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Γελεηηθό γισζζάξην
ακληνπαξαθέληεζε. Δμέηαζε θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη έλα
δείγκα, γηα ηνλ έιεγρν ησλ γνληδίσλ ή ησλ ρξσκνζσκάησλ
ηνπ αγέλλεηνπ κσξνύ. Τν κσξό πεξηβάιιεηαη από πγξό κέζα
ζηε κήηξα. Απηό ην πγξό πεξηέρεη ιίγα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο
ηνπ κσξνύ. Έλα κηθξό δείγκα πγξνύ ιακβάλεηαη κε κηα ιεπηή
βειόλα, δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο ηεο θνηιηάο ηεο κεηέξαο. Έπεηηα
ην πγξό απνζηέιιεηαη ζην εξγαζηήξην γηα έιεγρν.
ακνηβαία κεηάζεζε. Ακνηβαία κεηάζεζε ζπκβαίλεη όηαλ δύν
ηκήκαηα δύν δηαθνξεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ ζπάλε θαη
αληαιιάζζνπλ ζέζεηο κεηαμύ ηνπο.
αλαζηξνθή. Η αιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ γνληδίσλ θαηά κήθνο
ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρξσκνζώκαηνο.
απνβνιή. Πξώηκν ηέινο κηαο εγθπκνζύλεο, πξνηνύ λα είλαη
ηθαλό ην κσξό λα επηβηώζεη εθηόο ηεο κήηξαο.
αξλεηηθό απνηέιεζκα. Τν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ πνπ δείρλεη
όηη ην άηνκν πνπ ειέγρεηαη δελ έρεη ηελ αιιαγή (κεηάιιαμε) ζην
γνλίδην.
απηνζσκηθά επηθξαηή γελεηηθά λνζήκαηα. Αζζέλεηεο θαηά ηηο
νπνίεο γηα λα πξνζβιεζεί έλα άηνκν αξθεί λα θιεξνλνκήζεη έλα
κόλν αιιαγκέλν αληίγξαθν (κεηάιιαμε) ηνπ γνληδίνπ. Τν
αιιαγκέλν γνλίδην επηθξαηεί ηνπ θπζηνινγηθνύ γνληδίνπ.
απηνζσκηθά ππνηειή γελεηηθά λνζήκαηα. Αζζέλεηεο θαηά ηηο
νπνίεο γηα λα πξνζβιεζεί έλα άηνκν πξέπεη λα θιεξνλνκήζεη
δύν αιιαγκέλα αληίγξαθα (κεηαιιάμεηο) ηνπ γνληδίνπ (έλα
αιιαγκέλν αληίγξαθν από θάζε γνλέα). Έλα άηνκν πνπ θέξεη
έλα κόλν αληίγξαθν ηνπ αιιαγκέλνπ γνληδίνπ απνηειεί έλαλ κε
πξνζβεβιεκέλν θνξέα.
απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα. Γηαζέηνπκε 23 δεύγε
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ρξσκνζσκάησλ. Τα δεύγε 1 έσο 22 νλνκάδνληαη απηνζσκηθά
ρξσκνζώκαηα θαη είλαη παξόκνηα ζηνπο άληξεο θαη ηηο
γπλαίθεο. Τν 23ν δεύγνο δηαθέξεη ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο
θαη απνηειείηαη από ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα.
κέηξεζε απρεληθήο δηαθάλεηαο. Υπεξερνγξάθεκα ηνπ πίζσ
κέξνπο ηνπ ιαηκνύ ηνπ εκβξύνπ, όπνπ θπζηνινγηθά ππάξρεη
έλαο ρώξνο γεκάηνο πγξό. Δάλ ην κσξό έρεη θάπνηα ζπγγελή
πάζεζε (όπσο ζύλδξνκν Down), ην κέγεζνο ηνπ ρώξνπ δελ
είλαη θπζηνινγηθό.

βξεζνύλ ζηηο αθόινπζεο δηεπζύλζεηο:

γελεηηθή αζζέλεηα. Μηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από έλα
ειάηησκα ζε έλα γνλίδην ή έλα ρξσκόζσκα.

