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Τη είλαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο?

Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην θπιιάδην αθνξνύλ ηνλ πξνιεπηηθό
έιεγρν γηα γελεηηθέο θιεξνλνκηθέο παζήζεηο εθηόο ηνπ θαξθίλνπ.
Φηηάρηεθε γηα λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο όπσο:
Ση είλαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο?
Γηαηί κεξηθά άηνκα απνθαζίδνπλ λα ηνλ θάλνπλ?
Ση ζθέςεηο πξέπεη λα θάλσ εάλ απνθαζίζσ λα ηνλ θάλσ?
Ελόηεηα 1: πιεξνθνξίεο γηα ηα γνλίδηα
Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη ν πξνζπκπησκαηηθνο γελεηηθόο
έιεγρνο πξέπεη πξώηα λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη ηα γνλίδηα θαη ηα
ρξσκνζώκαηα

ε) πόηε ρξνληθά πξέπεη λα γίλεη ν έιεγρνο
Δάλ απνθαζίζεηε λα θάλεηε ηνλ πξνιεπηηθό γελεηηθό έιεγρν λα
δηαιέμεηε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ δελ ζαο απαζρνινύλ άιια
ζνβαξά ζέκαηα. Γηαδύγηα, αγρώδεηο θαηαζηάζεηο ζην ζπίηη ή
ζηελ εξγαζία δελ είλαη θαιέο ρξνληθέο ζηηγκέο λα θάλεηε ηνλ
πξνιεπηηθό γελεηηθό έιεγρν. Δίλαη επίζεο θαιό λα έρεηε εθ ησλ
πξνηέξσλ ζρεδηάζεη ηελ εκέξα πνπ ζα πάξεηε ηα απνηειέζκαηα
ηνπ ειέγρνπ ιόγσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλαζηάησζεο πνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ.
Δίλαη θαιό λα πάξεηε κηα απόθαζε γηα ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ
ζα θάλεηε ηνλ έιεγρν ρσξίο λα είζαζηε απόιπηνη π.ρ. ζα ηνλ
θάλσ όηαλ ζα γίλσ 30 εηώλ. Έηζη δελ ζα ην ζθέθηεζηε ζπλέρεηα
θαη κπνξείηε λα ην μαλαζθεθηείηε όηαλ έιζεη ε ζηηγκή πνπ είραηε
απνθαζίζεη όηη ζα ηνλ θάλεηε.

Γνλίδηα θαη ρξσκνζώκαηα
Σν ζώκα καο απνηειείηαη από εθαηνκκύξηα θύηηαξα. Σα
πεξηζζόηεξα θύηηαξα πεξηέρνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά από
γνλίδηα. Γηαζέηνπκε ινηπόλ ρηιηάδεο γνλίδηα. Σα γνλίδηα
πεξηέρνπλ νδεγίεο πνπ ειέγρνπλ ηελ αλάπηπμή καο θαη ηνλ
ηξόπν πνπ δνπιεύεη ην ζώκα καο. Δίλαη επίζεο ππεύζπλα γηα
πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά καο, όπσο ην ρξώκα ησλ καηηώλ,
ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ην ύςνο.
Σα γνλίδηα βξίζθνληαη πάλσ ζε λεκαηνεηδείο δνκέο πνπ
νλνκάδνληαη ρξσκνζώκαηα. Σα πεξηζζόηεξα θύηηαξα δηαζέηνπλ
46 ρξσκνζώκαηα. Κιεξνλνκνύκε ηα ρξσκνζώκαηά καο από
ηνπο γνλείο καο, 23 από ηε κεηέξα θαη 23 από ηνλ παηέξα καο,
θαη σο εθ ηνύηνπ έρνπκε δύν νκάδεο 23 ρξσκνζσκάησλ ή 23
«δεύγε». Σα ρξσκνζώκαηα είλαη θηηαγκέλα από γνλίδηα,
επνκέλσο θιεξνλνκνύκε δύν αληίγξαθα ησλ πεξηζζόηεξσλ
γνληδίσλ, έλα αληίγξαθν από θάζε γνλέα. Απηόο είλαη ν ιόγνο
πνπ έρνπκε ζπρλά παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο γνλείο καο.
Σα ρξσκνζώκαηα θαη ηα γνλίδηα θηηάρλνληαη από κηα ρεκηθή
νπζία πνπ ιέγεηαη DNA.

