθενών είχαν 

μετάλλαξη σε 14 επιπλέον γονίδια. 

Οι πιο συχνές μεταλλάξεις (3,9% των ασθενών) βρέθηκαν σε 

PALB2, CHEK2 και ATM. Σε μια άλλη ομάδα 377 ασθενών με 

προσωπικό ιστορικό καρκίνου του μαστού και / ή των ωοθηκών, οι οποίοι 

ήταν αρνητικοί για μεταλλάξεις BRCA1 / 2 (BRCAx), το 5% των ατόμων 

έφεραν μετάλλαξη σε γονίδια διαφορετικά από το BRCA1 / 2 (Tung, etal. 

. 2015). 

Επίσης, η AmbryGenetics, χρησιμοποιώντας ένα πανελ 19 γονιδίων 

σε 911 άτομα BRCAx ανίχνευσε μια μετάλλαξη σε πάνω από το 7% των 

ατόμων. Τα CHEK2 (2,5% των ασθενών), ATM (0,8%) και TP53 (0,8%) 

ήταν τα πιο συχνά μεταλλαγμένα γονίδια στον καρκίνο του μαστού, ενώ οι 

ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών παρουσίασαν μεταλλάξεις στο BRIP1 

(1,7%) και στο MSH6 (1,3%) ( Minion, etal. 2015). Παρόμοια 

αποτελέσματα ελήφθησαν από άλλα κέντρα (Lerner-Ellis, etal. 2015), 
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συμπεριλαμβανομένου του Invitae (http://www.invitae.com), όπου σε 

1062 ασθενείς με HBOC δοκιμάστηκαν πανελ 29-γονιδίων, και το ATM, 

PALB2, CHEK2 και ορισμένα γονίδια MMR ήταν τα πιο συχνά 

μεταλλαγμένα γονίδια, καθώς και το MUTYH (Lincoln, 2015) με πιθανή 

υπολειπόμενη συμπεριφορά. Επίσης, όταν εξετάστηκε ένας μεγαλύτερος 

αριθμός γονιδίων, εντοπίστηκαν μεταλλάξεις στο ίδιο σύνολο γονιδίων. Ο 

Aloraifi και οι συνάδελφοί του (Aloraifi, 2015) αλληλούχησαν 312 

γονίδια μεταξύ 104 ατόμων BRCAx και διαπίστωσαν ότι 13 άτομα έφεραν 

μια παθογόνο παραλλαγή, στα γονίδια ATM, RAD50, PALB2, CHEK2 

και TP53. Ο στοχευμένος εμπλουτισμός υποψήφιων γονιδίων επιτρέπει 

την αύξηση του αριθμού των οικογενειών για τις οποίες υπάρχει 

αιτιολογική παραλλαγή με μια εξαιρετικά γρήγορη προσέγγιση. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή τα άτομα από αυτές τις οικογένειες θα 

επωφεληθούν από κατάληλη γενετική συμβουλή. 

Παρόμοια συμπεράσματα ισχύουν για σύνδρομα που σχετίζονται 

με κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, του ενδομητρίου και άλλων 

γυναικολογικών καρκίνων. Ο έλεγχος πάνελ είναι κατάλληλος για τον 

εντοπισμό παθογόνων μεταλλάξεων σε πάνω από το 10% των ατόμων με 

καρκίνο του παχέος εντέρου, όπως υποδεικνύεται σε μια σειρά 586 

ασθενών με προσωπικό ιστορικό της νόσου και υποδεικνύεται από τους 

γιατρούς τους για δοκιμές γονιδιακών πάνελ στο AmbryGenetics (Cragun, 

etal. 2014). Επιπλέον, μπορούν να εντοπιστούν μεταλλάξεις σε γονίδια 

εκτός από τα γονίδια υψηλού κινδύνου: σε μια μελέτη διατομής, 1615 

άτομα με ιστορικό καρκίνου που σχετίζεται με σύνδρομο Lynch (είχαν 

προηγουμένως παραπεμφθεί από τον γιατρό τους για δοκιμές MMR και 

EPCAM στη Myriad Genetics) εξετάστηκαν περαιτέρω ανώνυμα 

χρησιμοποιώντας ένα πάνελ 25 γονιδίων. Σε μια ομάδα 1112 ασθενών με 

κριτήρια για έλεγχο του συνδρόμου Lynch, 114 άτομα είχαν μεταλλάξεις 

σε ένα από τα γονίδια του συνδρόμου Lynch και 71 είχαν μεταλλάξεις σε 

άλλα γονίδια προδιάθεσης για καρκίνο, όπως γονίδια καρκίνου του 

μαστού / ωοθήκης. Η αναδρομική ανάλυση διαπίστωσε ότι μια μικρή 

ομάδα αυτών των ασθενών πληρούσε επίσης τα κριτήρια διαλογής 
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BRCA1 / 2. Για κάθε πέντε μεταλλάξεις του συνδρόμου Lynch, μια 

μετάλλαξη βρέθηκε σε ένα άλλο γονίδιο (Yurgelun, etal. 2015). Αυτό δεν 

θα ήταν δυνατό χωρίς τη χρήση ενός πάνελ γονιδίων. Ομοίως, ο Fray και 

οι συνάδελφοί του (Frey, etal. 2015) εστίασαν σε 127 ασθενείς με 

κληρονομικούς γυναικολογικούς καρκίνους που υποβλήθηκαν σε δοκιμή 

γονιδιακoύ πάνελ επειδή η δοκιμή single-gene ήταν αρνητική και το 7% 

των ασθενών αποκάλυψε την παρουσία παθογόνου μετάλλαξης εκτός των 

αναμενόμενων υψηλών διεισδυτικών γονιδίων. 

 

3.2.3. Καρκινικά γονίδια-πάνελ: Συμπερασματικά 

Η δοκιμή γενετικών πάνελ στη γενετική διάγνωση προσφέρει μια 

φτηνή, αξιόπιστη, γρήγορη και εύκολη προσέγγιση για κληρονομικά 

σύνδρομα καρκίνου. Η διαγνωστική απόδοση αυξάνεται σε σύγκριση με 

τον έλεγχο συγκεκριμένων γονιδίων  

Η πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της απόδοσης των γονιδιακών 

πάνελ δημοσιεύτηκε πρόσφατα και περιγράφει τα αποτελέσματα σε 

10.030  ασθενείς που αναφέρονται στο GeneDX (http://www.genedx.com) 

με κληρονομικούς καρκίνους του μαστού, των ωοθηκών, του παγκρέατος, 

του παχέος εντέρου και του ενδομητρίου. (Susswein, etal. 2016). Στο 9% 

των ασθενών βρέθηκε μία μετάλλαξη. Η συχνότητα ήταν 9,7% για τον 

καρκίνο του μαστού, 13,4% για των καρκίνο των ωοθηκών και 14,8% για 

τον καρκίνο του παχέος εντέρου / στομάχου. Στον καρκίνο του 

μαστού/ωοθηκών το 50% των μεταλλάξεων δεν αφορούσαν τα γονίδια 

BRAC1/2. Τα γονιδιακά πάνελ αναγνωρίζουν μια παθογόνο ή πιθανή 

παθογόνο μετάλλαξη σε πάνω από 8% -15% των περιπτώσεων, επομένως, 

τα γονιδιακά πάνελ παρέχουν μια ευρύτερη εικόνα για τη γενετική 

ετερογένεια των συνδρόμων του καρκίνου και εντοπίζουν μεταλλάξεις σε 

γονίδια που ενδέχεται να μην εξεταστούν διαφορετικά. Αν και έχουν 

χαρακτηριστεί αρκετές πιθανές παθογόνες μεταλλάξεις σε νέα γονίδια, η 

παθογένεια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιβεβαιώθηκε περαιτέρω 

από αναλύσεις διαχωρισμού (Castera, etal. 2014). Αυτό καθίσταται 
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σχετικό ειδικά επειδή, σε σύγκριση με τη δοκιμή ενός γονιδίου, ή με την 

επαναδιάταξη μόνο των γονιδίων υψηλού κινδύνου, τα γονίδια-πάνελ / 

NGS επιστρέφουν μεγάλο αριθμό VUS (Frey, etal. 2015), που θέτουν 

σχετικά κλινικά ζητήματα και των οποίων η παθογένεια πρέπει να 

επιβεβαιωθεί. Αυτή η ανασκόπηση εστιάζει στην ογκογονιδιωματική, 

ωστόσο τα γονιδιακά πάνελ και το NGS είναι κατάλληλο για μη 

ογκολογικές καταστάσεις επίσης. Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 

γενετικών δοκιμών προσφέρουν πάνελ γονιδίων για πάνω από 100 

περιπτώσεις και προσαρμοσμένο σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων 

τρόπων εξατομίκευσης αν κριθεί σκόπιμο. 

3.3. WES και WGS 

Ανάλογα με την ασθένεια, μεταξύ 70%-92% των ασθενών 

παραμένουν αρνητικοί για μετάλλαξη ή δεν έχουν υποβληθεί σε τεστ 

γονιδιακού πάνελ (Sussweinetal. 2016). Είναι πιθανό ότι οι μεταλλάξεις 

σε γονίδια (ή περιοχές) που δεν περιλαμβάνονται στα πάνελ συμβάλλουν 

στον κίνδυνο καρκίνου και οι πλήρεις γονιδιωματικές αναλύσεις μέσω 

WES ή WGS είναι πιο κατάλληλα εργαλεία για τη διερεύνηση της 

γενετικής βάσης των οικογενειακών συνδρόμων. 

Μελέτες WES και WGS εντόπισαν νέα γονίδια υψηλού και μέτριου 

κινδύνου σε διάφορους τύπους καρκίνων, όπως τα γονίδια ευαισθησίας 

στον καρκίνο του παγκρέατος PALB2 και ATM (Jones, etal. 2009), το 

κληρονομικό γονίδιο ευαισθησίας στο φαιοχρωμοκύτωμα MAX (Comino-

Mendez, et. 2011) ή τα κληρονομικά γονίδια μέσου κινδύνου του 

καρκίνου του παχέος εντέρου POLD1 και POLE (Palles, etal. 2013). 

Αρκετές μελέτες εντόπισαν νέα γονίδια ευαισθησίας HBOC όπως 

XRCC2, FANCC και BLM (Gracia-Aznarez, etal. 2013). Αν και είναι 

εφικτό να εφαρμοστούν WES και WGS στο εγγύς μέλλον ως γενική 

δοκιμή για κάθε γενετικό διαγνωστικό ζήτημα, λόγω του κόστους (ακόμα 

υψηλό), της ανάγκης περίπλοκων αγωγών βιοπληροφορικής, μεγάλης 

χωρητικότητας αποθήκευσης και του αναμενόμενου υψηλού αριθμού 

VUS που ανιχνεύθηκε, σήμερα η κλινική χρησιμότητα της ανακάλυψης 
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μετάλλαξης σε όλη την ανάλυση του εξώματος ή του γονιδιώματος δεν 

είναι ακόμη πρακτική (Snape, etal. 2012) και θα πρέπει να απευθύνεται σε 

συγκεκριμένες ομάδες ασθενών (Fecteau, etal, 2014). 

 

3.4. Αναγνώριση παθογόνων μεταλλάξεων RNA-Splice Germline με 

χρήση RNA-Seq 

Η διεργασία του ματίσματος, δηλ. η διαδικασία απομάκρυνσης των 

ιντρονίων στο μόριο προ-mRNA που αφήνει τα εξόνια το ένα δίπλα στο 

άλλο στο μόριο mRNA ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον μηχανισμό 

συναρμολόγησης RNA και εξαρτάται από συγκεκριμένες γενετικές 

αλληλουχίες για τη σήμανση των συνδέσεων ιντρονίων / εξονίων. 

Επιπλέον, επιγενετικοί παράγοντες (διαμόρφωση χρωματίνης και 

τροποποιήσεις ιστόνης) έχουν επίσης εμπλακεί στη ρύθμιση του 

ματίσματος (Luco, etal. 2011). Σχεδόν όλα τα ανθρώπινα γονίδια έχουν 

διαφορετικές ισομορφές λόγω εναλλακτικού ματίσματος. Το εναλλακτικό 

μάτισμα αυξάνει τον αριθμό των πρωτεϊνών που μπορούν να παραχθούν 

από ένα μόριο προ-mRNA, το οποίο συμβάλλει στη βιοποικιλότητα, 

καθώς αυτές μπορεί να έχουν διαφορετικές, ακόμη και αντίθετες, 

λειτουργίες. Ωστόσο, το λανθασμένο μάτισμα, το οποίο συμβαίνει λόγω 

της παρουσίας γενετικών παραλλαγών, έχει εμπλακεί ως κληρονομική 

αιτία πολλών γενετικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των 

κληρονομικών συνδρόμων καρκίνου. Για παράδειγμα έχουν εντοπιστεί 

παραλλαγές βλαστικής σειράς BRCA1 / 2 που οδηγούν σε εκτροπή 

ματίσματος και, ως εκ τούτου, είναι παθογόνες (Brandão, etal. 2011). Οι 

μεταλλάξεις της γερμανικής γραμμής που επηρεάζουν το RNA-μάτισμα 

βρίσκονται σε πολλά άλλα καρκινικά γονίδια, όπως τα RAD51B και 

CDKN2A, τα οποία παίζουν ρόλο στο μελάνωμα και στον καρκίνο του 

παγκρέατος (Wadt, etal. 2015). Οι μεταλλάξεις ματίσματος βρίσκονται 

επίσης συχνά στο NF-1, προκαλώντας νευροϊνωμάτωση τύπου-1 

(Colapietro, etal 2003). 
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Οι γενετικοί έλεγχοι που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη  

είναι κυρίως προσεγγίσεις προσδιορισμού αλληλούχισης που βασίζονται 

στο DNA και συνήθως περιορίζονται στην κωδικοποιητική περιοχή 

πρωτεϊνών (εξόνια) του γονιδιώματος, αλλά λείπουν, για παράδειγμα, τα 

ιντρόνια, οι περιοχές υποκινητών και μη κωδικοποιητικά RNA, τα οποία 

όμως είναι σημαντικά για τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. 

Επιπλέον, τα εργαλεία που βασίζονται σε υπολογιστή και οι 

αναλύσεις ροής πληροφορίας δεν προβλέπουν με ακρίβεια τις επιδράσεις 

της πλειονότητας των παραλλαγών στην έκφραση του εκάστοτε γονιδίου. 

Επομένως, μεταλλάξεις με δυνητικά παθογόνο αποτέλεσμα στην έκφραση 

ή επεξεργασία RNA είτε δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές 

ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της αλληλούχισης ή διηθούνται κατά τη 

διάρκεια της ανάλυσης βιοπληροφορικής, δεδομένου ότι η επίδραση στο 

RNA δεν μπορεί να εκτιμηθεί σωστά in silico. Οι πιθανές παραλλαγές 

ματίσματος μπορεί να είναι κοινές μεταξύ του υψηλού αριθμού VUS που 

συχνά ανευρίσκονται  με το NGS (Frey, etal. 2015). 

