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Τι είναι οι χρωμοσωμικές αναστροφές; 
Η αναστροφή παρατηρείται όταν ένα μέρος του χρωμοσώματος κόβεται, αναστρέφεται 
180 μοίρες και επανασυνδέεται με το χρωμόσωμα. 
Είδη αναστροφών 
Στα χρωμοσώματα εντοπίζονται δύο τμήματα, ο μικρός (p-arm) και ο μεγάλος βραχίονας 
(q-arm). Οι δύο βραχίονες χωρίζονται μεταξύ τους από το κεντρομέρος. Ανάλογα με το αν 
περιλαμβάνεται ή όχι το κεντρομέρος στις αναστροφές αυτές διακρίνονται σε 
παρακεντρικές και περικεντρικές.  

Στις παρακεντρικές αναστροφές και τα δύο σημεία τομής του χρωμοσώματος 
βρίσκονται στον ίδιο βραχίονα. Ως αποτέλεσμα το κεντρομέρος δεν περιλαμβάνεται στο 
αναστραμμένο κομμάτι. Στην παραπάνω εικόνα και τα δύο σημεία τομής εντοπίζονται στο 
μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος.  

Στις περικεντρικές αναστροφές το ένα σημείο τομής εντοπίζεται στο μικρό βραχίονα 
ενώ το δεύτερο στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος. Ως αποτέλεσμα το κεντρομέρος 
περικλείεται στο αναστραμμένο κομμάτι.  

παρακεντρικές αναστροφές 

περικεντρικές αναστροφές  
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Μπορούν οι χρωμοσωμικές αναστροφές να προκαλέσουν οποιοδήποτε 
πρόβλημα υγείας; 
Τα άτομα στα οποία εντοπίζεται μια χρωμοσωμική αναστροφή ονομάζονται φορείς. Τα 
άτομα αυτά δεν παρουσιάζουν προβλήματα υγείας εξαιτίας της αναστροφής. Οι μόνες 
περιπτώσεις όπου οι αναστροφές προκαλούν τέτοια προβλήματα στα άτομα που τις 
φέρουν είναι όταν επηρεάζεται η δράση κάποιου γονιδίου εξαιτίας της τομής του 
χρωμοσώματος ή όταν χάνεται χρωμοσωμικό υλικό. Στους φορείς των χρωμοσωμικών 
αναστροφών, διατηρείται όλο το χρωμοσωμικό υλικό αλλά σε ανάστροφη φορά. Τα σημεία 
τομής και επανασύνδεσης στις πλείστες περιπτώσεις δε δημιουργούν κάποιο πρόβλημα. 
 

Πόσο συχνές είναι οι αναστροφές; 
Μερικές αναστροφές είναι τόσος συχνές που θεωρούνται από τους  γενετιστές ως 
φυσιολογικές ποικιλομορφίες (βλέπε πιο κάτω). Πέραν αυτών των συχνών φυσιολογικών 
ποικιλομορφιών, οι αναστροφές δε συναντώνται πολύ συχνά. Οι παρακεντρικές 
αναστροφές εντοπίζονται σε 10-50 άτομα ανά 100000 πληθυσμού. Οι περικεντρικές 
αναστροφές είναι  λίγο πιο συχνές αφού εντοπίζονται σε 12-70 άτομα ανά 100000 
πληθυσμού. Αυτό σημαίνει πως παγκόσμια υπολογίζεται πως 2.6 εκ. ανθρώπων φέρουν 
αναστροφές. Στην Αμερική ο αριθμός των φορέων χρωμοσωμικών αναστροφών εκτιμάται 
στις 113000, στην Αυστραλία γύρω στις 8370 και στο Ηνωμένο βασίλειο πέραν των 22750. 
 

