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Ακληνπαξαθέληεζε
Τν θπιιάδην απηό παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ακληνπαξαθέληεζε. Παξνπζηάδεη ηη είλαη ε ακληνπαξαθέληεζε,
πόηε θαη πώο γίλεηαη, ηη ζπκβαίλεη κεηά ηελ εμέηαζε θαη ηα πηζαλά
νθέιε θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο. Σρεδηάζηεθε γηα λα
ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα θάλεηε κε
ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζα ζαο βνεζήζεη λα πάξεηε ηηο
απαληήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα εζάο.

Τη είλαη ακληνπαξαθέληεζε;
Ο ακληαθόο ζάθνο απνηειεί κηα ζαθνύια κε πγξό κέζα ζηελ
νπνία βξίζθεηαη ην κσξό ζηε κήηξα. Η ακληνπαξαθέληεζε είλαη
έλαο ηξόπνο λα πάξνπκε ιίγν από απηό ην πγξό γηα λα θάλνπκε
γελεηηθό έιεγρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Σπλήζσο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγρνληαη ηα γνλίδηα ή ηα ρξσκνζώκαηα
ηνπ κσξνύ γηα ζπγθεθξηκέλεο γελεηηθέο αζζέλεηεο.
Ακληνπαξαθέληεζε κπνξεί λα ζαο πξνηαζεί γηα δηάθνξνπο
ιόγνπο.
 Δίζαζηε κεηέξα κεγαιύηεξεο ειηθίαο (πάλσ από 35 εηώλ),
επνκέλσο έρεηε κεγαιύηεξν θίλδπλν λα θάλεηε παηδί πνπ
πάζρεη από γελεηηθά λνζήκαηα όπσο ην ζύλδξνκν Down.
 Eζείο ή ν ζύληξνθόο ζαο έρεηε κία γελεηηθή αζζέλεηα ε νπνία
κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζην κσξό.
 Υπάξρεη κηα γελεηηθή αζζέλεηα ζηελ νηθνγέλεηά ζαο ή ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ ζπληξόθνπ ζαο θαη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα
κεηαβηβαζηεί ζην κσξό.

 Έρεηε ήδε έλα παηδί πξνζβεβιεκέλν από κία γελεηηθή
αζζέλεηα.
 Κάλαηε θάπνηα εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο
(ππεξερνγξάθεκα, κέηξεζε απρεληθήο δηαθάλεηαο ή
εμεηάζεηο αίκαηνο) πνπ έδεημε όηη ν θίλδπλνο λα έρεη ην κσξό
ζαο κία γελεηηθή αζζέλεηα είλαη πςειόο.

παξαθάησ πιεξνθνξίεο κε ην γηαηξό:
 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πάζεζε πνπ ειέγρεζηε.
 Τελ πηζαλόηεηα λα έρεη ην κσξό ηε ζπγθεθξηκέλε γελεηηθή
πάζεζε.
 Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ εμέηαζε θαη ηη αθξηβώο πιεξνθνξίεο ζα
ζαο δώζνπλ ηα απνηειέζκαηα.
 Τελ αμηνπηζηία ηεο εμέηαζεο.
 Τνλ θίλδπλν λα ιάβεηε έλα αβέβαην απνηέιεζκα θαη λα
ρξεηαζηεί λα μαλαθάλεηε ηελ εμέηαζε.
 Τνλ θίλδπλν απνβνιήο.
 Σε πόζν θαηξό ζα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα.
 Τνλ ηξόπν πνπ ζα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα.
 Τηο ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο ζε πεξίπησζε πνπ ην κσξό
θέξεη ηε γελεηηθή πάζεζε.
 Πώο ζα επεξεάζεη ε εμέηαζε εζάο θαη ηνλ ζύληξνθό ζαο
ζπλαηζζεκαηηθά.
Καιό ζα ήηαλ λα ζθεθηείηε νξηζκέλα δεηήκαηα πξηλ πάξεηε ηελ
απόθαζε λα θάλεηε ακληνπαξαθέληεζε. Μπνξείηε επίζεο λα
αλαηξέμεηε ζην θπιιάδην «Σπρλέο Δξσηήζεηο», ζην νπνίν
παξαηίζεληαη κηα ζεηξά από εξσηήζεηο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν,
νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο ίζσο ζέιεηε λα θάλεηε ζην γηαηξό. Έρεη
γξαθηεί από αλζξώπνπο πνπ είραλ παξόκνηα εκπεηξία κε ηε
δηθή ζαο.
Φξνληίζηε λα θαηαγξάςεηε από πξηλ θάζε απνξία ή αλεζπρία
πνπ έρεηε θαη λα ηηο θέξεηε καδί ζαο ζην
ξαληεβνύ. Δλεκεξώζηε ην ηκήκα εάλ
ρξεηάδεζηε κεηαθξαζηή.
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ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα.