Η ad-hoc πειραματική επιβεβαίωση για κάθε παραλλαγή είναι 

επίπονη και χρονοβόρα και επομένως δεν είναι πρακτική. Η αλληλούχιση 

του μεταγραφώματος μέσω RNA-seq μπορεί να αποφύγει αυτά τα 

πειράματα και να επιστρέψει ένα άμεσο αποτέλεσμα σχετικά με την 

αφθονία ενός παθογόνου είδους RNA ή τον σχηματισμό παθογόνων 

παραλλαγών ματίσματος. Το RNA-seq επιτρέπει την ανάλυση του 

μεταγράφου σε άνευ προηγουμένου κάλυψη (Mortazavi, etal. 2008) και 

μπορεί να παράσχει νέες πληροφορίες για την έναρξη της νόσου. 

Παρόμοιο με το WGS και σε αντίθεση με την αλληλούχιση Sanger, δεν 

εξαρτάται από προηγούμενες γνωστές αλληλουχίες, γεγονός που έχει 

ιδιαίτερη σημασία κατά τη μελέτη του mRNA και των εναλλακτικών 

συμβάντων ματίσματος. Το RNA περιέχει πληροφορίες σχετικά με 

μεταλλάξεις μη νοηματικές, αδράνειας, σιωπηλές, δομής και μετατόπισης 

πλαισίου, όπως μπορεί να παρατηρηθεί σε επίπεδο DNA, καθώς και 

αλλαγές ματίσματος και αλληλόμορφης γονιδιακής έκφρασης, οι οποίες 

λείπουν από την ανάλυση DNA. Η χρήση του RNA-seq έχει ήδη οδηγήσει 
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στον εντοπισμό νέων μη κωδικοποιητικών RNA, συντήξεων γονιδίων (σε 

όγκους), ισομορφών γονιδίου - μέσω πρόσθετων / αλλαγμένων 

προαγωγών, εξονίων ή  μη εγγεγραμμένων περιοχών - καθώς και 

ποσοτικοποίησης εναλλακτικού RNA- συναρμολόγηση συμβάντων με 

ποσοτικό προσδιορισμό συναρμογών σύνδεσης. Περαιτέρω, μεταλλάξεις 

σε θέσεις σύνδεσης παράγοντα μεταγραφής και περιοχές υποκινητών, και 

υπερ-μεθυλίωση μπορούν επίσης να ανιχνευθούν, μέσω διεξοδικής 

ανάλυσης δεδομένων RNA-seq. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι 

δυνατόν να γνωρίζουμε ποια γεγονότα ματίσματος συμβαίνουν μαζί 

δημιουργώντας το ίδιο αντίγραφο. Αλλά αυτός ο περιορισμός μπορεί να 

ξεπεραστεί με τη χρήση αλληλούχισης μονής μοριακής μακράς 

ανάγνωσης, που χρησιμοποιείται από όργανα όπως τα Pacific 

Biosciences® και / ή OxfordNanopore Technologies®, ή μέσω συνθετικής 

αλληλούχισης μακράς ανάγνωσης χρησιμοποιώντας ένα τροποποιημένο 

πρωτόκολλο Illumina® ή χημεία 10x Genomics® . 

Μία πρόκληση της ανάλυσης RNA-seq περιλαμβάνει την 

επεξεργασία RNA. Πρόκειται για μια σπάνια διαδικασία στα σπονδυλωτά 

που προκαλεί κυρίως υποκαταστάσεις σε επαναλαμβανόμενα στοιχεία. 

Στους ανθρώπους, η επεξεργασία RNA συμβαίνει σε λιγότερο από 0,01% 

των νουκλεοτιδίων και μόνο περίπου το 1% αυτών των συμβάντων 

συμβαίνει σε μη επαναλαμβανόμενες περιοχές (Ramaswami, etal. 2012). 

Ωστόσο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσφαλμένη ερμηνεία των 

δεδομένων. Επομένως, αν και σπάνια, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η 

επεξεργασία RNA. Οι τρέχουσες διαθέσιμες επιλογές για τον εντοπισμό 

παραλλαγών που οφείλονται στην επεξεργασία RNA περιλαμβάνουν τη 

συμβουλευτική βάση δεδομένων της επεξεργασίας RNA σε μύγες, 

ποντίκια και ανθρώπους ή τη χρήση εργαλείου ανεξάρτητου από 

γονιδίωμα για την αξιολόγηση τοποθεσιών επεξεργασίας RNA (Zhang, 

etal. 2015). Ο συνδυασμός RNA-seq με πρωτόκολλα WGS και 

ολοκληρωμένες αναλύσεις θα βοηθήσει επίσης στον εντοπισμό 

συμβάντων επεξεργασίας RNA και θα αυξήσει την πιθανότητα εύρεσης 

της αιτιολογικής παραλλαγής DNA. 
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Παρά τις μεγάλες εξελίξεις στο RNA-seq, αυτή η τεχνολογία δεν 

χρησιμοποιείται ακόμη συνήθως σε κλινική γενετική εξέταση ρουτίνας. 

Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους. Το γεγονός ότι το RNA 

είναι λιγότερο σταθερό από το DNA και απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στο 

χειρισμό και την αποθήκευση των δειγμάτων μπορεί να είναι ένας από 

τους λόγους. Επιπλέον, η έκφραση RNA (και επεξεργασία) εξαρτάται από 

τον ιστό και ο ιστός που σκοπεύεται να μελετηθεί μπορεί να μην περιέχει 

το RNA που ενδιαφέρει. Επίσης, τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και το 

εκπαιδευμένο προσωπικό για τη χρήση αυτών των εργαλείων και την 

ερμηνεία των δεδομένων δεν είναι πάντα διαθέσιμα. Ωστόσο, για γονίδια 

που εκφράζονται σε ιστούς που μπορούν να συλλεχθούν με ελάχιστη 

παρέμβαση, όπως αίμα (κυρίως, γονίδια επιδιόρθωσης DNA που 

εμπλέκονται σε σύνδρομα καρκίνου εκφράζονται σε λευκοκύτταρα), 

μπορεί να πλεονεκτεί (από άποψη κόστους και χρόνου) η αλληλούχιση 

του μεταγραφώματος. Στην πραγματικότητα, αρκετές μελέτες έχουν δείξει 

το όφελος του RNA-seq στον έλεγχο παραλλαγών ματίσματος σε 

κληρονομικές ασθένειες. Πρόσφατα, μια δημοσίευση ανέφερε την 

επιτυχία της μεταγραφικής αλληλούχησης για την αύξηση του ποσοστού 

ανίχνευσης μετάλλαξης σε μη διαγνωσμένες σπάνιες νευρομυϊκές 

διαταραχές (Cummings, etal. 2016). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι μελέτες RNA-seq στη νόσο του 

Huntington (μια αυτοσωμική κυρίαρχη γενετική ασθένεια που προκαλεί 

εκφυλισμό των εγκεφαλικών νευρικών κυττάρων) έχουν συγκρίνει τις 

ισομορφές ματίσματος στον εγκέφαλο ασθενών με αυτούς που βρίσκονται 

σε μάρτυρες και έχουν εντοπίσει αλλοιωμένη έκφραση παραγόντων 

ματίσματος ( Lin, etal. 2016). Αυτοί οι παράγοντες ματίσματος είναι τώρα 

πιθανοί νέοι στόχοι θεραπείας. 

Παρομοίως, η αναγνώριση συγκεκριμένων ισομορφών ματίσματος 

ή αλλοιωμένων παραγόντων ματίσματος σε σύνδρομα καρκίνου 

αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των παθολογιών και σε 

νέες ευκαιρίες θεραπείας. 
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Υπάρχουν ήδη πολλές επιλογές θεραπείας για την αντιμετώπιση 

γενετικών ελαττωμάτων που επηρεάζουν το μάτισμα. Για παράδειγμα, η 

θεραπεία με αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια έχει ήδη δείξει πολλά 

υποσχόμενα αποτελέσματα (Lentz, etal. 2013) και η τεχνολογία SMaRT 

(μεσολαβούμενη από spliceosome RNA trans-splicing) έχει επίσης 

διερευνηθεί για τη θεραπεία τουλάχιστον δέκα ασθενειών (Tockner, etal. 

2016). 

Εν συντομία, τα γενετικά διαγνωστικά θα επωφεληθούν από 

προσεγγίσεις RNA-seq για να επιτρέψουν την ανίχνευση υψηλότερου 

αριθμού μεταλλάξεων που εμπλέκονται στην έναρξη της νόσου από ό, τι 

είναι δυνατόν σήμερα και αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση της 

εξατομικευμένης φροντίδας και της ιατρικής διαχείρισης. 

 

3.5. Τροποποιητές κινδύνου 

Η ταυτοποίηση μιας μετάλλαξης βλαστικής σειράς σε γνωστά 

γονίδια χαμηλού, μέτριου ή υψηλού κινδύνου είναι σημαντική για την 

εξήγηση της αιτίας των κληρονομικών συνδρόμων καρκίνου και έχει 

σαφές θετικό όφελος για τη φροντίδα των ασθενών. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παροχής συμβουλών σε ασθενείς, η 

ελλιπής και μεταβλητή διείσδυση των παθογόνων μεταλλάξεων 

δημιουργεί προβλήματα στη διαχείριση του κινδύνου των ασθενών. Για 

παράδειγμα, μια μετάλλαξη στο BRCA1 / 2 παρέχει έναν μεταβλητό 

κίνδυνο ζωής που μπορεί να υπερβαίνει το 80% (κυμαίνεται από περίπου 

40%) για τον καρκίνο του μαστού (Walsh, etal. 2010) και 50% -60% για 

τον καρκίνο των ωοθηκών (σε περίπτωση μετάλλαξης BRCA1, 

χαμηλότερος κίνδυνος για φορείς μετάλλαξης BRCA2 (Walsh, etal. 2011). 

Παρομοίως, ένα άτομο που φέρει μετάλλαξη του συνδρόμου Lynch 

σε ένα γονίδιο MMR έχει περίπου 50% -80% κίνδυνο ζωής για ανάπτυξη 

καρκίνου του παχέος εντέρου (σε περίπτωση μετάλλαξης σε MLH1 ή 

MSH2, αλλά χαμηλότερος κίνδυνος σχετίζεται με φορείς μεταλλαγής 

MSH6 και PMS2) και 15% -70% κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρίου στις 
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γυναίκες (Weissman, etal. 2012). Επιπλέον, αρκετά σύνδρομα καρκίνου 

έχουν υψηλό κίνδυνο για ορισμένους όγκους, αλλά και μέτριο έως χαμηλό 

κίνδυνο για όγκους σε άλλες εντοπίσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει χαμηλός 

κίνδυνος για καρκίνο του μαστού μεταξύ φορέων μεταλλάξεων που 

σχετίζονται με σύνδρομα Li-Fraumeni, Cowden, Peutz-Jeughers και 

Hereditary Diffuse Gastric Cancer (Walsh, etal. 2010). 

Είναι αποδεκτό σήμερα ότι διάφοροι παράγοντες μπορούν να 

τροποποιήσουν τη διείσδυση μιας παθογόνου μετάλλαξης. 

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

αλλά και οι τροποποιητές γενετικού κινδύνου (Milne, &Antoniou, 2011; 

Jori, etal. 2015), και οι αναλύσεις και η ταυτοποίησή τους μπορούν να 

βοηθήσουν στην αξιολόγηση του κινδύνου των ασθενών και να 

βοηθήσουν τις συμβουλευτικές δραστηριότητες. 

Οι γενετικοί τροποποιητές κινδύνου είναι παραλλαγές χωρίς εγγενή 

παθογόνο δράση, αλλά μπορούν να τροποποιήσουν τη διείσδυση μιας 

παθογόνου μετάλλαξης. Επομένως, δεν έχουν καμία επίδραση στον γενικό 

πληθυσμό, αλλά μόνο σε άτομα που έχουν ήδη αυξημένο κίνδυνο 

καρκίνου. Οι τροποποιητές γενετικού κινδύνου δεν αντιστοιχούν 

απαραίτητα σε γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο, αλλά και σε άλλα 

γονίδια που ελέγχουν διάφορες φυσιολογικές οδούς και την κυτταρική 

σηματοδότηση. Η μελέτη των γενετικών τροποποιητών κινδύνου είναι 

περίπλοκη λόγω του μικρού μεγέθους τους. 

Επιπλέον, οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν την έναρξη του 

καρκίνου ως τελικό σημείο, το οποίο προκαλείται κυρίως από τις 

παθογόνες μεταλλάξεις στα γονίδια υψηλού και μέτριου κινδύνου. Μόνο 

λίγες μελέτες αξιολόγησαν άλλες κλινικές παραμέτρους, οι οποίες 

μπορούν να επηρεαστούν από έναν συνυπάρχον τροποποιητή κινδύνου. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αναζήτηση τροποποιητών 

κινδύνου έχει επικεντρωθεί σε κοινά SNP μέσω της χρήσης συστοιχιών 

SNP και μελετών σε συνδυασμό με το γονιδίωμα (GWAS) (Antoniou, 

2010), ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη κατέδειξε ότι το NGS είναι επίσης 
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κατάλληλη προσέγγιση για την αναζήτηση γενετικών τροποποιητών 

κινδύνου (Jori, etal. 2015). 

Μια οικογενειακή μελέτη χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση 154 

γονιδίων μεταξύ 35 ασθενών με καρκίνο του ενδομητρίου που φέρουν 

μετάλλαξη συνδρόμου Lynch. Ορισμένες γενετικές παραλλαγές 

εντοπίστηκαν και διαχωρίστηκαν, σε αυτές χωρίς καμία επίδραση και σε 

αυτές με πιθανή δράση τροποποίησης του κινδύνου. Η εμφάνιση 

αυξανόμενου αριθμού παραλλαγών τροποποίησης κινδύνου συσχετίστηκε 

με φτωχότερα κλινικά χαρακτηριστικά σε ασθενείς (δηλαδή, πρώιμη 

ηλικία κατά τη διάγνωση και διάγνωση με πολλαπλούς καρκίνους (Jori, 

etal. 2015)). Αυτό συμβαδίζει με άλλες έρευνες που βασίζονται σε 

αναλύσεις SNP. 

Ο Aloraifi και οι συνάδελφοί του (Aloraifi, etal. 2015) υπέβαλαν σε 

έλεγχο ασθενείς με HBOC, με ένα πάνελ γονιδίων που περιλάμβανε 

γονίδια σχετιζόμενα με καρκίνο, αλλά και ένα μεγάλο αριθμό γονιδίων 

που δεν σχετίζονται με τον καρκίνο. Χρησιμοποίησαν ένα πάνελ 320 

γονιδίων που περιλαμβάνει τα κλασικά γονίδια υψηλού κινδύνου (n = 8), 

γονίδια που ταυτοποιήθηκαν ως καρκινικά που σχετίζονται με το GWAS 

(n = 88), αυτά που μεταλλάχθηκαν σωματικά (n = 33) ή μεθυλιωμένα (n = 

48) και 125 γονίδια που εμπλέκονται στην κυτταρική σηματοδότηση. 