Μόιηο πάξεηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ κπνξείηε λα
γπξίζεηε πίζσ ηνλ ρξόλν. Έηζη ζα πξέπεη λα είζαζηε απνιύησο
βέβαηνη γηα ηελ απόθαζή ζαο θαη γη απηό είλαη ζεκαληηθό λα έρεηε
θάλεη ζπδήηεζε κε έλα γελεηηθό ζύκβνπιν. Ν αζπκόζαζηε όηη
θάλνληαο έλα ξαληεβνύ κε γελεηηθό ζύκβνπιν δελ ζεκαίλεη όηη
πξέπεη λα πξνρσξήζεηε απαξαίηεηα θαη ζηνλ γελεηηθό έιεγρν.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο:
Σ.Ι.Γ.Ε. ‘Σπλδεζκνο Ιαηξηθσλ Γελεηηζησλ Ειιαδαο’
Γηα πεξηζζνηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ζέκα ηνλ ζπιιόγσλ
αζζελώλ:
http://www.sige.gr/newgr/
Orphanet
Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ηηο ζπάληεο παζήζεηο, ηα θιηληθά πεηξάκαηα, ηα θάξκαθα θαη
ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε.
Ιζηνζειίδα: www.orpha.net
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δ) εκπηζηεύηεθεο πιεξνθνξίεο, αζθάιεηα θαη νηθνλνκηθή
θάιπςε
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Εηθόλα 1: Γνλίδηα, Φξσκνζώκαηα θαη DNA

Εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
Οη γελεηηθέο ζαο πιεξνθνξίεο είλαη πξνζσπηθέο. Ο γηαηξόο δελ
επηηξέπεηαη λα ηηο απνθαιύςεη ή λα δώζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
γελεηηθνύ ειέγρνπ ρσξίο ηελ δηθή ζαο ζπγθαηάζεζε.
Αζθάιεηα
Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζπλήζσο ζαο
δεηνύλ λα ηνπο απνθαιύςεηε δηάθνξεο
ηαηξηθέο ιεπηνκέξεηεο όηαλ θάλεηε
αίηεζε γηα αζθάιεηα, ηδηαίηεξα γηα
κεγάια πνζά. Οη πιεξνθνξίεο πνπ
δεηνύληαη δηαθέξνπλ από ρώξα ζε
ρώξα. Θα πξέπεη λα κάζεηε εάλ ζε
α πη έο ζ πκ πε ξηιακ βά λν λη αη θαη
γελεηηθνί έιεγρνη πνπ πηζαλόλ έρεηε
θάλεη. Θα πξέπεη λα ξσηήζεηε έλα
γελεηηθό ζύκβνπιν θαη λα κάζεηε ηελ
λνκνζεζία ηεο ρώξαο ζαο.
Οηθνλνκηθή θάιπςε
Η δσή κε κία θιεξνλνκηθή πάζεζε κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά
δύζθνιε. Οη πάζρνληεο κπνξεί λα κελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα
εξγαζηνύλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ή αθόκε λα πξέπεη λα
ζηακαηήζνπλ λα εξγάδνληαη. Οη ζύληξνθνη ή θαη ηα άιια κέιε
ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα δπζθνιεπηνύλ νηθνλνκηθά. Γηα κεξηθά
άηνκα ε γλώζε ηνπ απμεκέλνπ θηλδύλνπ λα λνζήζνπλ ηνπο δίλεη
ρξόλν λα ηαθηνπνηήζνπλ ηα νηθνλνκηθά θαη άιια πξαθηηθά
ζέκαηα γηα ην κέιινλ.

