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Τι είναι Γενεηικός Έλεγτος;
Τν θπιιάδην απηό παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηη είλαη, γηαηί ζα έπξεπε λα θάλεηε
θαη ηα πηζαλά νθέιε θαη ηνπο θίλδπλνπο.
Γηα λα θαηαλνήζεηε ηελ έλλνηα ηνπ γελεηηθνύ ειέγρνπ, θαιό ζα
ήηαλ λα καζαίλαηε πξώηα γηα ηα γνλίδηα θαη ηα ρξσκνζώκαηα.

Γονίδια και τρωμοζώμαηα
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Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε αιιαγή (κεηάιιαμε) ζε έλα γνλίδην
ή έλα ρξσκόζσκα δε κπνξεί λα εληνπηζηεί. Απηό δε ζεκαίλεη
απαξαηηήησο όηη δελ ππάξρεη αιιαγή. Μεξηθέο γελεηηθέο αιιαγέο
είλαη πνιύ δύζθνιν λα εληνπηζηνύλ κε ηηο ησξηλέο εξγαζηεξηαθέο
ηερληθέο. Απηό ίζσο ζαο πξνθαιέζεη ζύγρπζε όηαλ πεξηκέλεηε
λα αθνύζεηε κηα ζαθή δηάγλσζε. Καιό ζα ήηαλ λα ζπδεηήζεηε
έλα ηέηνην ελδερόκελν κε ην γηαηξό ζαο.
Σε νξηζκέλεο παζήζεηο, δελ είλαη δπλαηό λα πξνβιεθζεί πόζν
ζνβαξά ζα πξνζβιεζεί ην άηνκν, αθόκα θαη αλ έρεη βξεζεί ην
αιιαγκέλν γνλίδην ή ρξσκόζσκα.

Τν ζώκα καο απνηειείηαη από εθαηνκκύξηα θύηηαξα. Τα
πεξηζζόηεξα θύηηαξα πεξηιακβάλνπλ έλα αθέξαην αξηζκό
γνληδίσλ. Τα γνλίδηα δξνπλ σο δέζκε πιεξνθνξηώλ θαη
ξπζκίδνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζώκαηόο καο. Είλαη
ππεύζπλα γηα ηα πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά καο, όπσο ρξώκα
καηηώλ, νκάδα αίκαηνο ή ην ύςνο καο. Έρνπκε ρηιηάδεο γνλίδηα.
Κιεξνλνκνύκε 2 αληίγξαθα από ηα πεξηζζόηεξα γνλίδηα, έλα
αληίγξαθν από ηελ κεηέξα καο θαη έλα από ηνλ παηέξα καο. Γηα
ηνλ ιόγν απηό έρνπκε παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο γνλείο
καο.

Οη γελεηηθέο κεηαιιάμεηο ζπρλά θιεξνλνκνύληαη από γεληά ζε
γεληά. Επνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ γελεηηθνύ ζαο ειέγρνπ
ίζσο απνθαιύςνπλ γελεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα άιια κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο· πην ζπγθεθξηκέλα, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ
θίλδπλν λα λνζήζνπλ από κηα αζζέλεηα. Θα ήζειαλ ηα άιια κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο λα ην γλσξίδνπλ απηό;

Τα γνλίδηα βξίζθνληαη ζε δνκέο κε ηελ κνξθή θισζηήο πνπ
νλνκάδνληαη ρξσκνζώκαηα. Σπλήζσο ν αλζξώπηλνο
νξγαληζκόο έρεη 46 ρξσκνζώκαηα ζηα πεξηζζόηεξα ζσκαηηθά
θύηηαξα. Τα ρξσκνζώκαηα θιεξνλνκνύληαη από ηνπο γνλείο
καο, 23 από ηελ κεηέξα καο θαη 23 από ηνλ παηέξα καο, νπόηε
έρνπκε 2 δεύγε 23 ρξσκνζσκάησλ.

Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ κπνξεί λα απνθαιύςνπλ
νηθνγελεηαθά κπζηηθά πνπ αθνξνύλ δεηήκαηα παηξόηεηαο θαη
πηνζεζίαο.

Μεξηθέο θνξέο, ζπκβαίλεη κηα αιιαγή (κεηάιιαμε) ζε έλα
αληίγξαθν ελόο γνληδίνπ, ε νπνία εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ηνπ
ιεηηνπξγία. Όηαλ ε αιιαγή ζπκβεί ζε έλα κόλν ππνηειέο γνλίδην
θαη ην άηνκν έρεη άιιν έλα θπζηνινγηθό αληίγξαθν, ζπλήζσο δελ
πξνθαιείηαη θάπνηα γελεηηθή αζζέλεηα. Μεξηθά παξαδείγκαηα
γελεηηθώλ παζήζεσλ είλαη ην ζύλδξνκν Down, ε θπζηηθή ίλσζε
θαη ε κεζνγεηαθή αλαηκία.