Διαπίστωσαν ότι το 16% των ατόμων μετέφεραν μια πιθανή 

καταστροφική μεταβολή στα γονίδια που δεν εμπλέκονται στον καρκίνο. 

Ωστόσο, ο στόχος της μελέτης ήταν ο εντοπισμός επιπρόσθετων γονιδίων 

ευαισθησίας στο HBOC καιδεν έγινε διερεύνηση των διαφορετικών 

γενετικών παρεκκλίσεων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παραλλαγών 

τροποποίησης κινδύνου σε σχέση με τα κλινικά χαρακτηριστικά του 

ασθενούς. Αρκετές πρόσθετες μελέτες εντόπισαν παραλλαγές που θα 

μπορούσαν να έχουν επίδραση τροποποίησης του κινδύνου, αλλά οι 

συγγραφείς δεν διερευνούν περαιτέρω τη συνύπαρξη αυτών των 

παραλλαγών με μια παθογόνο μετάλλαξη και τη συσχέτιση με τα κλινικά 

χαρακτηριστικά του ασθενούς (Lincoln, etal. 2015; Frey, etal. 2015). Σε 
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μια πρόσφατη μεγάλη ανάλυση της δοκιμής γονιδίων για σύνδρομα 

καρκίνου (Susswein etal. 2016), παρόλο που οι συγγραφείς δεν έψαξαν 

συγκεκριμένα για τροποποιητές κινδύνου, διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 

3% των ατόμων ήταν φορείς υψηλού κινδύνου (παθογόνος μετάλλαξη ) σε 

συνδυασμό με μία ή δύο επιπλέον παρεκκλίσεις σε γονίδια που 

ταξινομήθηκαν ως μετρίου κινδύνου ή άγνωστης σημασίας. Πάνω από το 

20% αυτών των πολλαπλών φορέων μετάλλαξης ανέφεραν πολλαπλούς 

πρωτογενείς όγκους. 

 

3.6. Πρόληψη συνδρόμων κληρονομικού καρκίνου 

Μόλις γίνει μια οριστική γενετική διάγνωση για ένα κληρονομικό 

σύνδρομο καρκίνου, οι μελλοντικοί γονείς μπορεί να επιθυμούν να 

αποφύγουν τη μετάδοση της προδιάθεσης στους απογόνους τους. Ως εκ 

τούτου, τα ζευγάρια έχουν διαφορετικές αναπαραγωγικές επιλογές, όπως 

(1) να αποφεύγουν να έχουν παιδιά. (2) υιοθεσία παιδιών · (3) χρήση 

ωοκυττάρων ή δότη σπέρματος · (4) προγεννητική διάγνωση (PND) και 

(5) προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD) σε συνδυασμό με 

διαδικασία invitro γονιμοποίησης (IVF). Εάν υπάρχει επιθυμία για ένα 

βιολογικά «δικό» παιδί, οι επιλογές είναι μεταξύ διάγνωσης είτε πριν είτε 

μετά τη σύλληψη. Η PGD θεωρείται σήμερα μια καθιερωμένη κλινική 

υπηρεσία σε πολλές χώρες, όπου ενδείκνυται για πολλά κληρονομικά 

σύνδρομα καρκίνου όπως η οικογενής αδενωματώδης πολυποδίαση  

(FAP) (Ao, etal. 1998), η νευροϊνωμάτωση (Abou-Sleiman, etal. 2002), το 

σύνδρομο Von Hippel-Lindau, το ρετινοβλάστωμα, το σύνδρομο Li-

Fraumeni (Verlinsky, etαϊ. 2002), η οζώδης σκλήρυνση και το HBOC 

(Offit, etal. 2006). 

Η διαδικασία PGD για μονογονικές ασθένειες περιλαμβάνει 

εξωσωματική γονιμοποίηση μέσω ενδοκυτταροπλασματικής ένεσης 

σπέρματος (ICSI), ακολουθούμενη από γενετική ανάλυση πολικών 

σωμάτων ή ενός ή δύο βλαστομερών βιοψίας από έμβρυο σταδίου 

διάσπασης 4-10 την 3η ημέρα μετά τη γονιμοποίηση (Handyside, etal. 
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1990). Ανάλογα με τις κεντρικές διαδικασίες PGD / IVF, η μεταφορά ενός 

μη επηρεασμένου εμβρύου πραγματοποιείται είτε την 4η ημέρα μετά τη 

γονιμοποίηση είτε σε μεταγενέστερο στάδιο όταν τα έμβρυα 

καταψύχονται μετά από βιοψία. Στις πρώτες μέρες, το γενετικό τεστ 

περιλάμβανε ένα τεστ ειδικής μετάλλαξης βασισμένο σε PCR, το οποίο 

σύντομα περιλάμβανε έναν ή δύο γενετικά συνδεδεμένους δείκτες για τον 

έλεγχο της αλληλόμορφης εγκατάλειψης, ένα φαινόμενο ειδικό για 

ανάλυση κυττάρων και συμβάντα ανασυνδυασμού (Dreesen, etαϊ. 2000). 

Καθώς η ανάπτυξη αυτών των δοκιμών για συγκεκριμένη μετάλλαξη 

απαιτούσε συνεχή νέα σχεδίαση και βελτιστοποίηση σε επίπεδο ενιαίου 

κυττάρου και ως εκ τούτου είναι τόσο εντατική όσο και δαπανηρή, τα 

κέντρα PGD σταδιακά προσπάθησαν να κάνουν τις δοκιμές πιο 

«καθολικές» χρησιμοποιώντας πολλαπλούς μικρο δορυφορικούς δείκτες, 

ενίσχυση που προσδιορίζει τον απλότυπο έμμεσου κινδύνου, που 

ονομάζεται επίσης προεμφυτευτικός γενετικός απλότυπος (PGH; 

(Drusedau, etal. 2013)). Αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

για πολλές οικογένειες με την ίδια γενετική ασθένεια, χωρίς το 

προηγούμενο κόστος και χρόνο που αφιερώθηκε σε κάθε μεμονωμένο 

ζευγάρι / οικογένεια. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι περιορισμοί σε αυτήν 

την τεχνική, συμπεριλαμβανομένης σε ορισμένες ρυθμίσεις της 

αναγκαιότητας μιας ενίσχυσης ολόκληρου του γονιδιώματος και του 

γεγονότος ότι το τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οικογενειακές 

ασθένειες, όπου ο απλότυπος κινδύνου συνάγεται από τα διαθέσιμα μέλη 

της οικογένειας. 

Αυτή η μέθοδος PGH ήταν μια τεράστια βελτίωση με πολλούς 

τρόπους (ανθεκτικότητα, δυνατότητα εφαρμογής και κόστος), ωστόσο, 

νέες τεχνολογίες που είχαν εισαχθεί στη γενική κλινική γενετική πρακτική 

(όπως περιγράφεται στα κεφάλαια παραπάνω) τώρα εισάγονται επίσης 

στον τομέα της PGD και αρχίζει να αντικαθιστά το PGH. 

Οι μικροδορυφορικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στο PGH 

μπορούν να αντικατασταθούν από μικροσυστοιχίες SNP (σήμερα, και από 

το NGS, δείτε παρακάτω) και, για πρώτη φορά, να γίνεται το τεστ σε όλο 



51 

 

το γονιδίωμα και «καθολικά» για όλες τις κληρονομικές οικογενείς 

μονογονικές ασθένειες ως χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ZamaniEsteki, etal. 

2015). Αυτή η μέθοδος θα εξαλείψει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για 

συγκεκριμένο σχεδιασμό ανάλυσης και επομένως θα κάνει το PGD 

εφαρμόσιμο σε σχεδόν οποιαδήποτε μονογονική ή χρωμοσωμική ασθένεια 

ή συνδυασμούς αυτών, αρκεί η μονογενής ασθένεια να είναι οικογενειακή 

και να υπάρχει οικογενειακή αναφορά (δίπλα στο ζευγάρι) για τον 

προσδιορισμό του απλότυπου κινδύνου. Υπάρχουν επίσης ορισμένες 

προειδοποιήσεις για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής: υπάρχει ανάγκη 

για πλατφόρμα SNP και συνοδευτικές μικρο-συστοιχίες για κάθε 

βλαστόμερο, καθιστώντας απαραίτητη μια οικονομική επένδυση. 

Απαιτείται μεγάλη ποσότητα DNA για τη σειρά SNP, επομένως απαιτείται 

πλήρης ενίσχυση γονιδιώματος (WGA) πριν από την ανάλυση. Το χρονικό 

πλαίσιο τόσο της ανάλυσης WGA όσο και του SNP είναι μεγαλύτερο από 

την παλαιότερη μέθοδο πολλαπλής PCR και επομένως, σε ορισμένα 

κέντρα, οι διαδικασίες IVF πρέπει να τροποποιηθούν για να 

προσαρμόσουν τη γενετική ανάλυση. 

Πολύ πρόσφατα, ορισμένες δημοσιεύσεις έδειξαν ότι η τεχνολογία 

NGS μπορεί επίσης να εφαρμοστεί στο πεδίο PGD, χρησιμοποιώντας 

αναλύσεις SNP στα δεδομένα αλληλούχισης με τον ίδιο τρόπο που 

χρησιμοποιούνται με πλατφόρμες SNP-array. 

Τα χαρακτηριστικά του NGS μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν για 

την ανάλυση ταυτόχρονα πολλαπλών γονιδιακών διαταραχών και 

χρωμοσωμικών ανωμαλιών, χρησιμοποιώντας μία μόνο πλατφόρμα (Li, 

etal. 2015; Yan, etal. 2015). Επιπλέον, η δυνατότητα πραγματοποίησης 

WGS / NGS από ένα μόνο κελί (Huang, etal. 2015) καθιστά μια τέτοια 

προσέγγιση πολύ ελκυστική στον τομέα της PGD. 

Όπως με τη γενική κλινική γενετική διάγνωση, οι νέες τεχνικές 

θέτουν κάποιες προκλήσεις σε ηθικά ζητήματα. Εν ολίγοις, τόσο η SNP-

array όσο και η NGS-based PGD μπορούν να παρουσιάσουν 

χρωμοσωμικές παρεκκλίσεις (για παράδειγμα τρισωμία 21, διαγραφές και 



52 

 

παρεμβολές) που δεν σχετίζονται με την ασθένεια για την οποία 

πραγματοποιείται η PGD. Ή, τόσο η συστοιχία SNP όσο και η PGD με 

βάση το NGS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο ανευπλοειδιών 

στα έμβρυα, επίσης γνωστή ως γενετικός έλεγχος προ-εμφύτευσης (PGS), 

ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό είναι 

αποτελεσματικό και αποδοτικό στην αύξηση των ποσοστών εγκυμοσύνης 

και στην υγεία των παιδιών (Harper, etal. 2014). Στο μέλλον, στην 

περίπτωση του NGS, μπορεί να ανιχνευθούν μεταλλάξεις σε γονίδια 

διαφορετικά από εκείνα για τα οποία εκτελείται PGD. 
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Κεφάλαιο 4. Ανάλυση σωματικής μετάλλαξης καρκίνου 

Η εξερεύνηση των σωματικών μεταλλάξεων του καρκίνου γνώρισε 

την πιο μαζική χρήση του NGS και η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας 

έχει προωθήσει ουσιαστικά τις γνώσεις μας στη βιολογία του καρκίνου, 

μέσω του εντοπισμού των γενετικών εκτροπών που προκαλούν την 

έναρξη, ανάπτυξη και μετάσταση όγκου, ογκογονίδια, οδηγές μεταλλάξεις  

και μεταλλάξεις χωρίς κλινική σημασία (Vogelstein, etal. 2013). Επίσης, 

άνοιξε την πόρτα σε αρκετές κλινικές εφαρμογές, βελτιωμένη ταξινόμηση 

ασθενειών, πρόβλεψη πρόγνωσης, στοχευμένες θεραπείες, αντοχή στα 

φάρμακα και στη φαρμακογενετική. 

Σε αυτές τις μελέτες έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές 

προσεγγίσεις, είτε συγκρίνοντας το μοτίβο μετάλλαξης που παρατηρείται 

σωματικά σε βιοψίες καρκίνου με αυτό που παρατηρείται σε DNA από 

τους ίδιους ασθενείς (ή από έναν υγιή ιστό) ή συγκρίνοντας με το DNA 

αναφοράς. 

Μία από τις πρώτες αναφορές που αποδεικνύουν τη δυνατότητα 

του NGS να εντοπίσει σωματικές αλλοιώσεις διερεύνησε το τοπίο 

μετάλλαξης σε δύο κυτταρικές σειρές καρκίνου του πνεύμονα 

χρησιμοποιώντας το Illumina® Genome Analyzer και απέδειξε ότι η 

τεχνολογία NGS μπόρεσε να ξεπεράσει τα μειονεκτήματα άλλων 

διαθέσιμων τεχνολογιών εκείνη την εποχή, οι οποίες είτε δεν ήταν 

ευαίσθητες ή ακριβείς (Campbell, etal. 2008). Αργότερα τον ίδιο χρόνο 

(Ley, etal. 2008), μια δεύτερη δημοσίευση περιέγραψε την αλληλούχιση 

και τις αναλύσεις των πλήρων εξονικών και ρυθμιστικών περιοχών DNA 

σε έναν ασθενή με οξεία μυελογενή λευχαιμία χρησιμοποιώντας τόσο τις 

πλατφόρμες Illumina® όσο και Roche 454®. Οι ίδιοι συγγραφείς 

πραγματοποίησαν παρόμοια ανάλυση σε έναν δεύτερο ασθενή οξείας 

μυελογενούς λευχαιμίας το 2009 (Mardis, etal. 2009) συγκρίνοντας τις 

γενετικές μεταλλάξεις στον όγκο με το φυσιολογικό DNA του δέρματος. 

Το γεγονός ότι τέσσερις από τις 64 μεταλλάξεις που εντοπίστηκαν 

συνέβησαν σε τουλάχιστον έναν επιπλέον ασθενή (στους 188) και ότι 
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σωματικές μεταλλάξεις παρατηρήθηκαν συχνά στα ίδια συγκεκριμένα 

γονίδια (όπως το γονίδιο IDH1, το οποίο μεταλλάχθηκε σε περισσότερο 

από το 8% των δειγμάτων) απέδειξε την ήδη αναδυόμενη ιδέα ότι λίγες 

μεταλλάξεις σε επιλεγμένα γονίδια-οδηγούς επάγουν την ανάπτυξη 

καρκίνου (Vogelstein, etal. 2013) και απέδειξαν την τεχνική 

καταλληλότητα του NGS για τον εντοπισμό τέτοιων αλλαγών. Αυτά 

επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω με την ανάλυση του DNA του όγκου μιας 

ασθενούς στην οποία χαρακτηρίστηκαν ορισμένες μεταλλάξεις που 

υπήρχαν στη μεταστατική βλάβη και υπήρχαν και στον λοβιακό καρκίνο 

του μαστού που εμφανίστηκε εννέα χρόνια νωρίτερα (Shah, etal.2009) . 