Μεξηθέο θνξέο θιεξνλνκνύκε ή απνθηνύκε κία αιιαγή
(κεηάιιαμε) ζε έλα (ή θαη ηα δύν) αληίγξαθα ελόο γνληδίνπ θαη
απηό ην γεγνλόο πξνθαιεί παύζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ γνληδίνπ.
Απηή ε αιιαγή πξνθαιεί γελεηηθέο αζζέλεηεο γηαηί ην
ζπγθεθξηκέλν γνλίδην δελ δίλεη ηηο ζσζηέο νδεγίεο ζην ζώκα.
Τπάξρνπλ ρηιηάδεο δηαθνξεηηθέο γελεηηθέο αζζέλεηεο αιιά κεξηθά
θνηλά παξαδείγκαηα είλαη ε Κπζηηθή ίλσζε, β-Μεζνγεηαθή
αλαηκία, Μπτθή δπζηξνθία θαη λόζνο Huntington. Μεξηθέο
εκθαλίδνληαη κε ηελ γέλλεζε. Σα ζπκπηώκαηα άιισλ
εκθαλίδνληαη αξγόηεξα ζηελ ελήιηθν δσή. ε απηό ην θπιιάδην
ζα δνζνύλ πιεξνθνξίεο θπξίσο γηα αζζέλεηεο κε ζπκπηώκαηα
ζηελ ελήιηθν δσή.
Ελόηεηα 2: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν
Τη ζεκαίλεη ν όξνο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο
Ο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο (ή πξνιεπηηθόο έιεγρνο) κπνξεί
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λα δώζεη πιεξνθνξίεο γηα ην εάλ έλα άηνκν έρεη ή όρη απμεκέλν
θίλδπλν λα παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα θάπνηαο γελεηηθήο
αζζέλεηαο ζηελ ελήιηθν δσή. Ο έιεγρνο ζπλήζσο γίλεηαη ζε
δείγκα νιηθνύ αίκαηνο. Η αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη ζε
εξγαζηήξην γελεηηθήο γηα λα βξεζεί εάλ ην γνλίδην ή ηα γνλίδηα ηα
νπνία έρνπλ ζπλδεζεί κε νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ θέξνπλ
ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζηελ αιιεινπρία ηνπο. ην θπιιάδην « ηη
γίλεηαη ζε έλα εξγαζηήξην γελεηηθήο?» ζα βξείηε
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξόπν αλάιπζεο ησλ
γνληδίσλ.
Πνηνο ιόγνο ζα κε έθαλε λα ζθεθηώ λα θάλσ γελεηηθό
πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν?
If there is a known genetic condition in your family, and the
changed gene that causes that condition is known, then you
might be able to have a predictive test to see if you have inherited the changed gene. You might want to have a test if:
Δάλ ππάξρεη ηζηνξηθό εκθάληζεο θάπνηνπ γελεηηθνύ λνζήκαηνο
ζηελ νηθνγέλεηα, ηόηε ίζσο έρεηο ηελ δπλαηόηεηα λα θάλεηο
πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν γηα λα δεηο εάλ έρεηο θιεξνλνκήζεη ηελ
ίδηα αιιαγή. Ίζσο λα ήζειεο λα θάλεηο ηνλ έιεγρν εάλ:


Σν λόζεκα κπνξεί λα πξνιεθζεί ή λα ππάξρεη
ζεξαπεία γηα ηα ζπκπηώκαηα, ή



Η αζζέλεηα δελ κπνξεί λα πξνιεθζεί ή δελ ππάξρεη
ζεξαπεία αιιά



Θέιεηο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθαζίζεηο γηα ην εάλ
ζα θάλεηο νηθνγέλεηα ή λα κάζεηο γηα ηνπο θηλδύλνπο
εκθάληζεο ηεο λόζνπ ζηα παηδηά ζνπ