Μαζήκαηα βηνινγίαο θαη βηνηερλνινγίαο από ην Δζληθό Κέληξν
Βηβιίνπ. Ιζηνζειίδα:
http://book.culture.gr/Fakeloi/biology/html/home2.html

γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη
ππνζηήξημεο ζε άηνκα πνπ αλεζπρνύλ γηα κία αζζέλεηα, ε νπνία
πηζαλώο λα έρεη γελεηηθή αηηηνινγία.

Τν βηβιίν ησλ δηαηαξαρώλ από ην Noesi, ηζηόηνπν αθηεξσκέλν
γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ ςπρηθή πγεία.
Ιζηνζειίδα: http://www.noesi.gr/book/export/html/17

γελεηηθόο. Πνπ πξνθαιείηαη από ηα γνλίδηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηα γνλίδηα.

Γισζζάξην από ηελ Kosmogonia, δηθηπαθό ηόπν πνπ ζηνρεύεη
ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε.
Ιζηνζειίδα: http://www.kosmogonia.gr/15_01_glossary.htm

γελεηηθόο έιεγρνο. Η εμέηαζε πνπ αληρλεύεη εάλ ππάξρνπλ
αιιαγέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γνλίδην ή ρξσκόζσκα. Σπλήζσο
γίλεηαη κε εμέηαζε αίκαηνο ή ηζηνύ. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο δείηε ην θπιιάδην ‘Τη είλαη γελεηηθόο έιεγρνο;’.
γελεηηθόο ζύκβνπινο. Έλαο εηδηθόο πνπ
παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε ζε
αλζξώπνπο πνπ αλεζπρνύλ γηα κία
αζζέλεηα, ε νπνία πηζαλώο λα έρεη
γελεηηθή αηηηνινγία.
γνλίδην. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζώκα, νη νπνίεο
απνζεθεύνληαη κε ρεκηθή κνξθή πάλσ ζηα
ρξσκνζώκαηα.
δαθηπιηνεηδέο ρξσκόζσκα. Όξνο πνπ
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ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ηα άθξα ελόο ρξσκνζώκαηνο ελώλνληαη
παίξλνληαο ζρήκα δαθηπιίνπ.
de novo. Φξάζε από ηε ιαηηληθή γιώζζα, πνπ ζεκαίλεη «εθ
λένπ». Χξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα αιιαγκέλν
γνλίδην ή ρξσκόζσκα πνπ είλαη «λέν», όηαλ γηα παξάδεηγκα
θαη νη δύν γνλείο ηνπ αηόκνπ πνπ ην έρεη, δηαζέηνπλ θπζηνινγηθά
γνλίδηα ή ρξσκνζώκαηα.
Λήςε ρνξηαθώλ ιαρλώλ ή ηξνθνβιάζηε, CVS. Μηα εμέηαζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, πνπ πεξηιακβάλεη ιήςε
θπηηάξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ γνληδίσλ ή ησλ ρξσκνζσκάησλ
ηνπ εκβξύνπ όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλεο γελεηηθέο παζήζεηο.
Έλαο κηθξόο αξηζκόο θπηηάξσλ ιακβάλεηαη από ηνλ
αλαπηπζζόκελν πιαθνύληα θαη απνζηέιιεηαη ζην εξγαζηήξην
γηα έιεγρν.
δηπιαζηαζκόο. Η κε θπζηνινγηθή επαλάιεςε κηαο αιιεινπρίαο
γελεηηθνύ πιηθνύ ζε έλα γνλίδην ή έλα ρξσκόζσκα.
DNA. Η ρεκηθή νπζία πνπ ζρεκαηίδεη ηα γνλίδηα θαη πεξηέρεη ηηο
νδεγίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζώκα.
έιιεηςε. Η παξάιεηςε ηκήκαηνο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ. Ο όξνο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηελ απνπζία κηαο
πεξηνρήο ελόο γνληδίνπ ή ελόο ρξσκνζώκαηνο.
έκβξπν. Τν αγέλλεην κσξό. Τν έκβξπν πξνθύπηεη από ην
πξώην θύηηαξν πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηε γνληκνπνίεζε ελόο
σαξίνπ από έλα ζπεξκαηνδσάξην. Καηά ηα πξώηα ζηάδηα ηεο
εγθπκνζύλεο ην έκβξπν δε κνηάδεη κε άλζξσπν, αιιά
απνηειείηαη από θύηηαξα πνπ αλαπηπζζόκελα ζρεκαηίδνπλ
ζηαδηαθά ην κσξό. Πνιύ πξώηκα έκβξπα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα κεγαιώζνπλ εθηόο ηεο κήηξαο ηεο κεηέξαο (ζε
ζεξκνθνηηίδα). Η αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ ρσξίδεηαη ζε δύν
πεξηόδνπο, ηελ εκβξπνληθή πεξίνδν (από ηε ζύιιεςε κέρξη ην
ηέινο ηεο 9εο εβδνκάδαο) θαη ηελ εκβξπτθή πεξίνδν (9ε εβδνκάδα
κέρξη ηε γέλλεζε).
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ρξσκνζσκάησλ ζηνπο αλζξώπνπο είλαη 46. Κιεξνλνκνύκε 23
ρξσκνζώκαηα από ηε κεηέξα καο θαη 23 ρξσκνζώκαηα από ηνλ
παηέξα καο.
ΦΥ. Σπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θπιεηηθώλ
ρξσκνζσκάησλ ελόο αξζεληθνύ. Τα αξζεληθά έρνπλ έλα Φ
ρξσκόζσκα θαη έλα Υ ρξσκόζσκα. Τν Φ ρξσκόζσκα ην
θιεξνλνκνύλ από ηε κεηέξα θαη ην Υ ρξσκόζσκα από ηνλ
παηέξα ηνπο.
ΦΦ. Σπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θπιεηηθώλ
ρξσκνζσκάησλ ελόο ζειπθνύ. Τα ζειπθά έρνπλ δύν Φ
ρξσκνζώκαηα. Έλα Φ ρξσκόζσκα θιεξνλνκείηαη από θάζε
γνλέα.
σάξην. Η ζπκβνιή ηεο κεηέξαο ζην θύηηαξν ην νπνίν
αλαπηύζζεηαη θαη ζρεκαηίδεη έλα λέν κσξό. Τν σάξην πεξηέρεη
23 ρξσκνζώκαηα· έλα ρξσκόζσκα από θάζε δεύγνο
ρξσκνζσκάησλ ηεο κεηέξαο. Τν σάξην ελώλεηαη κε έλα
ζπεξκαηνδσάξην γηα λα θηηάμεη έλα νιόθιεξν θύηηαξν. Τν
κσξό αλαπηύζζεηαη από απηό ην πξώην θύηηαξν.
Ωνζήθε/σνζήθεο. Τα όξγαλα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο πνπ
παξάγνπλ ηα σάξηα.
Άιια γισζζάξηα ζρεηηθά κε ηε γελεηηθή κπνξνύλ λα