Συνολικά, αυτές οι αρχικές μελέτες έδειξαν ότι το NGS μπορεί να 

εντοπίσει το πλήρες εύρος σωματικών μεταλλάξεων στον καρκίνο, 

συμπεριλαμβανομένων εισαγωγών και διαγραφών απλού νουκλεοτιδίου 

(Ley, etal. 2008), παραλλαγές αριθμού αντιγράφων (Campbell, etal. 2008) 

και μεγάλες γονιδιωματικές αναδιατάξεις (Stratton, Campbell, &Futreal, 

2009). Μετά το 2010, υπήρξε μια εκθετική αύξηση στη χρήση του NGS 

στην ανίχνευση σωματικής μετάλλαξης του καρκίνου και έχει διερευνηθεί 

ένας μεγάλος αριθμός τύπων καρκίνου. 

Αν και το υπόλοιπο αυτού του Κεφαλαίου θα περιγράψει τις 

αναλύσεις DNA, πρόσφατες μελέτες έδειξαν τη σημασία της διερεύνησης 

του μεταγραφώματος (RNA-seq) για την ταυτοποίηση σωματικών μορίων 

γονιδιακής σύντηξης. 

Τέτοιες γονιδιακές συντήξεις μπορούν να οδηγήσουν σε χιμαιρικές 

πρωτεΐνες ικανές να καταστέλλουν γονίδια καταστολής όγκων ή να 

ενεργοποιούν ογκογονίδια και η εκτίμησή τους παρέχει την ευκαιρία να 

επεκταθούν οι διαθέσιμες προγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές 

(αναθεωρημένοι από τους Parkeretal. 2013). 
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4.1. WES και WGS: Αναλύσεις σωματικής μετάλλαξης, ταξινομητές 

καρκίνου, διάγνωση και αποκρυπτογράφηση  τοπίου μετάλλαξης στον 

καρκίνο 

Το πρόγραμμα “Cancer Genome Project” (SangerInstitute, UK; 

www.sanger.ac.uk/science/groups/cancer-genomeproject) στοχεύει στον 

εντοπισμό των γενετικών αλλαγών που συμβαίνουν στον καρκίνο του 

ανθρώπου (Stratton, Campbell, &Futreal, 2009). Παρόλο που οι αρχικές 

μελέτες χρησιμοποίησαν την παραδοσιακή τεχνολογία, αυτές που 

δημοσιεύτηκαν μετά το 2009 χρησιμοποίησαν το NGS, ξεκινώντας με την 

εξερεύνηση της κυτταρικής σειράς καρκίνου του πνεύμονα NCI-H209 

όπου αποκτήθηκαν πληροφορίες για μεταλλακτικές διαδικασίες, δίκτυα 

γονιδίων και μονοπατιών (Pleasance, etal, 2010) και ακολουθείται από τις 

αναλύσεις της μυελογενούς λευχαιμίας (Mardis, etal. 2009). Πάνω από 

700 κυτταρικές σειρές (Bignell, etal. 2010) και περισσότερες από 30 

κατηγορίες διαφορετικών καρκίνων έχουν διερευνηθεί. Το Cancer 

Genome Project έχει ήδη συγκεντρώσει σχεδόν πέντε εκατομμύρια 

σωματικές αλλαγές στον καρκίνο μέσω διαλογής WES-NGS για 

περισσότερους από 7000 πρωτογενείς καρκίνους (και WGS για 

περισσότερα από 500 δείγματα) (Alexandrov, etal. 2013). Το έργο και τα 

τοπία μετάλλαξης που λαμβάνονται συνδέονται με τον επιμελημένο 

«Κατάλογο των σωματικών μεταλλάξεων στον καρκίνο» (COSMIC) μια 

βάση δεδομένων που συγκεντρώνει όλες τις παρεκκλίσεις που έχουν ήδη 

περιγραφεί (Forbes, etal. 2010). Το Cancer Genome Project εξερεύνησε 

πρόσφατα την ευαισθησία του φαρμάκου σε ένα μεγάλο πάνελ 

κυτταρικών σειρών (Forbes, etal. 2012) για να βοηθήσει στην πρόβλεψη 

μιας απόκρισης σε φάρμακο και στην κατανόηση των μηχανισμών 

αντοχής στα φάρμακα. 

Το Cancer Genome Atlas (TCGA; https://cancergenome.nih.gov/) 

αντιπροσωπεύει ένα άλλο παράδειγμα μιας μεγάλης προσπάθειας 

αφιερωμένης στην κατανόηση της βιολογίας του όγκου και 

αναλαμβάνεται από το Κέντρο Αμερικανικών Κέντρων Γονιδιωματικής 

του Καρκίνου και το Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών Ανθρώπινου 
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Γονιδιώματος. Ξεκίνησε το 2005, το TCGA ενσωματώνει μεταλλάξεις 

καρκίνου και μεταβολές γονιδιωματικής βλαστικής σειράς, επιγενετική, 

μεταγραφική και πιο πρόσφατα πρωτεομική. Άρχισε να εφαρμόζει 

παραδοσιακές προσεγγίσεις, οι οποίες, από το 2011, έχουν αντικατασταθεί 

από το NGS για όλο και περισσότερες εφαρμογές (Giordano, 2014). 

Έχουν αναλυθεί περισσότεροι από 30 τύποι όγκων και 10000 δείγματα. 

Υπάρχουν επίσης πρόσθετες μεγάλες προσπάθειες όπως η πρωτοβουλία 

AURORA για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού (Ζαρντάβα, κ.ά. 

2014) ή το International Cancer Genome Consortium (Hudson, etal. 2010) 

που ξεκίνησε για να συντονίσει τις μελέτες μεγάλης κλίμακας σε κέντρα 

και χώρες και επιδιορθώνει δεδομένα για γονιδιωματικά, 

επιγονιδιωματικά, μεταγραφικά, μεταλλάξεις με καρκινογόνο δυναμικό, 

σχετικά με πρόγνωση ή θεραπεία από περισσότερους από 25.000 

καρκίνους, που προέρχονται από 23 διαφορετικούς τύπους ιστών. 

 

4.2. Η χρήση των γενετικών ομάδων στην ανίχνευση σωματικής 

μετάλλαξης: προς τις κλινικές εφαρμογές 

Αφού οι μελέτες WES / WGS αποκρυπτογράφησαν το τοπίο της 

γενετικής μετάλλαξης στον καρκίνο και εντόπισαν γονίδια οδηγούς που 

σχετίζονται με διακριτούς τύπους καρκίνου και μεταλλάξεις με 

θεραπευτικές επιπτώσεις, αρκετές αναφορές άρχισαν να χρησιμοποιούν 

πάνελ γονιδίων για τη διαλογή  των γονιδίων οδηγών (και εκείνων που 

ήταν ήδη γνωστά πριν από τη χρήση NGS ) για σωματικές μεταλλάξεις σε 

καρκινοπαθείς. Σύντομα, αυτές οι προσεγγίσεις αποδείχτηκαν χρήσιμες 

για συνδυασμένες κλινικές εφαρμογές,  για τη βελτίωση  κόστους και την 

ικανότητα αναγνώρισης, σε ολόκληρο τον πληθυσμό, καρκινικών 

κυττάρων ή κυτταρικών υποκλώνων, γενετικών μεταβολών σχετικών με 

την έναρξη του καρκίνου, τη πιαθανότητα μετάστασης και  αντίστασης 

των νεοπλασμάτων στα φάρμακα (Forbes, etal. 2012). 

 

4.2.1. Τεχνική ισχύς 
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Αρκετές μελέτες επικύρωσαν την υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα 

του NGS σε σύγκριση με τα πρότυπα (Shao, etal. 2016). Σε μια μελέτη 

που αξιολόγησε το τοπίο μετάλλαξης 79 νευρολογικών όγκων, οι 

αντιστοιχίες του NGS με πρότυπες μεθόδους ήταν 98%, με καλύτερη 

απόδοση του NGS στην περίπτωση δειγμάτων χαμηλής ποιότητας (Sahm, 

etal. 2016). Έγινε σύντομα σαφές ότι τα πάνελ NGS / γονιδίου είναι 

ανώτερα από τις απλές δοκιμασίες για ένα ευρύ φάσμα δοκιμών μοριακής 

ογκολογίας (Portier, etal. 2014) και πιθανώς σε άλλους τομείς. Η 

εργαστηριακή μεταβλητότητα είναι πολύ χαμηλή. Αναφέρθηκε 100% 

αντιστοιχία όταν 171 ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου που έχουν 

αντένδειξη για θεραπεία με  anti- EGFR αντισώματα με βάση τον έλεγχο 

μετάλλαξης επαναπροσδιορίστηκαν σε 17 ολλανδικά κέντρα (Boleij, etal. 

2015). Παρόμοια στοιχεία λήφθηκαν σε μια μελέτη που διερευνά το 

γονιδίωμα σε δείγματα οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας (Haslam, etal. 

2016). Μία τεχνική πρόκληση για την κλινική χρήση του NGS για τη 

μελέτη δειγμάτων όγκου σχετίζεται με την κακή ποιότητα υλικού FFPE, 

το οποίο είναι το μόνο διαθέσιμο υλικό στις περισσότερες περιπτώσεις 

(Wong, etal. 2015). Ωστόσο, τόσο τα πρωτόκολλα αλληλούχισης όσο και 

οι αναλύσεις δεδομένων έχουν προσαρμοστεί ώστε να ερμηνεύουν 

δεδομένα FFPE και να μειώνουν την εμφάνιση ψευδώς θετικών (Kotoula, 

etal. 2015), με αποτέλεσμα συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ FFPE και 

φρέσκων-κατεψυγμένων δειγμάτων (DeLeng, etal. 2016). Ο συνδυασμός 

της πλατφόρμας IonTorrent® / της τεχνολογίας AmpliSeq® έχει 

χρησιμοποιηθεί συχνότερα, καθώς είναι καλά προσαρμοσμένος στους 

περιορισμούς της χρήσης DNA FFPE, δηλαδή DNA ελάχιστης 

ποσότητας, στόχευσης μικρών τμημάτων γονιδίων και σύντομου χρόνου 

(Zhang, etal. 2014) ). Οι περισσότερες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει το 

IonTorrent® σε συνδυασμό με ένα πάνελ γονιδίων 46–50 (Cancer Hotspot 

Panel) που περιλαμβάνει τα πιο σχετικά γονίδια ογκογονιδίου / 

κατασταλτικού γονιδίου (Malapelle, etal. 2015; Tsongalis, etal. 2014). 

Οι πλατφόρμες Illumina® έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για την 

ανάλυση δειγμάτων FFPE και παρόλο που μερικές μελέτες ανέφεραν 
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διαφορές μεταξύ των Illumina® και IonTorrent® (Virk, etal. 2015), άλλες 

μελέτες έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα (Gleeson, etal. 2015). Μια 

πρόσφατη έρευνα (Burghel, etal. 2015) συνέκρινε τρεις εμπλουτισμένους 

στόχους και δύο πλατφόρμες NGS: ένα πάνελ 13 γονιδίων εμπλουτισμένο 

με Fluidigm Access Array ακολουθούμενο από την αλληλούχιση 

Illumina® (MiSeq), ένα πάνελ 60 γονιδίων εμπλουτισμένο μέσω 

υβριδισμού Oxford  Gene Technologies® Sure Seq Solid Tumor 

ακολουθούμενο από αλληλούχιση Illumina® (MiSeq) και ένα πάνελ 50 

γονιδίων που αναλύθηκε από το IonTorrent® AmpliSeq® Cancer Hotspo 

tPanel. Η απόδοση του FFPE DNA από οκτώ κυτταρικές σειρές ήταν 

συγκρίσιμη μεταξύ των πλατφορμών / πρωτοκόλλων. Επί του παρόντος, 

διάφορα συστήματα Illumina® χρησιμοποιούνται συνήθως σε αναλύσεις 

NGS που συνδυάζουν διαφορετικές μεθόδους εμπλουτισμού True Seq 

Amplicon Cancer Panel (Salomao, etal. 2015), SureSelect (Sahm, etal. 

2016), OncoPanel (Harris, etal. 2016) και διαφορετικά sequencersMiSeq 

(Ballester, etal. 2016), NextSeqXT 500 (Sahm, etal. 2016), HiSeq (Harris, 

etal. 2016). 

Τα καθιερωμένα πρωτόκολλα είναι ισχυρά για κλινική χρήση και 

υπάρχει συνεχής ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων και μεθόδων, όπως η 

χημεία συνδυαστικής ανίχνευσης-πρόσδεσης (cPAL) σε συστοιχίες ή τα 

αυτοσυναρμολογούμενα DNA nanoballs (Zheng, etal. 2014). Παρ 'όλα 

αυτά, ένα ορισμένο ποσοστό αποτυχίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις 

αναλύσεις μετάλλαξης. Για παράδειγμα, οι Υπηρεσίες Γονιδιωματικής και 

Παθολογoανατομικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του 

Ουάσινγκτον διεξήγαγαν μια έρευνα σε 1528 δείγματα από ασθενείς που 

υποδείχθηκαν από τον ογκολόγο σε περίθαλψη για μοριακό έλεγχο. Τόσο 

το FFPE όσο και το φρέσκο DNA δοκιμάστηκαν από την NGS με 

πλατφόρμες Illumina® μεταξύ 2012 και 2014 και αναφέρθηκε αποτυχία 

20% κυρίως λόγω τεχνικών λόγων (Al-Kateb, etal. 2015). 

 

4.2.2. Κλινική χρησιμότητα 
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Η κλινική χρήση των πάνελ NGS / γονιδίων εκτείνεται από τα 

διαγνωστικά έως τα προγνωστικά και από την πρόληψη έως τη θεραπεία. 