Φυσιολογικές ποικιλομορφίες 
Κάποιες αναστροφές είναι τόσο συχνές που θεωρούνται φυσιολογικές ποικιλομορφίες. 
Αυτές αφορούν συνήθως σε περιοχές των χρωμοσωμάτων γύρω από το κεντρομέρος που 
θεωρούνται ανενεργές, χωρίς δηλαδή κάποιο λειτουργικό ρόλο. 
Τα χρωμοσώματα σε όλα τα ανθρώπινα κύτταρα αριθμούνται από το 1 μέχρι το 22. Ακόμη, 
κάθε άτομο φέρει δύο φυλετικά χρωμοσώματα. Τα θηλυκά φέρουν δύο Χ χρωμοσώματα 

ενώ τα αρσενικά ένα Χ κι ένα Υ χρωμόσωμα.  Στα 
χρωμοσώματα 1, 3, 5, 9, 10, 16 και στο φυλετικό χρωμόσωμα 
Υ συχνά συναντώνται φυσιολογικές ποικιλομορφίες γύρω 
από την περιοχή του κεντρομέρους. Τα περισσότερα 
κυτταρογενετικά εργαστήρια δεν αναφέρουν τις αναστροφές 
αυτές αφού θεωρούνται φυσιολογικές ποικιλομορφίες. 
Τα χρωμοσώματα μπορούν να παρατηρηθούν κάτω από 
ισχυρά μεγεθυντικά μικροσκόπια αφού χρωματιστούν με μια 
συγκεκριμένη χρωστική. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 
χρωματισμού (banding) είναι η δημιουργία ζωνώσεων πάνω 
στα χρωμοσώματα διαφορετικού μεγέθους κι έντασης. Άλλες 
φαίνονται πιο άσπρες κι άλλες πιο μαύρες. Οι ζωνώσεις 
αυτές αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες αριθμήσεις ξεκινώντας 
από το κεντρομέρος και προχωρώντας προς το τέλος του 
μικρού και του μεγάλου βραχίονα αντίστοιχα. Επομένως, οι 
ζωνώσεις στο μικρό βραχίονα αριθμούνται ξεκινώντας με p 
και οι ζωνώσεις στο μακρύ βραχίονα με q. 
Τα άτομα που φέρουν τις φυσιολογικές αυτές 
ποικιλομορφίες αναστροφών έχουν φυσιολογική ανάπτυξη 
και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που οφείλονται 
στην παρουσία των αναστροφών. Επιπλέον, δε φαίνεται να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην τεκνοποίηση λόγω της 
παρουσίας των πολυμορφισμών αυτών. 
 

 

Μικρός 
βραχίονας  

κεντρομέρος  

μεγάλος 
βραχίονας  

 

Χρωμόσωμα 2 
Στο διάγραμμα 
(αριστερά) και στη 
φωτογραφία (δεξιά) 
φαίνονται οι 
διακριτές ζωνώσεις 
του χρωμοσώματος. 
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Τι συμβαίνει όταν οι φορείς αναστροφών θελήσουν να τεκνοποιήσουν; 
Τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι φορείς αναστροφών κατά την 
τεκνοποίηση εξαρτώνται από το είδος της αναστροφής. Οι φορείς φυσιολογικών 
ποικιλόμορφων αναστροφών (όπως περιγράφονται πιο πάνω) δεν αναμένεται να 
αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε προβλήματα κατά την τεκνοποίηση.  
Στην περίπτωση ωστόσο που ένας εκ των δύο γονέων φέρει μια περικεντρική αναστροφή 
υπάρχουν 5 διαφορετικά σενάρια μεταβίβασης των χρωμοσωμάτων στους απογόνους. 
Ανάλογα με το είδος της αναστροφής οι πιθανότητες των 5 σεναρίων μπορεί να αλλάζουν. 
Ο κλινικός γενετιστής μπορεί να εξηγήσει τις πιθανότητες στον κάθε φορέα. 
 

 Παιδί με φυσιολογικά χρωμοσώματα (εμπλεκόμενα στην αναστροφή)  

 Παιδί με την ίδια περικεντρική αναστροφή με το γονέα χωρίς προβλήματα υγείας 
εξαιτίας της περιστροφής  

 Παρουσίαση προβλημάτων υπογονιμότητας εξαιτίας της δημιουργίας ανώμαλων 
γαμετών (ωάρια ή σπερματοζωάρια)  

 Τερματισμός εγκυμοσύνης  
 Γέννηση παιδιού με γενετική ανωμαλία που οδηγεί σε προβλήματα υγείας  
 

Χρωμοσώματα 
Τα περισσότερα κύτταρα στον ανθρώπινο οργανισμό έχουν 46 χρωμοσώματα (βλέπε 
εικόνα πιο κάτω). Αυτά αποτελούνται από 22 ζευγάρια αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων κι 
ένα ζευγάρι φυλετικών χρωμοσωμάτων που καθορίζουν το φύλο. Τα αρσενικά έχουν ένα Χ 
κι ένα Υ χρωμόσωμα ενώ τα θηλυκά δύο Χ χρωμοσώματα. 