8
Δθηειείηαη πεξλώληαο ηνλ αληρλεπηή ππεξήρσλ θαηά κήθνο ηνπ
δέξκαηνο ηεο θνηιηάο ή δηακέζνπ ηνπ θόιπνπ ηεο εγθύνπ.
θνξέαο. Έλα άηνκν πνπ δελ είλαη πξνζβεβιεκέλν από ηελ
αζζέλεηα (ηε δεδνκέλε ζηηγκή), αιιά θέξεη έλα ειαηησκαηηθό
αληίγξαθν ελόο γνληδίνπ. Σηελ πεξίπησζε ησλ ππνηειώλ
λόζσλ, ην άηνκν ζπλήζσο δελ πξνζβάιιεηαη θαζόινπ, ελώ
ζηελ πεξίπησζε ησλ επηθξαηώλ λόζσλ ην άηνκν
πξνζβάιιεηαη θάπνηα ζηηγκή αξγόηεξα.
θνξέαο (κηαο ρξσκνζσκηθήο κεηάζεζεο). Έλα άηνκν πνπ
θέξεη κηα ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε, θαηά ηελ νπνία δε ράλεηαη
νύηε πξνζηίζεηαη ρξσκνζσκηθό πιηθό θαη ζπλήζσο δελ
επεξεάδεηαη από απηή.
θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα. Τν Φ ρξσκόζσκα θαη ην Υ
ρξσκόζσκα. Τα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ειέγρνπλ εάλ ην
άηνκν είλαη αξζεληθό ή ζειπθό. Τα ζειπθά έρνπλ δύν Φ
ρξσκνζώκαηα ελώ ηα αξζεληθά έρνπλ έλα Φ θαη έλα Υ
ρξσκόζσκα.
θπινζύλδεηα λνζήκαηα. Γείηε θπινζύλδεηα ζην Φ
λνζήκαηα.
θπινζύλδεηα ζην Φ λνζήκαηα. Γελεηηθέο αζζέλεηεο πνπ
πξνθαινύληαη από κηα κεηάιιαμε (αιιαγή) ζε έλα γνλίδην ηνπ
Φ ρξσκνζώκαηνο. Παξαδείγκαηα θπινζύλδεησλ ζην Χ
αζζελεηώλ είλαη ε αηκνξξνθηιία, ε κπτθή δπζηξνθία Duchenne
θαη ην ζύλδξνκν ηνπ εύζξαπζηνπ Χ.
Φ ρξσκόζσκα. Έλα από ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα. Τα
ζειπθά έρνπλ δύν Φ ρξσκνζώκαηα ελώ ηα αξζεληθά έρνπλ έλα
Φ θαη έλα Υ ρξσκόζσκα.
ρξσκνζώκαηα. Νεκαηνεηδείο δνκέο πνπ είλαη νξαηέο ζην
κηθξνζθόπην θαη πεξηέρνπλ ηα γνλίδηα. Ο ζπλήζεο αξηζκόο
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ζεηηθό απνηέιεζκα. Τν απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο πνπ δείρλεη
όηη ην άηνκν πνπ ειέγρεηαη δηαζέηεη ηελ αιιαγή (κεηάιιαμε) ζην
γνλίδην.
ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε. Μηα κεηάζεζε θαηά ηελ νπνία δε
ράλεηαη νύηε πξνζηίζεηαη ρξσκνζσκηθό πιηθό, αιιά ζπκβαίλεη
αλαδηάηαμε ζην ρξσκόζσκα. Έλα άηνκν πνπ έρεη κηα
ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε ζπλήζσο δελ επεξεάδεηαη από απηή.
θαξπόηππνο. Πεξηγξαθή ηεο δνκήο ησλ ρξσκνζσκάησλ ελόο
αηόκνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ
ρξσκνζσκάησλ θαη θάζε απόθιηζεο από ην θπζηνινγηθό
πξόηππν.
θιεξνλνκηθή αζζέλεηα. Μία αζζέλεηα πνπ θιεξνλνκείηαη
(πεξλάεη από γεληά ζε γεληά).
θόιπνο. Ο ζσιελώδεο ζρεκαηηζκόο πνπ ζπλδέεη ηε κήηξα κε
ην εμσηεξηθό κηαο γπλαίθαο, ην θαλάιη ηεο γέλλεζεο.
Κύηηαξν. Τν αλζξώπηλν ζώκα απνηειείηαη από ρηιηάδεο
θύηηαξα, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζαλ νηθνδνκηθνί ιίζνη. Τα θύηηαξα
ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ζώκαηνο έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή
θαη θάλνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Κάζε θύηηαξν (εθηόο από ηα
σάξηα ζηηο γπλαίθεο θαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα ζηνπο άληξεο)
πεξηέρεη δύν αληίγξαθα θάζε γνληδίνπ.
κεηάζεζε. Αλαδηάηαμε ηνπ ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ. Πξνθύπηεη
όηαλ έλα θνκκάηη ελόο ρξσκνζώκαηνο ζπάεη θαη ελώλεηαη ζε
άιιν ρξσκόζσκα.
κεηάζεζε θαηά Robertson. Μηα κεηάζεζε θαηά Robertson
ζπκβαίλεη όηαλ έλα ρξσκόζσκα ζπληήθεηαη κε έλα άιιν.
κεηάιιαμε. Μηα αιιαγή ζε έλα γνλίδην. Μεξηθέο θνξέο όηαλ έλα
γνλίδην αιιάδεη, νη πιεξνθνξίεο ηνπ αιινηώλνληαη θαη παύεη λα
ιεηηνπξγεί ζσζηά. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα γελεηηθή
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αζζέλεηα.
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κε ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε. Μηα κεηάζεζε θαηά ηελ νπνία
ζπκβαίλεη κηα ρξσκνζσκηθή αλαδηάηαμε πνπ νδεγεί ζε
επηπιένλ ρξσκνζσκηθό πιηθό ή απώιεηα ρξσκνζσκηθνύ
πιηθνύ, ή θαη ηα δύν. Μπνξεί λα πξνθύςεη ζην παηδί ελόο γνλέα
κε ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε.
κήηξα. Τν ηκήκα ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο κέζα ζην νπνίν
κεγαιώλεη ην κσξό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.
νηθνγελεηαθό δέληξν. Έλα δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηα άηνκα
ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ (απηά πνπ πάζρνπλ θαη απηά πνπ δελ
πάζρνπλ από κηα γελεηηθή αζζέλεηα) θαη ηνλ ηξόπν πνπ
ζρεηίδνληαη κε εζέλα θαη κεηαμύ ηνπο.
πιαθνύληαο. Ο πιαθνύληαο βξίζθεηαη πξνζθνιιεκέλνο ζην
εζσηεξηθό ηνίρσκα ηεο κήηξαο ηεο εγθύνπ. Τν κσξό ηξέθεηαη
από ηνλ πιαθνύληα. Ο πιαθνύληαο κεγαιώλεη από ην
γνληκνπνηεκέλν σάξην θη έηζη ζπλήζσο δηαζέηεη ηα ίδηα γνλίδηα
κε ην κσξό.
πξνγελλεηηθή δηάγλσζε. Δμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζύλεο γηα λα ειεγρζεί ε παξνπζία ή ε απνπζία κηαο
γελεηηθήο αζζέλεηαο ζην κσξό.
πξνγλσζηηθόο έιεγρνο. Ο γελεηηθόο έιεγρνο κηαο αζζέλεηαο
πνπ πηζαλώο ζα εκθαληζηεί αξγόηεξα ζηε δσή. Όηαλ ν
γελεηηθόο έιεγρνο αθνξά κηα αζζέλεηα πνπ είλαη ζρεδόλ βέβαην
όηη ζα εκθαληζηεί ζην κέιινλ, ε εμέηαζε νλνκάδεηαη
πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο.
πξνζζήθε ή έλζεζε. Η εηζαγσγή επηπξόζζεηνπ γελεηηθνύ
πιηθνύ ζε έλα γνλίδην ή ρξσκόζσκα.
πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο. Γείηε πξνγλσζηηθόο έιεγρνο.