Μία σημαντική εφαρμογή στη διάγνωση είναι η δυνατότητα ακριβούς 

διάγνωσης χρησιμοποιώντας μικρές βιοψίες. Συνήθως, οι λήψεις με λεπτή 

βελόνα ή των λεμφαδένων είναι μικρά κυτταρολογικά δείγματα και, σε 

μεγάλο ποσοστό των ασθενών που υποβάλλονται σε αυτήν τη διαδικασία, 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί αξιόπιστη διάγνωση. Για παράδειγμα, η 

αναρρόφηση με λεπτή βελόνα των θυρεοειδικών οζιδίων οδηγεί σε ασαφή 

διάγνωση  στο 20% -30% των περιπτώσεων. Το πάνελ γονιδίων ThyroSeq 

που περιλαμβάνει γονίδια οδηγούς και συχνές μεταλλάξεις στους όγκους 

του θυρεοειδούς (Nikiforov, etal. 2014) εφαρμόστηκε σε 143 δείγματα 

αναρρόφησης λεπτής βελόνας (91 αναδρομικά και 52 προοπτικά) με 

γνωστά χειρουργικά αποτελέσματα (104 ήταν καλοήθη, 39 ήταν κακοήθη 

οζίδια). Αυτή η μελέτη έδειξε πάνω από 90% ευαισθησία, ειδικότητα, 

ακρίβεια με 83% θετική προγνωστική αξία και 96% αρνητική 

προγνωστική αξία. Η ίδια ομάδα επιστημόνων επικύρωσε και επιβεβαίωσε 

αυτά τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας μια βελτιωμένη έκδοση του 

ThyroSeq (προστέθηκε ένα επιπλέον γονίδιο με βάση την COSMIC) σε 

μια μεταγενέστερη μελέτη σε 465 συνεχόμενα δείγματα αναρρόφησης 

λεπτής βελόνας με αμφίβολη διάγνωση (Picarsic, et al 2016) ). Η 

διαθωρακική αναρρόφηση λεπτής βελόνας στον καρκίνο του πνεύμονα 

και η ενδοσκοπική αναρρόφηση με λεπτή βελόνα με υπερηχογράφημα σε 

γαστρεντερικά νεοπλάσματα και άλλους πρωτογενείς και μεταστατικούς 

καρκίνους αποδείχθηκε αποτελεσματική για τον εντοπισμό ενεργών  και 

κλινικά σχετικών μεταλλάξεων. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, δείγματα 

λεμφαδένων μέσω δειγμάτων ενδοσκοπικών υπερήχων με λεπτή βελόνα 

θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν παθογόνες μεταβολές σχετικές με την 

πρόβλεψη αντοχής στο φάρμακο και τη βελτίωση της εξατομικευμένης 

φροντίδας του ασθενούς με καρκίνο του ορθού (Gleesonetal. 2015). 

Τα πάνελ γονιδίων / NGS αποδείχθηκαν επίσης κατάλληλα για τον 

εντοπισμό προφίλ μετάλλαξης με προγνωστικό δυναμικό, ικανό να 

προβλέψει την εξέλιξη των προ-κακοηθών σε κακοήθεις βλάβες και να 
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ταξινομήσει καλύτερα τους όγκους μετά τη χειρουργική επέμβαση. 

Συγκεκριμένες μεταλλάξεις στο GNAS και το KRAS θα μπορούσαν να 

προβλέψουν την πρόοδο των  ενδοεπιθηλιακών νεοπλασματικών 

αλλοιώσεων στον καρκίνο του παγκρέατος και οι μεταλλάξεις στο KRAS 

έχουν προγνωστική αξία στο αδενοκαρκίνωμα του παγκρεατικού πόρου 

(Huang, etal. 2015). Οι γονιδιωματικές μεταλλάξεις που αναλύθηκαν σε 

104 τριπλά αρνητικά περιστατικά καρκίνου του μαστού υπογράμμισαν 

την εμφάνιση συχνών αλλαγών στην οδό PI3K και ένα τέτοιο πρότυπο 

μετάλλαξης που σχετίζεται με την κλινική έκβαση των ασθενών 

(Kriegsmann, etal. 2014). 

Ένας πίνακας 48 γονιδίων αποδείχθηκε αποτελεσματικός στον 

εντοπισμό μεταλλάξεων σε γαστρικούς υπερπλαστικούς πολύποδες που 

προβλέπουν την πρόοδο μέσω δυσπλασίας και αδενοκαρκινώματος και 

εξαιρετικά βαθιά αλληλούχιση 10 κλινικά ενεργών γονιδίων μεταξύ 345 

καρκινωμάτων πλακωδών κυττάρων στοματικής κοιλότητας, με 

αποτέλεσμα μοτίβα μεταλλάξεων που συσχετίστηκαν με επιβίωση, 

πρόγνωση ασθενούς και εντόπισε αρκετές μεταλλάξεις με κλινική 

σημασία (Liao, etal. 2016). 

Μια πρόσφατη μελέτη εξέτασε τα αρχεία 439 ασθενών με 

διάφορους τύπους καρκίνου που υποβλήθηκαν σε διάφορες αναλύσεις 

NGS στο «Κέντρο εξατομικευμένης θεραπείας καρκίνου» (LaJolla, ΗΠΑ, 

Schwaederle,et. al., 2015) και διαπίστωσε ότι το 20% των ασθενών έχουν 

μια ενεργή μετάλλαξη την οποία στοχεύουν επώνυμα φάρμακα και 

επιπλέον 50% παρουσιάζουν ενεργές μεταλλάξεις τις οποίες στοχεύουν μη 

επώνυμα φάρμακα αλλά εγκεκριμένα. Ο Wong και οι συνάδελφοί του 

διεξήγαγαν μία από τις μεγαλύτερες, προοπτικές μελέτες σε ολόκληρη την 

Αυστραλία και εξέτασαν 800 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με έναν από 

περισσότερους από 20 τύπους καρκίνου (ομάδα 48 γονιδίων). 

Οι συγγραφείς απέδειξαν ότι το 63% των ασθενών έφερε κλινικά 

σχετικές μεταλλάξεις, με το 26% να εμφανίζει μια μετάλλαξη με 

θεραπευτικές επιπτώσεις. Μια δεύτερη έρευνα για 2221 περιπτώσεις από 
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το Ίδρυμα Ιατρικής (FoundationMedicine®, Cambridge, MA, USA) 

κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι μεταλλάξεις με δυνατότητα 

δράσης εντοπίστηκαν στο 76% των ατόμων και τα αποτελέσματα 

επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω σε ανεξάρτητες έρευνες (Uzilov κ.ά., 2016) ). 

Η πιθανή χρησιμότητα των αναλύσεων πάνελ γονιδίων/NGS για 

τον εντοπισμό στόχων φαρμάκων και μεταλλάξεων ανθεκτικότητας σε 

φάρμακα τεκμηριώνεται επίσης πολύ καλά για διάφορους τύπους 

καρκίνου. Μια πρόσφατη προοπτική μελέτη σε 114 ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου εντόπισε μεταλλάξεις στα 

KRAS, NRAS και BRAF που σχετίζονται με την αντίσταση στη θεραπεία 

κατά του EGFR (Tafe κ.ά., 2015). Είκοσι εννέα δείγματα καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας εξετάστηκαν με μια ομάδα που περιείχε 226 γονίδια 

και το 48% των ασθενών εμφάνισαν βλαβερές μεταλλάξεις σε γονίδια τα 

οποία αποτελούν στόχο εγκεκριμένων φαρμάκων. Στα καρκινώματα 

πλακωδών κυττάρων κεφαλής και τραχήλου, διαφορετικά προφίλ 

μετάλλαξης θα μπορούσαν να εντοπίσουν υποομάδες ασθενών με κακή 

έκβαση μετά από ανοσοενισχυτική χημειοακτινοβολία, καθώς και νέες 

πιθανές ενεργές μεταλλάξεις (Kidess κ.ά., 2013). Γονιδιακές αλλοιώσεις, 

μερικές από τις οποίες ήταν ενεργές, βρέθηκαν μετά από έλεγχο 76 

εγκεφαλικών μεταστάσεων από καρκίνο του πνεύμονα, με τις συχνότερες 

μεταλλάξεις να συμβαίνουν στο TP53 (πάνω από το 40% των 

μεταστάσεων) ακολουθούμενο από KRAS και CDKN2A. Σε 

αιματολογικούς όγκους, η εφαρμογή γονιδιακών πάνελ/NGS έχει 

προγνωστική αξία στην ανίχνευση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπως φαίνεται στην οξεία λεμφοβλαστική 

λευχαιμία και στο πολλαπλό μυέλωμα (Martinez-Lopez, κ.ά., 2014). 

Το NGS προσφέρει επίσης τη δυνατότητα για βελτιωμένη 

ταξινόμηση και για τον εντοπισμό ενεργών μεταλλάξεων σε 

νευρολογικούς όγκους καθώς και στην παιδιατρική ογκολογία. Οι πιθανοί 

στόχοι για θεραπεία εντοπίστηκαν σε μια ομάδα 130 γονιδίων στο 79% 

των γλοιοβλαστωμάτων, στο 90% των πιλοκυτταρικών αστροκυτωμάτων 

και στο 36% των μεσοβλαστοσωμάτων που εξετάστηκαν (Sahm κ.ά., 
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2016). Η παιδιατρική ογκολογία παρουσιάζει συγκεκριμένα ορισμένες 

προκλήσεις λόγω της μοναδικής (και ελλιπώς χαρακτηρισμένης μέχρι 

στιγμής) γονιδιωματικής του καρκίνου. Μια ομάδα γονιδίων ειδικά προς 

τον θυρεοειδή έδειξε πολλά υποσχόμενη για την καλύτερη ταξινόμηση 

των όγκων του θυρεοειδούς, με σημαντικές συνέπειες για τη φροντίδα των 

ασθενών και η κλινική χρησιμότητα της ανακάλυψης της μετάλλαξης με 

βάση το NGS σε παιδιατρικούς ασθενείς διερευνήθηκε πρόσφατα στο 

πλαίσιο της δοκιμής iCat (Harris κ.ά., 2014). 
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4.2.3. Κλινικές δοκιμές 

Πρόσφατα, κλινικές δοκιμές ξεκίνησαν με βάση τη χρήση των 

γονιδιακών πάνελ/NGS. Η μελέτη εξατομικευμένης θεραπείας καρκίνου 

(iCat) σε παιδιατρικούς ασθενείς (NCT01853345 (Harris κ.ά., 2014)) 

διενεργήθηκε σε 100 συμμετέχοντες (30 ετών ή νεότεροι) σε τέσσερα 

ακαδημαϊκά ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ. Οι ασθενείς διαγνώστηκαν με 

υψηλού κινδύνου, υποτροπιάζοντες ή ανθεκτικούς κρανιακούς συμπαγείς 

όγκους μεταξύ Σεπτεμβρίου 2012 και Νοεμβρίου 2013 και με 

παρακολούθηση ενός έτους. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 

43% των ασθενών είχε κλινικώς σχετικά αποτελέσματα μέσω αναλύσεων 

NGS, με το 31% των ασθενών να λαμβάνουν σύσταση για 

εξατομικευμένη θεραπεία καρκίνου και το 3% να λαμβάνουν αντίστοιχη 

θεραπεία. 

Η κορεατική δοκιμή NEXT1 αξιολόγησε το προφίλ μετάλλαξης σε 

407 υποψήφιους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο που συμμετείχαν στην 

έρευνα από το 2013 έως και το 2014 (281 ελέγχθηκαν επίσης για 

παραλλαγές αριθμών αντιγράφων). Στο 84% των ατόμων ανιχνεύτηκε 

τουλάχιστον μία εκτροπή και όταν 103 ασθενείς αντιστοιχίστηκαν σε 

μοριακώς στοχευόμενους παράγοντες, το ποσοστό απόκρισης ήταν 

σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα μετάλλαξης σε σχέση με τη μη 

αντιστοιχισμένη ομάδα θεραπείας (Kim κ.ά., 2015) . 

Η δοκιμή MPACT (ανάθεση της θεραπείας με καρκίνο με βάση το 

μοριακό προφίλ · NCT01827384) είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη 

που στοχεύει στην αξιολόγηση της απόκρισης των ασθενών που έλαβαν 

θεραπεία με φάρμακο και ταιριάζουν με το προφίλ μετάλλαξης που 

λαμβάνεται μέσω ανάλυσης NGS. Αυτή η πιλοτική φάση II της δοκιμής 

προσέλαβε ασθενείς, οι οποίοι είναι τυχαιοποιημένοι σε ένα φάρμακο που 

αντιστοιχεί σε σωματική μετάλλαξη ή σε θεραπευτική αγωγή μάρτυρα 

(τυπική) (Lih κ.ά., 2016). 
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4.2.4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις σχετικά με πάνελ γονιδίων για 

την ανάλυση σωματικών μεταλλάξεων 

Το συνολικό κλινικό δυναμικό του NGS αποδεικνύεται ευρέως. Η 

χρησιμότητά του υπερβαίνει τη φήμη του. 

Η διάδοση της χρήσης του θα οδηγήσει σε διαγνωστικές μεθόδους 

υψηλότερης ευαισθησίας και θα επιτρέψει την καλύτερη εξατομίκευση 

των στρατηγικών θεραπείας. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όσον 

αφορά την καλύτερη επιβίωση, τα κλινικά σχετικά οφέλη για τους 

ασθενείς και το κόστος διερευνούνται επί του παρόντος σε κλινικές 

δοκιμές. Επιπλέον, πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι η εφαρμογή αυτών των 

τεχνολογιών σε κλινικό περιβάλλον πρέπει να συνοδεύεται από εύκολους 

τρόπους ερμηνείας των αποτελεσμάτων για τους ασθενείς και τους 

κλινικούς ιατρούς. Επομένως, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η 

κλινική μετάφραση της χρήσης NGS, έχουν αναπτυχθεί και επικυρωθεί 

φιλικές προς το χρήστη κλινικές μοριακές διαγνωστικές δοκιμασίες. Το 

προφίλ θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου JAX™ (Ananda κ.ά., 

2015), βάσει του Illumina®, το οποίο επίσης υποστηρίζεται από έναν 

αγωγό βιοπληροφορικής, εξετάζει 190 γονίδια που χρησιμοποιούν FFPE 

DNA για κάθε είδους παραλλαγές, μικρές παρεμβολές, διαγραφές και 

πολλαπλασιασμό γονιδίων. Το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον ανέπτυξε 

έναν αριθμό διαγνωστικών δοκιμασιών με βάση πλατφόρμες Illumina® 

όπως το UW-OncoPlex, το οποίο καλύπτει σχεδόν 200 γονίδια και έχει 

επικυρωθεί σε πάνω από 100 δείγματα διαφορετικού καρκίνου (καρκίνος 

του παχέος εντέρου, μελάνωμα, οξεία μυελοειδής λευχαιμία, 

μυελοπολλαπλασιαστικές διαταραχές, χρόνια μυελοειδής λευχαιμία, 

καρκίνος του πνεύμονα, γαστρεντερικός στρωματικός όγκος και άλλα 

νεοπλάσματα (Pritchard κ.ά., 2014)). Το πάνελ των 25 γονιδίων 

WuCAMP έχει επικυρωθεί σε 78 περιπτώσεις (μαστού, παχέος εντέρου, 

γαστρεντερικού, πνεύμονα, χολαγγείου και παγκρεατικού καρκινώματος 

και αιματολογικών όγκων (Cottrell κ.ά., 2014)). Το ThyroSeq (που έχει 

ήδη περιγραφεί παραπάνω) στην πλατφόρμα IonTorrent® έχει επικυρωθεί 

για ενήλικες και παιδιατρική ογκολογία. Παρόμοια με τα κληρονομικά 
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σύνδρομα καρκίνου, ο αυξανόμενος αριθμός γονιδίων που δοκιμάστηκαν 

επιστρέφει πληροφορίες που παρουσιάζουν προκλήσεις στην ερμηνεία και 

στη μετάφρασή τους σε κλινικές οδηγίες και πρακτικές (Damodaran κ.ά., 

2015) και ορισμένες πρωτοβουλίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό 

το ζήτημα. Το «Molecular Tumor Board» δημιουργήθηκε με στόχο τη 

διευκόλυνση της ερμηνείας των μεμονωμένων γενετικών προφίλ, την 

παροχή θεραπευτικών συστάσεων και τελικά, την αύξηση της γνώσης 

τόσο των κλινικών όσο και των ασθενών σχετικά με αυτές τις νέες 

τεχνολογίες (Tafe κ.ά., 2015). Ομοίως, μια πρόσφατη πρωτοβουλία της 

Επιτροπής Εξατομικευμένης Υγείας των ΗΠΑ προσπαθεί να εναρμονίσει 

τη χρήση μοριακών δοκιμών γονιδίων και να βοηθήσει τους παθολόγους 

και τις κλινικές ογκολογικές κοινότητες να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα 

δεδομένα NGS (Salomao κ.ά., 2015). 