 
 
  
Κατά τη διάρκεια σχηματισμού των 
γαμετών (ωάρια και σπερματοζωάρια) τα 
22 ζεύγη χρωμοσωμάτων διαμοιράζονται 
σε δύο γαμέτες μαζί με ένα από τα δύο 
φυλετικά χρωμοσώματα.  
Επομένως, κάθε σπερματοζωάριο ή 
ωάριο περιλαμβάνει 23 μοναδικά 
χρωμοσώματα. 
 

 

 

Η επίδραση που θα έχει μια αναστροφή στη γονιμότητα του ατόμου που τη φέρει 
εξαρτάται από το χρωμόσωμα που περιλαμβάνεται στο ωάριο ή στο σπερματοζωάριό του. 
Είναι πιθανόν να παρουσιαστούν προβλήματα στο στάδιο ανταλλαγής γενετικού υλικού 
μεταξύ των ομοίων χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια σχηματισμού των γαμετών. Τα 
πιθανά αυτά προβλήματα εξαρτώνται από τη θέση και το μέγεθος της αναστροφής. 

 

Παράδειγμα των 46 χρωμοσωμάτων χωρισμένα 
σε ζευγάρια.  
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Παρακεντρική αναστροφή 
Οι φορείς παρακεντρικών αναστροφών παράγουν 4 διαφορετικούς τύπους γαμετών 
(ωαρίων ή σπερματοζωαρίων) εξαιτίας της αδυναμίας των χρωμοσωμάτων να 
ευθυγραμμιστούν κατά τη διάρκεια των διαιρέσεων. Το ένα χρωμόσωμα χρειάζεται κατά 
τη διάρκεια των διαιρέσεων να σχηματίσει μια θηλιά ώστε να αντιστοιχήσει τις επιμέρους 
περιοχές του με το άλλο. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζονται χιάσματα που μπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια χρωμοσωμικών τμημάτων (βλέπε παρακάτω και στο https://
www.youtube.com/watch?v=THAjvn1cdDM). 

Τα πιθανά σενάρια: 
 1. Γαμέτης με φυσιολογικό χρωμόσωμα. Η αναστροφή δεν κληρονομείται.  

 2. Γαμέτης με την αναστροφή. Το έμβρυο που θα προκύψει θα κληρονομήσει την 
πατρική αναστροφή. Αναμένεται να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που έχει ο 
γονιός που φέρει την αναστροφή (χωρίς προβλήματα υγείας ή τα ίδια προβλήματα που 
προκαλούνται και στο γονιό εξαιτίας της αναστροφής).  

 3. Ο γαμέτης με το χρωμόσωμα που δε φέρει κεντρομέρος δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
γονιμοποίηση. Ως αποτέλεσμα ο αριθμός των γαμετών (ωάρια ή σπερματοζωάρια) που 
μπορούν να γονιμοποιηθούν μειώνεται και ως επακόλουθο μπορεί να αντιμετωπιστούν 
προβλήματα υπογονιμότητας. 

 4. Ο γαμέτης με το δικεντρικό χρωμόσωμα διαιρείται περαιτέρω σε 2 γαμέτες που 
φέρουν χρωμοσώματα με διαγραμμένο γενετικό υλικό (έλλειμμα).  Εξαιτίας του 
ελλείμματος αυτού οι γαμέτες που προκύπτουν φέρουν μη ισοζυγισμένο γενετικό υλικό. 
Συνήθως οι γαμέτες αυτοί, αν καταφέρουν να γονιμοποιηθούν, οδηγούνται σε 
φυσιολογική αποβολή. Αυτό εξαρτάται ωστόσο από το μέγεθος της μη ισοζυγισμένης 
γενετικής ανωμαλίας. Σπάνια, τα έμβρυα αυτά μπορεί να γεννηθούν φέροντας σοβαρά 
ζητήματα υγείας.  