Πηζηεύεηο όηη ε γλώζε γηα ηνλ απμεκέλν ή όρη θίλδπλν
εκθάληζεο θάπνηνπ γελεηηθνύ λνζήκαηνο κπνξεί λα ζε
βνεζήζεη λα πάξεηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηε δσή
ζνπ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα
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νπνία ηα γνληκνπνηεκέλα σάξηα ειέγρνληαη γηα ηελ ύπαξμε ηνπ
κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ. Μόλν απηά πνπ δελ θέξνπλ ην
κεηαιιαγκέλν γνλίδην κεηαθέξνληαη γηα εκθύηεπζε. Η δηαδηθαζία
απηή είλαη ρξνλνβόξα θαη όρη θαηάιιειε γηα θάζε δεπγάξη. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ΠΓΓ θαη εάλ ππάξρεη
δπλαηόηεηα λα ηελ θάλεηε ζα πξέπεη λα κηιήζεηε κε ηνλ γηαηξό
ζαο.
ε) άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο
ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ν γελεηηθόο έιεγρνο θέξλεη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο πην θνληά θαη ε νηθνγέλεηα απνηειεί πεγή
ππνζηήξημεο. ε άιιεο πεξηπηώζεηο όκσο ε θαηάζηαζε απηή
πξνθαιεί άγρνο θαη πξνβιήκαηα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Πξέπεη
λα ζθεθηείηε εθ ησλ πξνηέξσλ πσο κπνξεί ν γελεηηθόο έιεγρνο
λα επεξεάζεη ηελ ζρέζε ζαο κε ηνλ/ηελ ζύληξνθό ζαο θαη ηα
ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Μεξηθά άηνκα ζέινπλ λα μέξνπλ γηα ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο
θαξθίλνπ γηα λα πξνζηαηεύζνπλ θαη ηα ππόινηπα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο. Άιινη πάιη δελ ζέινπλ λα θάλνπλ πξνιεπηηθό
έιεγρν γηαηί δελ ζέινπλ λα έρνπλ απηή ηελ πιεξνθνξία. Θα
πξέπεη λα δείμεηε ηελ απαξαίηεηε επαηζζεζία γηαηί ν δηθόο ζαο
πξνιεπηηθόο έιεγρνο ζα δώζεη αλεπηζύκεηε πιεξνθνξία θαη ζε
άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Δίλαη ζεκαληηθό λα μέξνπκε όηη κέιε
κηαο νηθνγέλεηαο έρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη απηέο πξέπεη
λα ηηο ζεβόκαζηε. Ο πξνιεπηηθόο έιεγρνο κπνξεί κεξηθέο θνξέο
λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα αλεπηζύκεηεο πιεξνθνξίεο θαη
νηθνγελεηαθά κπζηηθά όπσο πηνζεζία θαη κε παηξόηεηα (π.ρ ν
βηνινγηθόο παηέξαο είλαη δηαθνξεηηθόο από απηόλ πνπ πίζηεπε ε
νηθνγέλεηα). Η δηαδηθαζία γελεηηθνύ ειέγρνπ αλαιύεη ην
νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαη κπνξεί λα απνθαιπθζεί όηη δελ
κνηξάδεζηε ηα ίδηα γνλίδηα κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε γηα απηή ηελ πηζαλόηεηα πξηλ
ππνβιεζείηε ζε πξνιεπηηθό γελεηηθό έιεγρν.
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νη ίδηνη δελ θέξεηε.
Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δείμνπλ όηη έρεηε
θιεξνλνκήζεη ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην, ηα παηδηά ζαο έρνπλ
θίλδπλν επίζεο λα έρνπλ θιεξνλνκήζεη ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην,
θαη λα έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα λνζήζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπο. Έλα παηδί δελ κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε
πξνιεπηηθό έιεγρν πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ. Δάλ δελ
ζπληξέρεη ηαηξηθόο ιόγνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ παηδηνύ, είλαη
θαιύηεξν λα πεξηκέλνπκε κέρξη ην παηδί λα θζάζεη ζε ειηθία
όπνπ κπνξεί κόλν ηνπ λα πάξεη ηελ απόθαζε γηα ηνλ έιεγρν. Η
κόλε εμαίξεζε είλαη όηαλ ζπληξέρεη εηδηθόο ηαηξηθόο ιόγνο λα
γίλεη πξνιεπηηθόο έιεγρνο γηα ην παηδί πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18
εηώλ.
Η ζπδήηεζε γηα απνηειέζκαηα πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ κε παηδηά
θαη εθήβνπο είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε. Θα έρνπλ πνιιέο απνξίεο
θαη είλαη ζεκαληηθό λα ελεκεξσζνύλ όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξα
θαη κε εηιηθξίλεηα ιακβάλνληαο πάληα ππόςηλ ηελ ειηθία ηνπο θαη
ην επίπεδν σξηκόηεηαο.
Υπάξρεη ηξόπνο λα απνθύγεη ην παηδί κνπ λα λνζήζεη?
Γηα κεξηθέο θιεξνλνκνύκελεο γελεηηθέο αζζέλεηεο, ππάξρεη
δπλαηόηεηα λα γίλεη πξνγελλεηηθόο έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εγθπκνζύλεο. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πξέπεη λα
αλαθεξζείηε ζηα θπιιάδηα γηα ακληνπαξαθέληεζε θαη
ηξνθνβιάζηε. Θα πξέπεη λα κηιήζεηε κε ηνλ γηαηξό γηα λα
κάζεηε εάλ απηνί νη έιεγρνη κπνξνύλ λα γίλνπλ γηα ηελ δηθή ζαο
πεξίπησζε. Δίλαη απαξαίηεην λα θάλεηε ηνλ έιεγρν πξηλ ηελ
εγθπκνζύλε γηαηί ην εξγαζηήξην ζα ρξεηζηεί έλα ρξνληθό
δηάζηεκα πξνεηνηκαζίαο πνπ κπνξεί λα είλαη θαη κήλεο.
Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα πξόεκθπηεπηηθήο γελεηηθήο
δηάγλσζεο (ΠΓΓ) ζαλ ελαιιαθηηθή ιύζε ειέγρνπ ηνπ εκβξύνπ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Η δηαδηθαζία απηή
πεξηιακβάλεη ηελ εμσζσκαηθή γνληκνπνίεζε, κεηά από ηελ
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θαιύηεξν έιεγρν ηεο πγείαο ζνπ.


Δίζαη ν ηύπνο αλζξώπνπ πνπ πξνηηκά λα έρεη γλώζε
ηνπ πξνζσπηθνύ θηλδύλνπ εκθάληζεο θάπνηνπ
λνζήκαηνο ώζηε ε πιεξνθνξία λα βνεζήζεη ζηηο
κειινληηθέο ζνπ απνθάζεηο.