 

4.3. Αναλύσεις υγρής βιοψίας 

Το αίμα των ασθενών με καρκίνο φέρει κυκλοφορούντα καρκινικά 

κύτταρα (CTC) και κυκλοφορούν καρκινικό DNA (ctDNA) τα οποία 

προέρχονται είτε από τον πρωτογενή όγκο είτε από μεταστατικές βλάβες 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες. Τα CTC και το ctDNA 

ανιχνεύονται εύκολα από ασθενείς με ελάχιστες παρεμβάσεις («υγρή 

βιοψία») και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση, πρόγνωση, 

πρόβλεψη υποτροπής-κινδύνου ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

διενέργεια βιοψίας σε ενδιάμεσα διαστήματα για να παρακολουθείται 

δυναμικά η εξέλιξη της νόσου, η απόκριση στα φάρμακα και για την 

προσαρμογή της παροχής φροντίδας κατά του καρκίνου (Cai κ.ά., 2015). 

Ειδικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάστασης, η οποία είναι η 

κύρια αιτία θανάτου που σχετίζεται με τον καρκίνο, οι υγρές βιοψίες 

μπορούν να βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση καρκινικών κυττάρων 

κατά τη διάρκεια της αρχικής διαδικασίας αποικισμού που οδηγεί στο 

σχηματισμό μεταστατικών όγκων (Masuda κ.ά., 2016). Τα CTC φέρουν 

επίσης πληροφορίες που μπορούν να ρίξουν φως στη διαδικασία της ίδιας 
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της μετάστασης. Σε μια μελέτη σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος 

εντέρου, 68 γονίδια που σχετίζονται με καρκίνο του παχέος εντέρου 

εξετάστηκαν από το NGS σε πρωτογενή όγκο, μεταστάσεις και CTC. 

Αν και οι μεταλλάξεις στα γονίδια-οδηγούς υπήρχαν σε όλους τους 

τύπους βιοψίας, τα CTC περιείχαν αρκετές επιπλέον μεταλλάξεις που 

υπήρχαν επίσης στις πρωτογενείς βλάβες σε υποκλωνικό επίπεδο μόνο, 

υποδεικνύοντας την προέλευση της μετάστασης όγκου (Heitzer κ.ά., 

2013). 

Οι πρώτες αναφορές που απέδειξαν τη χρησιμότητα του NGS που 

εφαρμόστηκε για ανάλυση υγρής βιοψίας δημοσιεύθηκαν το 2012. Οι 

Forshew κ.ά. (2012) χρησιμοποίησαν προσδιορισμό αλληλούχισης με 

ετικέτα αμπλικονίου για να εντοπίσουν μεταλλάξεις σε μια μικρή 

γονιδιωματική περιοχή περίπου 6 Kb. Μέσω της ανάλυσης του ctDNA σε 

46 δείγματα πλάσματος από ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών ή του 

μαστού, εντοπίστηκαν μεταλλάξεις όγκων στα γονίδια TP53 και EGFR. 

Ομοίως, η υψηλή ευαισθησία και εξειδίκευση του NGS 

καταδείχθηκε σε διαλογή 100 δειγμάτων πλάσματος για ασθενείς με 

καρκίνο του πνεύμονα (Couraud κ.ά., 2014). Μεταλλάξεις σε πέντε 

γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο (EGFR, KRAS, BRAF, ERBB2 

και PI3KCA) θα μπορούσαν να ανιχνευθούν τόσο στο ctDNA όσο και 

στις πρωτογενείς βλάβες. 

Η ανάλυση CTC από το NGS αποδείχθηκε ότι ήταν μια καλή 

εναλλακτική λύση για τις μεταστατικές βιοψίες σε μια μελέτη όπου 17 

ασθενείς με καρκίνο του μαστού εξετάστηκαν για μεταλλάξεις σε 50 

γονίδια που σχετίζονται με καρκίνο χρησιμοποιώντας CTC, μετάσταση 

και βιοψίες πρωτογενούς όγκου (Rothe κ.ά., 2014). Οι Lebofsky κ.ά. 

(2015) επέκτειναν περαιτέρω αυτήν την ιδέα μέσω της διαλογής NGS 46 

γονιδίων στο DNA πλάσματος σε σύγκριση με τη μετάσταση από 34 

ασθενείς που κάλυπταν 18 διαφορετικούς τύπους όγκων. Σε μια πρόσφατη 

μελέτη σε 377 δείγματα από 12 ασθενείς με υποτροπιάζον ή 

προοδευτικό/μεταστατικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, η ανάλυση 
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NGS αποδείχθηκε ότι έχει διαγνωστική δυναμική χρησιμοποιώντας 

ctDNA απομονωμένο τόσο από πλάσμα όσο και από τα ούρα. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε περαιτέρω σε μια μεγαλύτερη ομάδα ασθενών (211 

ασθενείς και 20 μάρτυρες) (Ward κ.ά., 2016). 

Οι υγρές βιοψίες προσφέρουν επίσης πληροφορίες σχετικά με την 

παρουσία μεταλλάξεων. Τα CTC που εξήχθησαν από το πλάσμα των 

ασθενών με μια ποικιλία καρκίνων υποβλήθηκαν σε διαλογή με χρήση 

ενός πάνελ 54 γονιδίων/NGS και το 65% των διαφορετικών τύπων 

καρκίνου είχε ανιχνεύσιμη μετάλλαξη στο ctDNA και οι περισσότεροι 

ήταν θεωρητικά ενεργοί (Schwaederle κ.ά., 2016). Η αξιολόγηση των 

μεταλλάξεων στο EGFR με ανάλυση CTC-NGS μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της φαρμακολογικής θεραπείας σε 

ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (Marchetti κ.ά., 

2014). Συγκεκριμένα, το ctDNA-NGS αποδείχθηκε χρήσιμο για τον 

εντοπισμό μεταλλάξεων EGFR, MET, ALK και ROS1 για τις οποίες είναι 

διαθέσιμες στοχευμένες θεραπείες (Sorber κ.ά., 2016). Οι αναλύσεις 

CtDNA-NGS αποδείχθηκαν επίσης χρήσιμες για την ανίχνευση 

μηχανισμών αντίστασης σε αναστολείς τυροσίνης-κινάσης, όπως η 

μετάλλαξη EGFR: T790M (Sorber κ.ά., 2016). 

Επίσης, οι Braig κ.ά. (2016), κατέδειξαν ότι η ανάλυση NGS των 

υγρών βιοψιών που εφαρμόστηκε σε 46 ασθενείς με καρκίνωμα 

πλακωδών κυττάρων κεφαλής και τραχήλου, μπορούσε να εντοπίσει 

μεταλλάξεις στις οδούς EGFR και RAS που προβλέπουν την αντοχή στο 

φάρμακο κετουξιμάμπη. Η ενεργοποίηση μεταλλάξεων στο γονίδιο 

υποδοχέα οιστρογόνου ERS1 που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει 

σε αντίσταση στην ενδοκρινική θεραπεία αναγνωρίστηκε μέσω διαλογής 

σε πάνελ γονιδίων-NGS των ctDNA σε 48 ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού (Guttery κ.ά., 2015). 

Συμπερασματικά, αναλύσεις υγρής βιοψίας με NGS έχουν 

εφαρμοστεί σε διάφορους τύπους καρκίνου όπως σε ηπατοκυτταρικό 

καρκίνωμα (Zhou κ.ά., 2016), γυναικολογικό καρκίνο, καρκίνο του 
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πνεύμονα (Xu κ.ά., 2016), καρκίνο του ουροποιητικού συστήματος (Ward 

κ.ά., 2016), παιδιατρική ογκολογία (Kurihara κ.ά., 2015), γαστρεντερικούς 

όγκους (Ueda κ.ά., 2016) και άλλους τύπους, ακόμη και μέσω αναλύσεων 

WES/WGS (Gasch κ.ά., 2015). Αυτή η τεχνική, χωρίς την ανάγκη 

παρεμβατικής βιοψίας από τον ασθενή, μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη 

ανίχνευση, στην παρακολούθηση της απόκρισης στη θεραπεία, στην 

πιθανή αντίσταση στη θεραπεία και μπορεί να επηρεάσει την επιλογή για 

την (εναλλακτική) θεραπεία. Θα είναι σημαντικό να επιβεβαιωθούν αυτά 

τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένες προσεγγίσεις και 

κλινικές δοκιμές. 

 

5. Φαρμακογενετική 

Τα φάρμακα έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στους ασθενείς 

σχετικά με το επίπεδο τοξικότητας και τη θεραπευτική επίδραση. Αρκετοί 

παράγοντες είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την έκβαση της θεραπείας, όπως 

περιβαλλοντικοί παράγοντες, διατροφή, τρόπος ζωής, παθήσεις και συν-

φαρμακευτική αγωγή. Αυξανόμενες αποδείξεις δείχνουν ότι η γενετική 

διακύμανση των γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα μεταβολισμού 

φαρμάκων ή άλλων πρωτεϊνών εντός σχετικών οδών φαρμάκου καθορίζει 

την ατομική απόκριση στο φάρμακο ή την ευαισθησία σε ανεπιθύμητες 

ενέργειες (ADRs). Εκτιμάται ότι αυτές οι παραλλαγές μπορούν να 

αντιπροσωπεύουν το 20% έως 95% της μεταβλητότητας στην απόκριση 

φαρμάκου (Kalow κ.ά., 1998). Πολλοί ασθενείς αντιμετωπίζουν 

ανεπιθύμητες ενέργειες, μέρος αυτών οδηγούν ακόμη και σε εισαγωγή στο 

νοσοκομείο και θνησιμότητα, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει μόνο 

σημαντική βλάβη αλλά και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Πράγματι, 

αρκετές μελέτες δείχνουν ότι το κόστος που σχετίζεται με αυτά τα 

συμβάντα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας είναι υψηλό. Συγκεκριμένα, μια 

μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο 5 μηνών στην Ολλανδία 

έδειξε ότι η πλειοψηφία των εισαγωγών στο νοσοκομείο λόγω 

ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη 
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σε ένα τμήμα έκτακτης ανάγκης σχετίζονται με φάρμακα (43,5%) και 

26,9% που σχετίζονται με χημειοθεραπεία (Magdelijns κ.ά., 2014). 

Εξάλλου, μέρος των ασθενών δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα φάρμακα. 

Εκτιμάται ότι η μέση αποτελεσματικότητα της θεραπείας με φάρμακα 

είναι μόνο περίπου 50% και η τρέχουσα προσέγγιση δοκιμής και 

σφάλματος στη φαρμακοθεραπεία απέχει πολύ από την ιδανική. Έχει 

αποδειχθεί μια σχέση με το αποτέλεσμα της θεραπείας για πολλές 

γενετικές παραλλαγές και η μελέτη αυτών των σχέσεων ονομάζεται 

φαρμακογενετική (PGx). Ο όρος φαρμακογονιδιωματική αναφέρεται σε 

παρόμοιες εξερευνήσεις που χρησιμοποιούνται σε μια προσέγγιση σε 

ολόκληρο το γονιδίωμα, δηλαδή σε μελέτες που διερευνούν πώς όλα τα 

γονίδια (το γονιδίωμα) μπορούν να επηρεάσουν την απόκριση του 

φαρμάκου. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία, αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται 

συχνά εναλλακτικά. 

Πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στην φαρμακογενετική για 

αντικαρκινικούς παράγοντες, κυρίως λόγω της σοβαρότητας και μερικές 

φορές, των θανατηφόρων τοξικών χημειοθεραπευτικών σε συνδυασμό με 

τη χαμηλή αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Μέχρι τώρα, οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται στην φαρμακογενετική περιλαμβάνουν κυρίως μια 

υποψήφια γονιδιακή προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση επικεντρώνεται σε 

συγκεκριμένα γονίδια που είναι γνωστό ότι έχουν σχέσεις με ορισμένα 

φάρμακα, που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες οδούς ή μηχανισμούς 

αντοχής στα φάρμακα. Στην ογκολογία, μπορεί να διερευνηθεί τόσο το 

DNA της βλαστικής σειράς όσο και το DNA του όγκου (σωματικός). Σε 

ορισμένους τύπους καρκίνου, το γονιδίωμα του όγκου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση ορισμένων βιοδεικτών, προβλεπτικής 

ή προγνωστικής φύσης, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

στοχευμένη θεραπεία (Patel, 2016). Ορισμένα φάρμακα για παράδειγμα 

δεν είναι αποτελεσματικά ή μπορεί να γίνουν τοξικά όταν τα καρκινικά 

κύτταρα περιέχουν συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Ένα σημαντικό γονίδιο 

φαρμακογενετικής της βλαστικής σειράς για φάρμακα που σχετίζονται με 

τον καρκίνο είναι το DPYD (γονίδιο που κωδικοποιεί την αφυδρογονάση 
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διυδροπυριμιδίνης: DPD) (Amstutz, Froehlich, Largiader, 2011) που 

εμπλέκεται στην αποδόμηση των φθοροπυριμιδινών, οι οποίες είναι οι 

κύριοι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε πολλούς 

τύπους καρκίνου: 5-φθοροουρακίλη, (5-FU), καπεσιταβίνη και 

τεγκαφούρη. Η δυσλειτουργία της DPD οδηγεί σε αυξημένη έκθεση σε 

ενεργούς μεταβολίτες, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ή ακόμη 

και θανατηφόρα τοξικότητα (VanKuilenburg κ.ά., 2011). Μια επισκόπηση 

ορισμένων επιπλέον σχετικών γονιδίων που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

δοκιμή onco-PGx δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τους Pesenti κ.ά. (2015), 

οι οποίοι συζητούν τη σημασία των μεταλλάξεων και των παραλλαγών 

της βλαστικής σειράς στο onco-PGx. Συνολικά, οι ασθενείς που 

υποβάλλονται σε θεραπεία με βάση το προφίλ φαρμακογενετικής τους 

είναι λιγότερο επιρρεπείς σε ανάπτυξη ανεπιθύμητων ενεργειών και 

μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά. 