Τη ζα ζπκβεί εάλ ηα απνηειέζκαηα δείμνπλ όηη ην
κωξό έρεη κηα γελεηηθή πάζεζε;
Όηαλ ηα απνηειέζκαηα δείμνπλ όηη ην κσξό έρεη κηα γελεηηθή
πάζεζε, ν γηαηξόο ζα ζπδεηήζεη καδί ζαο ηη αθξηβώο ζεκαίλεη
απηό θαη πώο ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηελ πγεία ηνπ κσξνύ
ζαο. Θα ελεκεξσζείηε γηα ην εάλ ππάξρεη θάπνηα δηαζέζηκε
ζεξαπεία ή αληηκεηώπηζε. Θα ζαο κηιήζνπλ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο
δπλαηόηεηεο θαη γηα ην πηζαλό ελδερόκελν ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο
θύεζεο θαη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζθεθηείηε ηη είλαη ην θαιύηεξν
γηα εζάο θαη ην κσξό. Οξηζκέλεο κόλν θνξέο ε εμέηαζε κπνξεί
λα απνθαιύςεη θάπνηα αζπλήζηζηε ρξσκνζσκηθή αλαδηάηαμε
πνπ έρεη αβέβαηε επίδξαζε ζην κσξό.
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Πώο γίλεηαη ε ακληνπαξαθέληεζε;
Η ακληνπαξαθέληεζε πεξηιακβάλεη ηε ιήςε κηαο κηθξήο
πνζόηεηαο ακληαθνύ πγξνύ πνπ πεξηβάιιεη ην κσξό ζηε κήηξα.
Αξρηθά, κε ηνλ ππέξερν ειέγρεηαη ε ζέζε ηνπ κσξνύ θαη ηνπ
πιαθνύληα. Έπεηηα ην δέξκα πάλσ από ηελ πεξηνρή ηεο κήηξαο
θαζαξίδεηαη κε αληηζεπηηθό. Σηε ζπλέρεηα, κηα ιεπηή βειόλα
εηζάγεηαη δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο ηεο θνηιηάο ζηε κήηξα θαη κε
κηα ζύξηγγα απνζπάηαη έλα δείγκα (πεξίπνπ 15ml ή 3 θνπηαιηέο
ηνπ ηζαγηνύ) ηνπ πγξνύ πνπ πεξηβάιιεη ην έκβξπν. Τν πγξό απηό
πεξηέρεη ιίγα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο ηνπ εκβξύνπ, ηα νπνία
εμεηάδνληαη ζην εξγαζηήξην γηα λα ειεγρζνύλ ηα γνλίδηα θαη ηα
ρξσκνζώκαηα ηνπ εκβξύνπ. Οξηζκέλεο θνξέο, ν επαγγεικαηίαο
πγείαο πνπ θάλεη ηελ εμέηαζε δελ είλαη ζε ζέζε λα πάξεη αξθεηό
πγξό από ηελ πξώηε πξνζπάζεηα θαη ίζσο ρξεηαζηεί λα εηζάγεη
μαλά ηε βειόλα

Μόιπλζε από HIV
Δάλ είζηε ζεηηθή ζηνλ HIV ηό, ππάξρεη κηα κηθξή πηζαλόηεηα λα
κεηαδνζεί ν ηόο ζην κσξό ζαο θαηά ηελ ακληνπαξαθέληεζε. Σε
απηή ηελ πεξίπησζε, ινηπόλ, είλαη ζεκαληηθό λα ελεκεξώζεηε ηε
λνζνθόκα ή ην γηαηξό ζαο, γηα λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα
ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ζην έκβξπν θαηά
ηελ εμέηαζε.

Απνθαζίδνληαο λα θάλεηε ακληνπαξαθέληεζε
Η απόθαζε λα πξνβείηε ζε ακληνπαξαθέληεζε δελ είλαη πάληα
εύθνιε. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη δε ρξεηάδεηαη λα θάλεηε
ακληνπαξαθέληεζε εάλ δελ ην ζέιεηε. Πξέπεη λα εμεηαζηείηε
κόλν εάλ εζείο θαη ν ζύληξνθόο ζαο ληώζεηε όηη είλαη ζεκαληηθό
λα απνθηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε εμέηαζε, θαη
εθόζνλ δε ζεσξείηε όηη νη θίλδπλνη είλαη κεγάινη. Γηα λα πάξεηε
ηελ θαιύηεξε απόθαζε γηα εζάο, θξνληίζηε λα ζπδεηήζεηε ηηο

Πόηε γίλεηαη ε ακληνπαξαθέληεζε;
Η ακληνπαξαθέληεζε γίλεηαη ζπλήζσο κεηά ηε 15ε εβδνκάδα ηεο
θύεζεο.
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Είλαη επώδπλε ε ακληνπαξαθέληεζε;
Οη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο ζεσξνύλ ηελ ακληνπαξαθέληεζε κηα
δηαδηθαζία άβνιε αιιά όρη ηδηαίηεξα επώδπλε. Σπλήζσο νη
ελνριήζεηο πεξλάλε κεηά από κεξηθά ιεπηά. Μεξηθέο γπλαίθεο
ίζσο ληώζνπλ έλα ζθίμηκν ζηε κήηξα ή ιίγν πόλν γηα κία κέξα.
Απηό όκσο δελ είλαη αζπλήζηζην.