Γηα
πνηα
λνζήκαηα
ππάξρεη
πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ?

ε

δπλαηόηεηα

Τπάξρνπλ αξθεηά λνζήκαηα γηα ηα νπνία παξέρεηαη ε
δπλαηόηεηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ. Μεξηθά παξαδείγκαηα
είλαη ηα εμήο:
1) κεξηθέο κνξθέο θαξθίλνπ (γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
δείηε ην θπιιάδην Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα θαξθίλν
2) λνζήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην λεπξηθό ζύζηεκα
- νόζορ Huntington
- κληπονομούμενη αηαξία και ζπαζηική παπαπληγία
3) Ννζήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην κπτθό ζύζηεκα (λεπξνκπτθά)
- Μςοηονική δςζηποθία
-πποζωποβπασιόνιορ μςϊκή δςζηποθία
4) Ννζήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξδηά
- Υπεπηποθική καπδιομςοπάθεια
- ζύνδπομο long QT
Τη ζεκαίλεη απμεκέλνο θίλδπλνο?
ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο (εθηόο ηνπ θαξθίλνπ), ην λα έρεηο ηελ
κεηάιιαμε ζπλήζσο ζεκαίλεη όηη θάπνηα ζηηγκή ζα εκθαλίζεηο
ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ. Όκσο δελ ππάξρεη απηή ηελ ζηηγκή
δπλαηόηεηα λα πξνβιεθηεί ζε πνηα ειηθία ή κε πνηα αθξηβώο
βαξύηεηα, ή πόζν γξήγνξα λα επηβαξπλζεί ή πγεία ζνπ.
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Δάλ λνκίδεηο όηη έρεηο απμεκέλε πηζαλόηεηα εκθάληζεο γελεηηθνύ
λνζήκαηνο θαη ζέιεηο λα θάλεηο πξνζπκπησκαηηθό γελεηηθό
έιεγρν, ζα πξέπεη λα θιείζεηο έλα ξαληεβνύ γηα λα κηιήζεηο κε
έλα γελεηηζηή.
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Μεξηθνί πνπ πίζηεπαλ όηη δελ ππήξρε πηζαλόηεηα λα είλαη
θνξείο, όηαλ καζαίλνπλ ην ζεηηθό απνηέιεζκα, απηό πξνθαιεί
ηειείσο δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε ηεο δσήο ηνπο .Μεξηθνί
κάιηζηα ην βξίζθνπλ ηδηαίηεξα δύζθνιν λα ζπκβηβαζηνύλ κε ηελ
ηδέα όηη «ζπλερίδνπλ λα έρνπλ κέιινλ».

Δηαδηθαζία Γελεηηθνύ Ειέγρνπ
Πξηλ ηελ δηαδηθαζία πξνζπκπησκαηηθνύ γελεηηθνύ ειέγρνπ,
πξέπεη λα έρεη επηβεβαησζεί από ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό όηη
έρεηο απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ηνπ λνζήκαηνο, θαη εάλ είλαη
γλσζηό γηα πνην γνλίδην θαη πνηα κεηάιιαμε πξέπεη λα ειεγρζείο.
Πξώηα ζα παξζεί ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό γηα λα δηαπηζησζεί ν
ηξόπνο θιεξνλνκηθόηεηαο ηνπ λνζήκαηνο ζηελ νηθνγέλεηα ζνπ.
Σν θνληηλό ζπγγεληθό πξόζσπν πνπ πάζρεη από ην λόζεκα ζα
πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε γελεηηθό έιεγρν γηα λα ραξαθηεξηζηεί ην
είδνο ηεο κεηάιιαμεο ζην γνλίδην. Δάλ ραξαθηεξηζηεί ε
κεηάιιαμε, ηόηε ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα γίλεη ν έιεγρνο θαη ζε
εζέλα. Δάλ ν γελεηηθόο έιεγρνο βξεζεί ζεηηθόο γηα ηελ κεηάιιαμε
ηόηε έρεηο θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λόζνπ θάπνηα ζηηγκή θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο δσήο ζνπ. Δάλ ν έιεγρνο είλαη αξλεηηθόο ηόηε δελ
ππάξρεη απηόο ν θίλδπλνο. Γηα κεξηθά λνζήκαηα όπσο ε λόζνο
Huntington, πξέπεη πξώηα λα γίλεη ν έιεγρνο ζε θάπνην πάζρνλ
κέινο ηεο νηθνγέλεηαο γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε κεηάιιαμε ζε
ζπγθεθξηκέλν γνλίδην.
Σν λα θάλεηο γελεηηθό έιεγρν απνηειεί δηθή
ζνπ απόθαζε θαη δελ πξέπεη λα
αηζζαλζείο όηη πηέδεζαη λα ηνλ θάλεηο από
εηδηθνύο επηζηήκνλεο ή από ην
νηθνγελεηαθό ή θηιηθό πεξηβάιινλ. Ο
πξνζπκπησκαηηθόο γελεηηθόο έιεγρνο
κπνξεί λα είλαη κηα καθξόρξνλε
δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο
ζπλαληήζεηο κε ηνλ εηδηθό γελεηηζηή θαη
κήλεο αλακνλήο γηα ην εξγαζηεξηαθό
απνηέιεζκα. Μπνξείο λα πάξεηο ηειηθά
πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζνπ είλαη ζηελ αξρή