ζπεξκαηνδσάξην. Η ζπλεηζθνξά ηνπ παηέξα ζην θύηηαξν ην
νπνίν αλαπηύζζεηαη θαη ζρεκαηίδεη ην λέν κσξό. Έλα
ζπεξκαηνδσάξην πεξηέρεη 23 ρξσκνζώκαηα· έλα ρξσκόζσκα
από θάζε δεπγάξη ρξσκνζσκάησλ ηνπ παηέξα. Τν
ζπεξκαηνδσάξην ελώλεηαη κε ην σάξην γηα λα θηηάμεη έλα
πιήξεο θύηηαξν. Τν κσξό αλαπηύζζεηαη από απηό ην πξώην
θύηηαξν.
ζύιιεςε. Η έλσζε ελόο σαξίνπ θαη ελόο ζπεξκαηνδσαξίνπ
πξνο ζρεκαηηζκό ηνπ πξώηνπ θύηηαξνπ ελόο λένπ κσξνύ.
ηεζη Παπαληθνιάνπ. Μηα εμέηαζε πνπ ζπζηήλεηαη ζε όιεο ηηο
γπλαίθεο, γηα λα αληρλεπηνύλ ηπρόλ αιινηώζεηο ζηα θύηηαξα ηεο
εηζόδνπ ηεο κήηξαο.
Υ ρξσκόζσκα. Έλα από ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα. Τα
αξζεληθά έρνπλ έλα Υ ρξσκόζσκα θαη έλα Φ ρξσκόζσκα. Τα
ζειπθά έρνπλ δύν Φ ρξσκνζώκαηα.
ππεξερνγξάθεκα. Μία αλώδπλε εμέηαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί
ερεηηθά θύκαηα γηα λα δεκηνπξγήζεη εηθόλεο ηνπ
αλαπηπζζόκελνπ κσξνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.