Η προσέγγιση προσδιορισμού αλληλούχισης επόμενης γενιάς 

(NGS) για τη φαρμακογενετική μπορεί να περιλαμβάνει την ανάλυση 

ολόκληρου του εξώματος (WES) ή ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS). 

Το WGS έχει το κύριο πλεονέκτημα να συμπεριλαμβάνει επίσης τις μη 

κωδικοποιητικές περιοχές, π.χ., που εμπλέκονται στη ρύθμιση της 

μεταγραφής το οποίο δεν υπάρχει στα δεδομένα WES. Για ορισμένα 

γονίδια φαρμακογενετικής είναι γνωστό ότι αυτές οι περιοχές 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον (Whirl-Carrillo κ.ά., 2012). Για παράδειγμα, 

ορισμένες μελέτες εντόπισαν παραλλαγές που αρχικά θεωρούνταν ότι 

προκαλούν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή ανεπιθύμητες ενέργειες, 

αλλά ένα τέτοιο χαρακτηριστικό στη συνέχεια συσχετίστηκε με μια 

ιντρονική παραλλαγή. Αυτό ισχύει για την βαθιά-ιντρονική παραλλαγή 

στο γονίδιο DPYD, c.1129-5923C> G, η οποία ήταν σε τέλεια σύνδεση με 

την παραλλαγή c.1236G>A που είχε προηγουμένως συσχετιστεί με 

τοξικότητα 5-FU (Froehlich κ.ά.., 2015) ). Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενες ενότητες, ο σημαντικός τρέχων περιορισμός του WGS/NGS 

σχετίζεται με την πολύπλοκη ανάλυση δεδομένων και το (ακόμα) σχετικά 

υψηλό κόστος. 
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Οι εξερευνήσεις της φαρμακογενετικής με βάση το NGS/WES 

εντόπισαν αρκετές νέες παραλλαγές που ενδέχεται να τροποποιήσουν τη 

θεραπευτική αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, π.χ. κλοπιδογρέλη 

(Price κ.ά., 2012), εσιταλοπράμη (Tammiste κ.ά., 2013), κλοζαπίνη 

(Tiwari κ.ά., 2014) ) και πακλιταξέλη (Apellaniz-Ruiz κ.ά., 2015). H NGS 

μπορεί να αποκαλύψει τόσο γνωστές όσο και σπάνιες παραλλαγές 

φαρμακογενετικής σε μία δοκιμή και επομένως είναι μια κατάλληλη 

μέθοδος για τον προσδιορισμό νέων σχετικών παραλλαγών που 

σχετίζονται με τη χρήση ορισμένων φαρμάκων. 

Οι μελέτες WGS στην έρευνα της φαρμακογενετικής είναι σχετικά 

λίγες (Karageorgos κ.ά., 2015), αλλά είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν στο 

εγγύς μέλλον, για τους διάφορους λόγους που έχουν ήδη δοθεί για άλλες 

εφαρμογές (μείωση του κόστους, βελτιωμένη βιοπληροφορική). 

Δεδομένου ότι η φαρμακογενετική στη διάγνωση έχει επικεντρωθεί 

κυρίως σε ένα ή μερικά γονίδια που σχετίζονται με τη χρήση ενός 

συγκεκριμένου φαρμάκου ή πολλών φαρμάκων που μεταβολίζονται μέσω 

της ίδιας οδού, είναι πιθανό ότι αρχικά τα WES/WGS για 

φαρμακογενετική θα συνοδεύονται από επιλογή περιοχών ενδιαφέροντος 

μέσω υπολογιστή. Το φιλτράρισμα δεδομένων NGS για τον περιορισμό 

των αναλύσεων σε γνωστές παραλλαγές για τις οποίες υπάρχουν οδηγίες 

χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα από τους Yang κ.ά. (2016), οι οποίοι 

διερεύνησαν τους γονότυπους φαρμακογενετικής για 13 γονίδια με 

οδηγίες από την Κοινοπραξία Εφαρμογής Κλινικής Φαρμακογενετικής 

(CPIC, δείτε παρακάτω). Οι συγγραφείς συνέκριναν τη χρήση της 

μεθόδου DMET-συστοιχίας (Ένζυμα μεταβολισμού φαρμάκων και 

μεταφορείς) με δεδομένα WES/WGS από τους ίδιους ασθενείς και 

εντόπισαν μη συνεπείς γονότυπους σε λίγα μόνο δείγματα σε 

συγκεκριμένους τόπους. Οι λόγοι για αυτό ήταν, για παράδειγμα, 

προβλήματα χαρτογράφησης ή άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το 

γεγονός ότι ορισμένα μη κωδικοποιητικά τμήματα του γονιδιώματος 

χάθηκαν στο WES. Ωστόσο, αυτές οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν 

χρησιμοποιώντας τυπικούς αναλυτικούς αγωγούς, πράγμα που σημαίνει 
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ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης και αύξησης της κάλυψης των 

απαιτητικών θέσεων στο γονιδίωμα (Yang κ.ά., 2016). 

Προτού η NGS για την φαρμακογενετική αποτελέσει ρουτίνα σε 

κλινικό περιβάλλον, απαιτείται πρόσθετη επικύρωση. Οι οδηγίες 

υπάρχουν ήδη στη βάση δεδομένων γνώσης της φαρμακογενετικής 

(PharmGKB) (Pesenti κ.ά., 2015; Whirl-Carrillo κ.ά., 2015), η οποία είναι 

ένας πόρος που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες από την 

εφαρμογή της Κλινικής Φαρμακογενετικής (CPIC) (Caudle κ.ά., 2014) 

και την Ολλανδική Ομάδα Εργασίας Φαρμακογενετικής (DPWG) (Swen 

κ.ά., 2011). Αν και αυτές οι οδηγίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της NGS στην 

φαρμακογενετική, η μετάβαση από το υποψήφιο γονίδιο στα πολλαπλά 

γονίδια ή ακόμη και οι προσεγγίσεις WES/WGS συνοδεύεται από την 

ανακάλυψη αρκετών νέων παραλλαγών με πιθανές επιπτώσεις στην 

φαρμακογενετική, αλλά για τις οποίες είναι συχνά δύσκολο να 

προσδιοριστεί η επίδρασή τους στο αποτέλεσμα της θεραπείας. Σε 

περίπτωση διερεύνησης του εξώματος ή του γονιδιώματος πέρα από τον 

περιορισμένο κατάλογο ενεργών παραλλαγών φαρμακογενετικής στην 

διαγνωστική, εμφανίζονται παρόμοια προβλήματα κοινά με άλλα πεδία 

όπως το κληρονομικό σύνδρομο καρκίνου και αφορούν τον προσδιορισμό 

της VUS και τον ορισμό της πραγματικής κλινικής τους αξίας, της 

διαγνωστικής και της συνάφειας της απόκρισης στα φάρμακα. Η η 

αναγνώριση των τυχαίων ευρημάτων είναι ένα πρόβλημα, αλλά και το 

γεγονός ότι χωρίς σταθερές ενδείξεις σχετικά με τη λειτουργική επίδραση 

ενός VUS, είναι δύσκολο να δοθεί μια κατευθυντήρια γραμμή για τη δόση, 

ακόμη και σε ένα γνωστό γονίδιο φαρμακογενετικής. Αυτό το πρόβλημα 

θα είναι ακόμη πιο σημαντικό στο WGS λόγω της μεγαλύτερης 

πιθανότητας εύρεσης VUS. Μια πιθανή επιλογή για την επίλυση αυτού 

του προβλήματος θα ήταν αρχικά να επικεντρωθούμε στα γονίδια 

φαρμακογενετικής τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν και εάν ένας 

ασθενής εμφανίσει σαφείς ανεπιθύμητες ενέργειες που δείχνουν ένα 

συγκεκριμένο φάρμακο ή μονοπάτι, μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί μια 



73 

 

πιο εκτεταμένη ανάλυση (παραμένει η εστίαση στα σχετικά μονοπάτια 

φαρμακογενετικής). Ωστόσο, η ερμηνεία επιπρόσθετων παραλλαγών 

μπορεί να εξακολουθεί να είναι προβληματική και η τελευταία σίγουρα 

δεν ισχύει για την προληπτική φαρμακογενετική. 

Παρά αυτά τα τεχνικά και κλινικά ζητήματα, οι πληροφορίες 

WES/WGS θα προσφέρουν σαφή και μοναδικά πλεονεκτήματα. Για 

παράδειγμα, οι πληροφορίες φαρμακογενετικής σχετικά με μεγάλο αριθμό 

γονιδίων ταυτόχρονα μπορεί να είναι πιο χρήσιμες από το απλό γονίδιο, 

καθώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν συχνά διαφορετικούς τύπους 

φαρμάκων. Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες παραμένουν διαθέσιμες καθ’ 

όλη τη διάρκεια ζωής ενός ασθενούς και θα είναι εύκολα προσβάσιμες για 

μελλοντική χρήση φαρμάκων. Επίσης, στην πράξη, η ανάγκη για 

περισσότερες πληροφορίες φαρμακογενετικής, δηλαδή πληροφορίες 

σχετικά με διαφορετικούς τύπους φαρμάκων (και επομένως διαφορετικά 

γονίδια) φαίνεται να αυξάνεται σε ασθενείς, καθώς και ιατρούς. 

Συμπερασματικά, η NGS που εφαρμόζεται στην φαρμακογενετική 

παρουσιάζει σημαντικές πρόσθετες αξίες. Η συνειδητοποίηση και η 

ερμηνεία από τους ιατρούς και από τους ασθενείς σχετικά με τα 

αναλυτικά αποτελέσματα της φαρμακογενετικής είναι ζωτικής σημασίας 

για να καταστεί εφικτή και επιτυχής αυτή η προσέγγιση. Συνολικά, 

ορισμένα ζητήματα πρέπει ακόμη να επιλυθούν και τμήματα των 

διαδικασιών να βελτιωθούν πριν η NGS αποτελέσει την πρώτη μέθοδο 

επιλογής στην φαρμακογενετική (Mizzi κ.ά., 2014). Μόλις επιλυθούν, η 

NGS στον τομέα της φαρμακογενετικής πιθανότατα θα γίνει αναπόσπαστο 

μέρος της εξατομικευμένης υγειονομικής περίθαλψης. 

 

6. Άλλες εφαρμογές και μελλοντικές κατευθύνσεις 

Κατ’ αρχήν, οποιοδήποτε μόριο DNA ή RNA μπορεί να αναλυθεί 

με NGS. Για παράδειγμα, θραύσματα DNA που ελήφθησαν μετά από 

ανοσοκαθίζηση χρωματίνης (ChIP-seq) ταυτοποιούν σε ολόκληρο το 

γονιδίωμα τις θέσεις δέσμευσης της χρωματίνης ενός παράγοντα 
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μεταγραφής (το λεγόμενο cistrome). Στον καρκίνο του μαστού που 

εξαρτάται από ορμόνες, η ChIP-seq χρησιμοποιήθηκε για να χαρακτηρίσει 

το cistrome του υποδοχέα οιστρογόνου και αποδείχθηκε ότι διαφορετικά 

cistromes υποδοχέων θα μπορούσαν να προβλέψουν την πρόγνωση του 

ασθενούς και σχετίζονται με την ανάπτυξη θεραπευτικής αντοχής στα 

ενδοκρινικά φάρμακα (Ross-Innes κ.ά., 2012). Παρόμοιες παρατηρήσεις 

αναφέρθηκαν πρόσφατα για καρκίνο του ενδομητρίου (Droog κ.ά., 2016). 

Η μεθυλίωση του DNA έχει αξιολογηθεί με την ChIP-seq 

χρησιμοποιώντας ανοσοκαθίζηση με μεθυλο-δεσμευτική επικράτεια 

χρωματίνης (Marcucci κ.ά., 2014) ή εφαρμόζοντας NGS απευθείας στο 

DNA που έχει υποστεί αγωγή με θειώδη άλατα, όπως χρησιμοποιήθηκε 

πρόσφατα για να χαρακτηρίσει το προφίλ μεθυλίωσης σε ασθενείς με 

καρκίνο του μαστού και μάρτυρες (Li κ.ά., 2015). Επιπρόσθετα 

επιγενετικά γεγονότα όπως η έκφραση microRNA μπορούν να 

χαρακτηριστούν από την NGS (Ma κ.ά., 2014) όπως επίσης αποδεικνύεται 

από το The Cancer Genome Atlas (www.sanger.ac.uk). Επιπλέον, μια 

τροποποίηση πρωτοκόλλου στην προετοιμασία δειγμάτων RNA-seq, 

επιτρέπει τον προσδιορισμό της αλληλούχισης των μεταγραφών που 

μεταφράζονται σε μια συγκεκριμένη στιγμή στο κύτταρο (Smircichκ.ά, 

2015), το οποίο ονομάζεται translatome. Αρκετές μελέτες κατάφεραν να 

εξαγάγουν σημαντικές βιολογικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτήν 

την προσέγγιση. Υπό συνθήκες κυτταρικής καταπόνησης υπάρχει 

διαφορική μετάφραση mRNA και τα μόρια που σχετίζονται με την 

απόκριση στην καταπόνηση θα μεταφραστούν. Οι King και Gerber (2016) 

πρόσφατα εξέτασαν τις διαθέσιμες μεθόδους για τη δημιουργία προφίλ 

του translatome. Η NGS έχει χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση αστάθειας 

μικροδορυφόρου (Salipante κ.ά., 2014), για τη μελέτη και διάγνωση 

μιτοχονδριακών παθήσεων (Platt, Cox, &Enns, 2010) και για την 

ανίχνευση παθογόνων σε ανθρώπινα βιολογικά δείγματα (Cimino κ.ά., 

2015). 

Τέλος, η σκοπιμότητα της ανάλυσης NGS (WES ή WGS) από ένα 

μόνο κύτταρο είναι σήμερα πραγματικότητα και ανοίγει νέους δρόμους 
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για τον βιοτικό ανασυνδυασμό των γεννητικών κυττάρων, PGD και PGS, 

de novo ποσοστά μετάλλαξης, πρώιμη εξέλιξη των γονιδιωμάτων του 

καρκίνου, αναλύσεις υποκλώνου και βελτιωμένα CTC. 