Απηνί πνπ έρνπλ θαιά λέα δπζθνιεύνληαη λα κεηαθέξνπλ απηή
ηελ πιεξνθνξία ζηνπο ζπγγελείο ηνπο. Αλαξσηηνύληαη γηαηί απηνί
έηπρε λα μεθύγνπλ από ηνλ θίλδπλν ελώ δελ ζπλέβε ην ίδην θαη
γηα ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Δίλαη δύζθνιν λα απνδερηείο κεξηθέο
θνξέο όηη εζύ ήζνπλ ηπρεξόο ελώ νη άιινη δελ ήηαλ.
Μεξηθά άηνκα κε ην αξλεηηθό απνηέιεζκα αηζζάλνληαη
«ππεύζπλνη» γηα ηελ θξνληίδα ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο πνπ
πάζρνπλ. Παίξλεη ρξόλν λα ζπκβηβαζηεί θάπνηνο κε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, αθόκε θαη εάλ απηά είλαη «θαιά
λέα».
δ) Ο θίλδπλνο γηα ηα παηδηά ζαο
Τη ζεκαίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ γηα ηνπο
απνγόλνπο ζαο
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δελ ζα
απνθαιύςνπλ κόλν ηνλ δηθό ζαο θίλδπλν αιιά ζα ζαο δώζνπλ
πιεξνθνξίεο θαη γηα ηνλ θίλδπλν πνπ έρνπλ ηα παηδηά ζαο.
Δάλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ
δείμνπλ όηη δελ έρεηε θιεξνλνκήζεη
ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην πνπ
ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα, δελ έρεηε
απμεκέλν θίλδπλν λα λνζήζεηε, θαη
ηα παηδηά ζαο δελ ζα
θιεξνλνκήζνπλ ηνλ θίλδπλν από
εζάο. Γελ ππάξρεη πηζαλόηεηα λα
κεηαδώζεηε ζηηο επόκελεο γεληέο
κεηαιιαγκέλν γνλίδην ην νπνίν εζείο
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ζπκσκέλνη ή λα αηζζαλζνύλ ληξνπή. Δηδηθνί γελεηηζηέο ή άιινη
επηζηήκνλεο πγείαο όπσο ςπρνιόγνη έρνπλ εκπεηξία ζηελ
βνήζεηα αηόκσλ ζηηο εηδηθέο απηέο πεξηζηάζεηο.
Μεξηθά άηνκα κπνξεί λα απνθαζίζνπλ λα έιζνπλ ζε επαθή κε
νξγαλώζεηο αζζελώλ ή θάπνηα άιιε ππνζηεξηθηηθή νκάδα. Οη
ακάδεο απηέο κπνξεί λα δώζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην λόζεκα θαη
πώο ζα αιιάμεη ε δσή ηνπ αηόκνπ εάλ λνζήζεη, αληαιιάζζνληαο
πιεξνθνξίεο από ηελ δηθή ηνπο εκπεηξία. Μπνξεη λα ζαο θέξνπλ
ζε επαθή κε άιια άηνκα ή νηθνγέλεηεο πνπ ζα έρνπλ πεξάζεη
από παξόκνηεο πεξηζηάζεηο.
Η πιεξνθνξία όηη έλα άηνκν θέξεη ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην θαη
ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ην έρνπλ θιεξνλνκήζεη θαη ηα παηδηά ηνπ
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηζζήκαηα ελνρήο θαη άγρνο γηα ηελ πγεία
ησλ παηδηώλ ηνπ ζην κέιινλ. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όηη
ηα γνλίδηα δηαρσξίδνληαη ηπραία θαη ην λα είλαη θάπνηνο θνξέαο
κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ δελ είλαη ιάζνο θαλελόο.
Γηα κεξηθνύο ε γλώζε όηη έρνπλ ηε κεηάιιαμε δξα ζαλ
«ζπλαηζζεκαηηθό rollercoaster» . Τπάξρνπλ νη θαιέο κέξεο θαη νη
θαθέο κέξεο. Οη πεξηζζόηεξνη ηειηθά αληηκεησπίδνπλ ηα
απνηειέζκαηα θαη ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηελ γλώζε γηα θαιύηεξα
κειινληηθά ζρέδηα.
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αθαηαλόεηεο. Δίλαη θαιή ηδέα λα πάξεηο θάπνηνλ καδί ζνπ, όπσο
ζπγγεληθό άηνκν ή θάπνην θίιν/ε. Μπνξείο λα ηνπο δεηήζεηο λα
θξαηνύλ ζεκεηώζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ξαληεβνύ κε ηνλ
γελεηηζηή. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα έρεηο ηελ δπλαηόηεηα λα
ζπδεηήζεηο ηελ δηαδηθαζία γελεηηθνύ ειέγρνπ κε θάπνηνλ εηδηθό
γελεηηζηή. Θα ζνπ δώζνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα πάξεηο
ηελ ζσζηόηεξε απόθαζε γηα ζέλα. Θα ζε βνεζήζνπλ λα
ζπδεηήζεηο θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλαζηάησζε πνπ ίζσο
αηζζαλζείο θαη λα απαληήζνπλ ζε όιεο ηηο απνξίεο ζνπ.
Πξέπεη λα ζπκάζαη όηη αθνύ έθαλεο ηνλ γελεηηθό έιεγρν θαη έρεηο
πάξεηο ην απνηέιεζκα δελ κπνξείο λα γπξίζεηο πίζσ. Δίλαη
ινηπόλ ζεκαληηθό λα έρεηο ζθεθηεί θαιά όιεο ηηο πηζαλόηεηεο
πξηλ πάξεηο ηελ απόθαζε λα θάλεηο ηνλ γελεηηθό έιεγρν. Μεξηθέο
από απηέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαη κπνξνύλ λα ζνπ
δώζνπλ κεξηθέο ρξήζηκεο εξσηήζεηο γηα λα ζθεθηείο θαη λα
ζπδεηεζεηο. Η ιίζηα δελ είλαη νινθιεξσκέλε, θαη ππάξρεη
πηζαλόηεηα κεξηθά ζεκεία λα κελ αθνξνύλ ηελ δηθή ζνπ
θαηάζηαζε.
Ελόηεηα 3. Παίξλνληαο ηελ απόθαζε
α) Θεξαπεία θαη πξόιεςε
Υπάξρεη ηξόπνο ζεξαπείαο ή πξόιεςεο ηεο λόζνπ?