Εάλ ζθέθηεζηε λα θάλεηε γελεηηθό έιεγρν ζα ήηαλ θαιό λα ξίμεηε
κηα καηηά ζην θπιιάδην «Σστνές Ερωηήζεις». Σε απηό ζα βξείηε
κηα ζεηξά από εξσηήζεηο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν, ηηο νπνίεο
κπνξείηε λα θάλεηε ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο. Έρεη γξαθηεί κε ηε
βνήζεηα αζζελώλ θαη νηθνγελεηώλ πνπ έρνπλ πεξάζεη παξόκνηα
εκπεηξία.

Είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεηε πώο ζα επεξεάζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ γελεηηθνύ ειέγρνπ ηελ αζθάιηζή ζαο θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε πξηλ πξνρσξήζεηε κε ηνλ έιεγρν.

Από ηε ζηηγκή πνπ κάζεηε ηα απνηειέζκαηα ελόο γελεηηθνύ
ειέγρνπ δελ ππάξρεη ηξόπνο επηζηξνθήο.

Απηόο είλαη έλαο ζπλνπηηθόο νδεγόο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν. Γηα
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πεγαίλεηε πην ζπρλά γηα εμεηάζεηο θαη λα θξαηήζεηε ηνλ θίλδπλν
ζην ειάρηζην.
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Τα απνηειέζκαηα ελόο γελεηηθνύ ειέγρνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο όηαλ ζρεδηάδεηε λα θάλεηε παηδηά. Εάλ
μέξεηε όηη εζείο ή ν ζύληξνθόο ζαο έρεηε κεγάιεο πηζαλόηεηεο
λα θάλεηε παηδί κε κηα γελεηηθή πάζεζε, κπνξείηε λα ειέγμεηε ην
αγέλλεην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, γηα λα δείηε
εάλ είλαη πξνζβεβιεκέλν. Η επίγλσζε όηη ν θίλδπλνο λα
απνθηήζεηε παηδί κε κηα γελεηηθή πάζεζε είλαη απμεκέλνο, ζαο
δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα είζηε θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλνη
ςπρνινγηθά θαη πξαθηηθά.
Επεηδή αξθεηέο νηθνγέλεηεο εκθαλίδνπλ πξνδηάζεζε γηα θάπνηα
γελεηηθή πάζεζε, νη πιεξνθνξίεο γηα ην γελεηηθό ζαο ππόβαζξν
κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο θαη ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Εάλ
νη ζπγγελείο είλαη ελήκεξνη γηα ηε γελεηηθή αζζέλεηα πνπ
εκθαλίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα, κπνξνύλ λα απνθύγνπλ κηα ιάζνο
δηάγλσζε. Επίζεο κηα ηέηνηα πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή όηαλ
ζειήζνπλ λα θάλνπλ παηδηά.

Πιθανοί κίνδσνοι και περιοριζμοί

Γενεηικός Έλεγτος

Η δηαδηθαζία ηνπ γελεηηθνύ ειέγρνπ, ε αλακνλή ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ε αλαθνίλσζή ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη
κία ζεηξά αλάκηθησλ ζπλαηζζεκάησλ όπσο αλαθνύθηζε, θόβν,
άγρνο ή ελνρέο. Είλαη ζεκαληηθό λα ζθεθηείηε από πξηλ ηηο
πηζαλέο ζπλέπεηεο ζε εζάο θαη ηελ
νηθνγέλεηά ζαο ζε πεξίπησζε πνπ ιάβεηε
είηε θαιά είηε δπζάξεζηα λέα.

Με ηε βνήζεηα ηνπ γελεηηθνύ ειέγρνπ κπνξεί λα αληρλεπηεί εάλ
ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γνλίδην ή
ρξσκόζσκα. Σπλήζσο γίλεηαη κε εμέηαζε αίκαηνο ή ηζηνύ.
Υπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο ζα έπξεπε λα
θάλεη γελεηηθό έιεγρν. Μεξηθνί από απηνύο παξαηίζεληαη
παξαθάησ:

Θα πξέπεη λα έρεηε ππ’όςηλ ζαο όηη,
αθόκα θαη αλ ν γελεηηθόο έιεγρνο
επηβεβαηώζεη κηα δηάγλσζε, κπνξεί λα
κελ ππάξρεη δηαζέζηκε αληηκεηώπηζε ή
ζεξαπεία.