 

7. Περιορισμοί και επιπλοκές της NGS στην διαγνωστική γενετική και 

ηθικά ζητήματα 

Ορισμένα ζητήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν η NGS 

χρησιμοποιείται στη γενετική διάγνωση, την ανάλυση σωματικής 

μετάλλαξης ή την φαρμακογενετική. Μόλις χαρακτηριστεί το προφίλ 

μετάλλαξης σε έναν ασθενή, οι γενετικές παρεκκλίσεις πρέπει να 

ταξινομηθούν, για να διακρίνονται οι παραλλαγές που είναι παθογόνες 

από αυτές που δεν σχετίζονται με την νόσο και ο καθορισμός των 

κλινικών οδηγιών αποτελεί πάντα μια πρόκληση. 

Στον τομέα των κληρονομικών συνδρόμων, υπάρχουν πολλές 

οδηγίες που βοηθούν στην ταξινόμηση των παραλλαγών (www.nccn.org). 

Ωστόσο, λόγω της ατελούς διείσδυσης μεταλλάξεων που εμπλέκονται σε 

σύνδρομα καρκίνου, η αναγνώριση μιας παθογόνου μετάλλαξης σε ένα 

άτομο και σε μια οικογένεια δεν συνεπάγεται ότι όλα τα άτομα αυτής της 

οικογένειας που φέρουν τη μετάλλαξη θα αναπτύξουν καρκίνο. Επιπλέον, 

μια μετάλλαξη μπορεί να προκαλέσει υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, 

αλλά μπορεί επίσης να είναι μέτρια έως χαμηλού κινδύνου για άλλους 

καρκίνους. Αυτό που κάνει το σενάριο ακόμη πιο περίπλοκο είναι ο 

προσδιορισμός των παραλλαγών για τις οποίες η κλινική σημασία είναι 

(επί του παρόντος) ασαφής (VUS). Αυτή η επιπλοκή δεν είναι μοναδική 

για τη χρήση της NGS  αλλά ενισχύεται απλώς και μόνο επειδή όταν 

ελέγχονται μεγάλα πάνελ γονιδίων (WES/WGS), εντοπίζονται 

περισσότερα γονίδια και περισσότερες παραλλαγές ανά ασθενή. Με τον 

επαναπροσδιορισμό της αλληλούχισης χρησιμοποιώντας NGS τα γονίδια 

υψηλού κινδύνου που είχαν προηγουμένως δοκιμαστεί αρνητικά σε 

τυπικές μεθόδους μπορούν να δώσουν καλά αποτελέσματα σε ορισμένες 



76 

 

περιπτώσεις (D'Argenio κ.ά., 2015), αλλά σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να 

αναλυθούν επιπλέον γονίδια. 

Η χρήση γονιδιακών πάνελ σε κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου 

δείχνει ότι περίπου το 40% των ασθενών που εξετάστηκαν φέρουν VUS 

(Lincoln κ.ά., 2015). Ο αριθμός των ανιχνευθέντων VUS αυξάνεται με τον 

αριθμό των γονιδίων που εξετάστηκαν (μονό γονίδιο < πάνελ πολλαπλών 

γονιδίων <WES <WGS) που καθιστά συζητήσιμο πόσο κατάλληλη θα 

είναι η χρήση των WES και WGS στην κλινική διάγνωση όταν το κόστος 

θα είναι ανταγωνιστικό με εκείνο της δοκιμής γονιδιακού πάνελ. Η 

παρουσία του VUS δημιουργεί προβλήματα στην παροχή συμβουλών 

στους ασθενείς και στην οικογένειά τους, καθώς η αιτιώδης σχέση μεταξύ 

της νόσου και της παραλλαγής είναι ασαφής. Ο έλεγχος υγιών ατόμων δεν 

οδηγεί σε ενημέρωση, διότι η παρουσία ή η απουσία της παραλλαγής δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης 

του καρκίνου, όπως για παράδειγμα προληπτική μαστεκτομή ή 

ωοθηκτομή σε ασθενείς με HBOC, καθώς ο πραγματικός κίνδυνος 

καρκίνου είναι ακόμα ασαφής. Αρκετές γενετικές, παθολογικές εταιρείες 

και επαγγελματίες ενημερώνουν συνεχώς τη σύσταση προκειμένου να 

παραλληλίσουν την αυξανόμενη ποσότητα γενετικών πληροφοριών που 

θα είναι διαθέσιμες (Yorczyk, Robinson, &Ross, 2015). Ωστόσο, 

απαιτούνται μελέτες μεγάλης κλίμακας και έρευνες διαχωρισμού, 

λειτουργικές για τον καθορισμό του πραγματικού κινδύνου του καρκίνου 

που σχετίζεται με μεταλλάξεις σε νέα γονίδια καρκίνου. 

Επιπλέον, καθώς τα γονιδιακά πάνελ και το WES/WGS θα 

εκτελούνται συχνότερα ως τυπική δοκιμή, ολοένα και πιο τυχαία, 

δευτερεύοντα ή ανεπιθύμητα ευρήματα θα ανιχνεύονται. Αυτές είναι 

γενετικές παραλλαγές που είναι ιατρικά σχετικές αλλά όχι για την νόσο 

για την οποία ο ασθενής επισκέφθηκε την κλινική (Johnston κ.ά., 2012). Η 

συζήτηση σχετικά με την αναφορά αυτών των παραλλαγών στον ασθενή 

συνεχίζεται. Η κατευθυντήρια γραμμή όπως ορίζεται από το Αμερικανικό 

Κολλέγιο Ιατρικής Γενετικής, προτείνει προληπτικές αναλύσεις και 

αναφορά μεταλλάξεων συγκεκριμένων κατηγοριών ή τύπων σε μια 
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καθορισμένη λίστα γονιδίων. Αυτό πρέπει να πραγματοποιείται για όλους 

τους κλινικούς προσδιορισμούς αλληλούχισης εξώματος βλαστικής σειράς 

και γονιδιώματος, ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς, 

εξαιρουμένων των δειγμάτων εμβρύου. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία 

Ανθρώπινης Γενετικής (VanEl κ.ά., 2013) και οι κατευθυντήριες γραμμές 

για το διαγνωστικό NGS όπως δημοσιεύθηκαν από το Eurogentest (2020) 

είναι λιγότερο αυστηρές, αλλά η τοπική πολιτική όσον αφορά τη διάδοση 

δευτερογενών ευρημάτων πρέπει να είναι σαφής. Σε όλες τις περιπτώσεις, 

η ενημερωμένη συγκατάθεση είναι πολύ σημαντική, πράγμα που σημαίνει 

ότι ο ασθενής εκπαιδεύεται από έναν επαγγελματία υγείας σχετικά με τη 

διαδικασία εξέτασης, τα οφέλη, τους περιορισμούς και τα πιθανα 

ευρήματα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Με βάση αυτές τις 

πληροφορίες, ο ασθενής μπορεί να λάβει μια ενημερωμένη και 

ανεξάρτητη απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή της δοκιμής ή όχι. Η 

αξιολόγηση των παρεπόμενων ευρημάτων θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να προσδιορίσει 

την κλινική τους σημασία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη εάν αφορά ένα 

θεραπεύσιμο, προληπτικό πρόβλημα υγείας ή όχι. 

Αυτή η αυξανόμενη ποσότητα λεπτομερών γενετικών πληροφοριών 

που δημιουργούνται από νέες τεχνολογίες, οδηγεί σε προκλήσεις σε ηθικά 

ζητήματα σχετικά με τις αρχές της αναπαραγωγικής αυτονομίας. Οι 

βιβλιοθήκες δεδομένων και το NGS θα επιτρέψουν ταυτόχρονα τον 

έλεγχο των εμβρύων IVF και PGD για πολλαπλές μεταλλάξεις και 

παθήσεις και αυτό θα εγείρει πολλά ζητήματα όπως η λήψη κατάλληλων 

αποφάσεων μεταφοράς εμβρύου, η επίδραση σοβαρών και μη σοβαρών 

παθήσεων, οι πιθανές συγκρούσεις μεταξύ κλινικών και μελλοντικών 

γονέων και των δικαιωμάτων του μελλοντικού παιδιού (De Wert κ.ά., 

2014). 

Ο διαγνωστικός έλεγχος μετάλλαξης σωματικού καρκίνου μπορεί 

να αναγνωρίσει ενεργοποιημένες μεταλλάξεις και παραλλαγές με 

δυνατότητα δράσης ή θεραπευτική δυναμική. Επίσης, σε αυτήν την 

περίπτωση, ωστόσο, η διάκριση μεταξύ τυχαίων μεταλλάξεων και  
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μεταλλάξεων οδηγών και η εφαρμογή των δεδομένων NGS στην 

περίθαλψη ασθενών δεν είναι απλή (Yu, O'Toole, &Trent, 2015). Οι 

περισσότερες μεταλλάξεις με υποτιθέμενη κλινική σημασία είναι σπάνιες 

και η χρησιμότητά τους δεν μπορεί να αξιολογηθεί σε τυπικές κλινικές 

δοκιμές Φάσης III. Μια ρεαλιστική προσέγγιση δεν μπορεί να 

επικεντρωθεί σε κάθε νόσο/κάθε υποσύνολο μετάλλαξης, αλλά να 

χρησιμοποιήσει μάλλον τη λεγόμενη «δοκιμή καλαθιού», όπου 

περιλαμβάνονται διαφορετικοί τύποι όγκων που έχουν την ίδια γενετική 

αλλοίωση και μέσω ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού μελέτης τα 

«καλάθια» να εμπλουτίζονται για ασθενείς με έναν συγκεκριμένο τύπο 

όγκου ή ιστολογίας (Damodaran, Berger, &Roychowdhury, 2015). Εκτός 

από αυτές τις στρατηγικές και τα καινοτόμα σχέδια μελέτης, 

συγκροτούνται επιτροπές για την υποβολή θεραπευτικών συστάσεων 

όπως η «MolecularTumor Board» (Lane, etal. 2015) και η Επιτροπή 

Εξατομικευμένης Υγείας των ΗΠΑ (Davis κ.ά., 2014). 

Στο πεδίο της φαρμακογενετικής υπάρχει παρόμοια επιπλοκή σε 

σχέση με την εμφάνιση και την ερμηνεία του VUS όπως περιγράφηκε 

προηγουμένως. Η Ολλανδία είναι μία από τις λίγες χώρες με υπάρχουσες 

οδηγίες για την φαρμακογενετική και συγκεκριμένα η Ολλανδική Ομάδα 

Εργασίας Φαρμακογενετικής (DPWG) (Swen κ.ά., 2011) από την Royal 

Dutch Pharmacists Association (KNMP) (www.knmp.nl)) έχει αναπτύξει 

οδηγίες δοσολογίας για περίπου 80 συνδυασμούς γονιδιακών φαρμάκων. 

Παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές έχουν διατυπωθεί και από άλλες 

αρχές, όπως το Consortium Implementation Clinical Pharmacogenetics 

(CPIC) (Caudle κ.ά., 2014). 

Παρά αυτούς τους περιορισμούς και τις επιπλοκές, ορισμένες 

μελέτες έχουν αξιολογήσει τις αντιδράσεις των ασθενών στη χρήση του 

NGS στην κλινική και η ικανοποίηση για τη διάγνωση κληρονομικού 

συνδρόμου  καρκίνου είναι υψηλή, όταν συνοδεύεται από κατάλληλη 

συμβουλευτική (Sie κ.ά., 2015). Επιπλέον, το συνολικό κόστος της 

υγειονομικής περίθαλψης, τα έτη ζωής που κερδήθηκαν και τα έτη ζωής 

με προσαρμοσμένη την ποιότητα που σχετίζονται με τη χρήση ενός 
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NGS/γονιδιακού πάνελ παρέχουν ουσιαστικά κλινικά οφέλη με 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο ανά κατώτατο όριο ζωής-προσαρμοσμένης 

ποιότητας (Gallego κ.ά., 2015). Η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών 

πτυχών του NGS στη γενετική διάγνωση διαφέρει μεταξύ των χωρών σε 

σχέση με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Σε μια πρόσφατη μελέτη 

προτύπων περίθαλψης που διεξήχθη στις ΗΠΑ (Gallego κ.ά., 2016) η 

οποία συνέκρινε δημογραφικές, κοινωνικοοικονομικές και κλινικές 

πληροφορίες μεταξύ ασθενών με κληρονομικό σύνδρομο καρκίνου του 

παχέος εντέρου ή πολύποδα οι οποίοι υποβλήθηκαν σε δοκιμή 

χρησιμοποιώντας γονιδιακό πάνελ/NGS ή με τη μέθοδο αναφοράς, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο έλεγχος του γονιδίου NGS γίνεται 

συχνότερα μεταξύ ασφαλισμένων ατόμων. 

Μπορούμε να προβλέψουμε ότι η αρχική θετική απόδοση του NGS 

θα βελτιωθεί περαιτέρω στο μέλλον, λόγω της αυξανόμενης 

διαθεσιμότητας μεγάλων συνόλων δεδομένων με κλινικές και γενετικές 

πληροφορίες ασθενών που θα επιτρέψουν την καλύτερη πρόβλεψη του 

αποτελέσματος, της διείσδυσης, της ταξινόμησης και των επιπτώσεων για 

την φαρμακογενετική νέων παραλλαγών και VUS (Shirts κ.ά., 2016). 

8. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Το NGS έχει φέρει μια άνευ προηγουμένου πρόοδο στην 

κατανόηση της βιολογίας των ασθενειών, με σημαντικές κλινικές 

επιπτώσεις. Ο γενετικός έλεγχος των μεταλλάξεων βλαστικής γραμμής και 

σωματικού DNA (είτε από δείγματα όγκων είτε από υγρές βιοψίες) και οι 

αναλύσεις RNA μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τη φροντίδα των 

ασθενών. Οι γενετικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του δημόσιου ή 

του ιδιωτικού τομέα είναι εύκολα προσβάσιμες και διεξοδικές και 

επιτρέπουν τη δημιουργία εξατομικευμένων γενετικών εξετάσεων (από 

μερικά έως πολλά γονίδια) και κλινικών επιλογών, το οποίο αποτελεί ένα 

σημαντικό βήμα προς την εξατομικευμένη ιατρική. 

Οι τεχνικές εξελίξεις και οι εξελίξεις στην βιοπληροφορική 

καθιστούν την τεχνολογία NGS ολοένα και πιο ισχυρή. Είναι σημαντικό 
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αυτές οι εξελίξεις να συνοδεύονται από αυξημένη ευαισθητοποίηση για 

την ισχυρή δυναμική από ιατρούς και ασθενείς. Είναι επίσης θεμελιώδους 

σημασίας η πρόοδος να συνοδεύεται από την αυστηρή παρακολούθηση 

της χρήσης αυτών των τεχνολογιών σε σχέση με ηθικά ζητήματα και να 

διατηρείται η ισορροπία μεταξύ ελπίδας και διαφήμισης. 
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