Πσο ζα κπνξνύζα λα αληηδξάζσ ζηελ πιεξνθνξία όηη δελ
είκαη θνξέαο κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ?
Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο έλα αξλεηηθό απνηέιεζκα έιεγρνπ ηνπο
αλαθνπθίδεη, όκσο δελ είλαη θαη ζπάληεο νη πεξηπηώζεηο αηόκσλ
πνπ έρνπλ αξλεηηθά αηζζήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ηελ
αγσλία ηεο αλακνλήο ηνπ απνηειέζκαηνο. Έρνληαο δήζεη ηόζν
θαηξό κε ηνλ επηθείκελν θίλδπλν ζα ηνπο πάξεη έλα ρξνληθό
δηάζηεκα λα ζπλεζίζνπλ ζηελ ηδέα όηη είλαη «θπζηνινγηθνί».
Μεξηθνί απνγνεηεύνληαη από ην γεγνλόο όηη ην αξλεηηθό
απνηέιεζκα δελ γέξλεη ηηο ζεηηθέο αιιαγέο ζηελ δσή ηνπο πνπ
πεξίκελαλ.

Δίλαη ζεκαληηθό λα κάζεηο εάλ ππάξρεη ζεξαπεία ή θάπνηνο
ηξόπνο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο ηνπ
λνζήκαηνο, εάλ βξεζεί όηη θέξεηο κεηάιιαμε. Δάλ μέξεηο εθ ησλ
πξνηέξσλ ηηο δπλαηόηεηεο ζεξαπείαο ίζσο ζε βνεζήζεη λα
πάξεηο ηελ ζσζηή απόθαζε.
Γηα κεξηθά λνζήκαηα όπσο νη θαξδηνπάζεηεο ελώ δελ ππάξρεη
κόληκε ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε, ππάξρεη θαξκαθεπηηθή ή
ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζπκπησκάησλ.
Γηα άιιεο πεξηπηώζεηο όπσο ε λόζνο Huntington, δελ ππάξρεη
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ζεξαπεία γηα ηελ επηβξάδπλζε ησλ ζπκπησκάησλ, όκσο κεξηθά
ζπκπηώκαηα αληηκεησπίδνληαη κεξηθώο κε θαξκαθεπηηθή αγσγή.
Όκσο ε γλώζε όηη έρεηο ηελ κεηάιιαμε ζα ζε βνεζήζεη
ζπλαηζζεκαηηθά θαη γηα λα πάξεηο ζσζηέο απνθάζεηο ζην
κέιινλ.
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Αβεβαηόηεηα ζηελ Γελεηηθή
Αβεβαηόηεηα γηα ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ
Σα απνηειέζκαηα πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία
αβεβαηόηεηαο, ζπλήζσο ζε κηθξό πνζνζηό. Δάλ έρεηο ην
κεηαιιαγκέλν γνλίδην, απηό ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά όηη ζα
λνζήζεηο ζην κέιινλ.
Όκσο δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα
πξόβιεςεο ηεο ειηθίαο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ ή ηεο
βαξύηεηαο ηεο λόζνπ.