Εζείο ή ν ζύληξνθόο ζαο έρεηε έλα παηδί κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο, αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε ή άιια
πξνβιήκαηα πγείαο. Ο γηαηξόο πηζηεύεη όηη ίζσο
απoηεινύλ απνηέιεζκα κηαο γελεηηθήο αζζέλεηαο.
Ο γηαηξόο ζαο πηζηεύεη όηη ίζσο έρεηε θάπνηα γελεηηθή
πάζεζε θαη ζέιεη λα επηβεβαηώζεη ηε δηάγλσζε.
Υπάξρεη θάπνηα γελεηηθή πάζεζε ζηελ νηθνγέλεηά ζαο θαη
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ζέιεηε λα μέξεηε εάλ είλαη πςειόο ν θίλδπλνο λα λνζήζεηε
θαη εζείο.
Εζείο ή ν ζύληξνθόο ζαο έρεηε θιεξνλνκήζεη θάπνηα
γελεηηθή αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζηνπο
απνγόλνπο ζαο.
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.
Εζείο ή ν ζύληξνθόο ζαο είραηε θάπνηα απνβνιή ή
γέλλεζε πεζακέλνπ κσξνύ.
Δηάθνξα είδε θαξθίλνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζε θνληηλνύο
ζπγγελείο ζαο.
Υπάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο λα απνθηήζεηε έλα παηδί κε
κηα ζπγθεθξηκέλε γελεηηθή αζζέλεηα εμαηηίαο ηεο εζληθήο
ζαο θαηαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, ε δξεπαλνθπηηαξηθή
αλαηκία είλαη ζπρλόηεξε ζηα άηνκα κε αθξν-θαξατβηθή
θαηαγσγή, ε β-ζαιαζζαηκία ζηα άηνκα κε κεζνγεηαθή
θαηαγσγή, ε θπζηηθή ίλσζε ζε Καπθάζηνπο θαηαγσγή.
Απηέο νη αζζέλεηεο εκθαλίδνληαη πην ζπρλά ζε απηέο ηηο
ζπγθεθξηκέλεο εζληθέο νκάδεο, αιιά κπνξεί λα
εκθαληζηνύλ θαη ζε άιιεο.

Δελ είλαη πάληα απαξαίηεην γηα ηνλ γηαηξό ή ηνλ γελεηηζηή λα
θαηαθύγνπλ ζε γελεηηθό έιεγρν. Ίζσο κπνξέζνπλ λα
δηαγλώζνπλ κηα γελεηηθή αζζέλεηα κε απιή θιηληθή εμέηαζε, ή λα
ζαο ελεκεξώζνπλ γηα πηζαλό θίλδπλν θνηηώληαο έλα ιεπηνκεξέο
νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό.

Τα Οθέλη και οι Κίνδσνοι ηοσ Γενεηικού Ελέγτοσ
Η απόθαζε λα πξνβείηε ζε γελεηηθό έιεγρν δελ είλαη πάληα
εύθνιε. Μελ μερλάηε όηη απνηειεί θαζαξά δηθή ζαο επηινγή.
Είλαη ζεκαληηθό λα έρεηε ζπδεηήζεη θαη θαηαλνήζεη όιεο ηηο
πιεξνθνξίεο θαη λα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ζπδεηήζεηε κε ην
γηαηξό ή ηνλ γελεηηζηή θάζε ζαο απνξία ή αλεζπρία.

Ο γελεηηθόο έιεγρνο κπνξεί λα έρεη ηεξάζηηα νθέιε, αιιά θαη
νξηζκέλνπο πηζαλνύο θίλδπλνπο θαη πεξηνξηζκνύο πνπ ζα
πξέπεη λα ιάβεηε ππ’όςηλ πξηλ πάξεηε κηα απόθαζε. Οξηζκέλα
από ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδύλνπο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Η
ιίζηα δελ είλαη πιήξεο, θαη δε ζρεηίδνληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο
κε ηε δηθή ζαο αζζέλεηα. Απνηεινύλ σζηόζν θαιά ζέκαηα γηα λα
ζθεθηείηε θαη λα ζπδεηήζεηε κε ηνλ γηαηξό ή ηνλ γελεηηζηή ζαο.

Οθέλη
Ο γελεηηθόο έιεγρνο κπνξεί λα δώζεη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηε
γελεηηθή ζαο ζύζηαζε ή γηα ηε γελεηηθή ζύζηαζε ηνπ παηδηνύ
ζαο. Γηα νξηζκέλνπο αλζξώπνπο, ε έμνδνο από ηελ αβεβαηόηεηα
είλαη πνιύ αλαθνπθηζηηθή, αθόκα θαη όηαλ ηα λέα είλαη
δπζάξεζηα. Σηελ πεξίπησζε, κάιηζηα, πνπ ηα λέα είλαη
επράξηζηα, ηα ςπρνινγηθά νθέιε είλαη ηεξάζηηα.
Ο γελεηηθόο έιεγρνο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηάγλσζε κηαο
γελεηηθήο πάζεζεο. Όηαλ θάπνηνο δηαγλσζζεί ζσζηά κπνξεί λα
δερζεί ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία. Εάλ ν γελεηηθόο έιεγρνο δείρλεη
όηη έρεηε απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηύμεηε κηα αζζέλεηα
αξγόηεξα ζηε δσή ζαο (όπσο θαξθίλν ηνπ καζηνύ) κπνξείηε λα