Τη ζπκβαίλεη κεηά ηελ ακληνπαξαθέληεζε;
Η εμέηαζε από κόλε ηεο δηαξθεί ιίγα κόλν ιεπηά. Καιό ζα ήηαλ
λα θέξεηε έλα ζπλνδό καδί ζαο γηα ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα
θαη κεηά ην ηέινο ηεο εμέηαζεο. Θα πξέπεη λα παξακείλεηε
μεθνύξαζηε ηηο επόκελεο δπν εκέξεο. Απνθύγεηε λα ζεθώζεηε
βαξηά αληηθείκελα ή λα γπκλαζηείηε έληνλα . Να ελεκεξώζεηε ην
γηαηξό ζαο εάλ έρεηε ελνριήζεηο ζηελ θνηιηά γηα παξαπάλσ από
24 ώξεο, ππξεηό, θνιπηθέο εθθξίζεηο ή θνιπηθή αηκνξξαγία.

Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη ηεο ακληνπαξαθέληεζεο;
Ληγόηεξεο από 1 ζηηο 100 γπλαίθεο (1%) απνβάιινπλ σο
απνηέιεζκα ηεο ακληνπαξαθέληεζεο. Γελ μέξνπκε γηαηί αθξηβώο
ζπκβαίλεη. Ωζηόζν, 99 ζηηο 100 εγθπκνζύλεο (99%) ζπλερίδνληαη
θαλνληθά. Καηά ηα άιια, δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη ε
ακληνπαξαθέληεζε είλαη βιαβεξή γηα ην κσξό ζαο.

Είλαη αμηόπηζηε ε ακληνπαξαθέληεζε;
Καιό ζα ήηαλ λα ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξό ζαο γηα ηελ αθξίβεηα
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γελεηηθνύ ειέγρνπ πνπ ζθέθηεζηε λα θάλεηε,
θαζώο ε αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο
ηεο αιιαγήο ζηα γνλίδηα ή ηα ρξσκνζώκαηα γηα ηελ νπνία
ειέγρεζηε.
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Υπάξρεη ε πηζαλόηεηα (1 ζηα 100 δείγκαηα) ηα θύηηαξα ηνπ
δείγκαηνο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ ακληνπαξαθέληεζε λα κελ
επαξθνύλ γηα λα γίλεη ν έιεγρνο. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα
εηδνπνηεζείηε θαη ζα ζαο θαλνληζηεί λέα εμέηαζε.

Η ακληνπαξαθέληεζε εληνπίδεη όια ηα γελεηηθά
πξνβιήκαηα;
Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζπλήζσο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο
γηα ηελ αζζέλεηα γηα ηελ νπνία έγηλε ν έιεγρνο. Οξηζκέλεο κόλν
θνξέο ε εμέηαζε ίζσο δώζεη απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
άιιεο αζζέλεηεο. Γεληθόο έιεγρνο γηα όιεο ηηο γελεηηθέο αζζέλεηεο
δελ ππάξρεη.

Σε πόζν θαηξό ζα έρω ηα απνηειέζκαηα ηεο
ακληνπαξαθέληεζεο;
Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα
εμαξηάηαη από ηελ αζζέλεηα γηα ηελ νπνία ειέγρεζηε. Γηα
νξηζκέλεο αζζέλεηεο ρξεηάδνληαη κόλν 3 κέξεο. Γηα άιιεο
ρξεηάδνληαη 2-3 εβδνκάδεο. Δάλ ηα απνηειέζκαηα αξγήζνπλ
πεξηζζόηεξν, δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη έρεη βξεζεί θάηη
αζπλήζηζην, κπνξεί απιά ηα θύηηαξα λα ρξεηάδνληαη
πεξηζζόηεξν ρξόλν λα κεγαιώζνπλ. Δάλ
θάλεηε ακληνπαξαθέληεζε γηα κία ζπάληα
γελεηηθή πάζεζε, ξσηήζηε ην γηαηξό ζε
πόζν θαηξό ζα έρεηε ηα απνηειέζκαηα.
Όηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο είλαη
έηνηκα κπνξεί λα ζαο θαιέζνπλ λα
κηιήζεηε από θνληά κε ην γηαηξό ή ηνλ
επαγγεικαηία πγείαο, ή κπνξεί λα ζαο ηα
δώζνπλ κε άιινπο ηξόπνπο, π.ρ.
ηειεθσληθά. Καιό ζα ήηαλ λα ξσηήζεηε
ην γηαηξό ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο ηνλ