κε ην πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ. Δίλαη ζεκαληηθό
λα γλσξίδνπκε όηη όινη αληηδξνύκε δηαθνξεηηθά θαη δελ ππάξρεη
«θπζηνινγηθή» αληίδξαζε.

Έλα ζεηηθό απνηέιεζκα ειέγρνπ επηζηεκνληθά ζεκαίλεη όηη
ΦΔΡΔΙ ηελ κεηάιιαμε θαη ν αξλεηηθόο έιεγρνο ζεκαίλεη όηη
ΓΔΝ θέξεηο ηελ κεηάιιαμε. πλήζσο ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη
ζεηηθά ή αξλεηηθά.

Μεξηθνί άλζξσπνη πξνηηκνύλ αθόκε θαη ην απνηέιεζκα πνπ
δείρλεη όηη θέξνπλ ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην παξά ηελ
αβεβαηόηεηα ηνπ λα κελ γλσξίδνπλ. Γηα απηά ηα άηνκα, ην λα
έρνπλ πεξηζζόηεξε «πιεξνθνξία» όπνηα θαη λα είλαη απηή είλαη
αλαθνύθηζε.

Πσο ζα αληηδξνύζα εάλ ην απνηέιεζκα δείμεη όηη θέξσ ην
κεηαιιαγκέλν γνλίδην?

Πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ νη πηζαλέο απαληήζεηο ηνπ γελεηηθνύ
ειέγρνπ κε έλαλ εηδηθό ζηελ γελεηηθή πξηλ ηνλ έιεγρν.
Αληηκεηώπηζε ησλ απνηειεζκάησλ
Πσο κπνξνύλ λα κε επεξεάζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ?
Πξηλ πξνβείο ζηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν, είλαη θαιό λα δνθηκάζεηο
λα θαληαζηείο πσο ζα αηζζαλζείο εάλ πάξεηο θαιά ή άζρεκα λέα
θαη ίζσο λα πξνζπαζήζεηο λα ζπκεζείο ηηο αληηδξάζεηο ζνπ ζε
άζρεκα λέα ζην παξειζόλ. Απηό ίζσο ζε βνεζήζεη λα
απνθαζίζεηο εάλ είλαη θαιύηεξν λα δήζεηο κε ηελ αβεβαηόηεηα
ηνπ λα κελ γλσξίδεηο ή εάλ είλαη θαιύηεξν λα γλσξίδεηο άζρεηα

Μεξηθνί ληώζνπλ αλαθνύθηζε όηαλ καζαίλνπλ όηη έρνπλ
κεγαιύηεξν θίλδπλν λα λνζήζνπλ, εάλ ν ηύπνο ηνπ λνζήκαηνο
ζεξαπεύεηαη. Αηζζάλνληαη όηη απηή ε πιεξνθνξία είλαη ρξήζηκε,
αθνύ ζεκαίλεη όηη ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θάλνπλ όηη
κπνξνύλ γηα λα απμήζνπλ ηηο πηζαλόηεηεο ηνπο λα παξακείλνπλ
πγηείο. Άιινη ρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία όηη βξίζθνληαη ζηελ
νκάδα «πςεινύ θηλδύλνπ» ζαλ λα έρνπλ ήδε λνζήζεη ηδηαίηεξα
γηα παζήζεηο ρσξίο ζεξαπεία. Η κόλε ηνπο ζθέςε είλαη «πόηε
αθξηβώο ζα ην πάζσ θαη εγώ?». Απηό κπνξεί λα απνηειέζεη
πεγή άγρνπο.
Μεξηθά άηνκα ζνθάξνληαη όηαλ απνθαιπθζεί όηη θέξνπλ ην
κεηαιιαγκέλν γνλίδην. Μπνξεί λα αηζζαλζνύλ κόλνη, αγρσκέλνη,