 

 

 

 Γονιός με 
παρακεντρική 
αναστροφή 

Πιθανά χρωμοσώματα στους γαμέτες   

Φυσιολογικό 
χρωμόσωμα 

Χρωμόσωμα 
με 
αναστροφή 

Χρωμόσωμα χωρίς 
κεντρομέρος (δε 

μπορεί να 
γονιμοποιηθεί)  

Φυσιολογικό 
χρωμόσωμα 

Χρωμόσωμα 
με 

αναστροφή 

Χρωμόσωμα με δύο 
κεντρομέρη (δικεντρικό) 
με διαγραμμένο και 
διπλασιασμένο γενετικό 
υλικό  

Επιχιασμός  

 

Τα δικεντρικά 
χρωμοσώματα συνήθως 
σπάζουν σε δύο 
διαφορετικά 
χρωμοσώματα με ένα 
κεντρομέρος που έχουν 
διαγραμμένο γενετικό 
υλικό 

1 2 

3 

4 



6 

Περικεντρική αναστροφή 
Οι φορείς πέρικεντρικών αναστροφών παράγουν 4 διαφορετικούς τύπους γαμετών 
(ωαρίων ή σπερματοζωαρίων) εξαιτίας της αδυναμίας των χρωμοσωμάτων να 
ευθυγραμμιστούν κατά τη διάρκεια των διαιρέσεων. Το ένα χρωμόσωμα χρειάζεται κατά 
τη διάρκεια των διαιρέσεων να σχηματίσει μια θηλιά ώστε να αντιστοιχήσει τις επιμέρους 
περιοχές του με το άλλο. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζονται χιάσματα που μπορεί να 
οδηγήσουν σ την απώλεια χρωμοσωμικών τμημάτων (βλέπε παρακάτω και στο https://
www.youtube.com/watch?v=QXU7XojaEOs). 

 

Τα πιθανα  σενα ρια:   
 1. Γαμε της με φυσιολογικο  χρωμο σωμα. Η αναστροφη  δεν κληρονομει ται. 
 2. Γαμε της με την αναστροφη . Το ε μβρυο που θα προκυ ψει θα κληρονομη σει την 

πατρικη  αναστροφη . Αναμε νεται να ε χει τα ι δια χαρακτηριστικα  με αυτα  που ε χει ο 
γονιο ς που φε ρει την αναστροφη  (χωρι ς προβλη ματα υγει ας η  τα ι δια προβλη ματα που 
προκαλου νται και στο γονιο  εξαιτι ας της αναστροφη ς).  

 3. Γαμε της με μη ισοζυγισμε νο (ανασυνδυασμε νο) χρωμο σωμα που φε ρει δυ ο μικρου ς 
(p) βραχι ονες με διαγραμμε νο και διπλασιασμε νο γενετικο  υλικο . Ο ε νας μικρο ς 
βραχι ονας φε ρει επιπλε ον γενετικο  υλικο  απο  το μεγα λο (q) βραχι ονα λο γω της 
αναστροφη ς.  

 4. Γαμε της με μη ισοζυγισμε νο (ανασυνδυασμε νο) χρωμο σωμα που φε ρει δυ ο μεγα λους 
(q) βραχι ονες με διαγραμμε νο και διπλασιασμε νο γενετικο  υλικο . Ο ε νας μεγα λος 
βραχι ονας φε ρει επιπλε ον γενετικο  υλικο  απο  το μικρο  (p) βραχι ονα λο γω της 
αναστροφη ς. 

 
Αν ένας από τους δύο ανασυνδυασμένους γαμέτες οδηγηθεί σε γονιμοποίηση, τα έμβρυα 
αυτά μπορεί να γεννηθούν φέροντας σοβαρά ζητήματα υγείας. Οι δύο αυτοί τύποι γαμετών 
μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε προβλήματα υπογονιμότητας ή και σε αποβολές.  
 

 
Γονιός με 
περικεντρική 
αναστροφή 

Πιθανά χρωμοσώματα στους γαμέτες  

Φυσιολογικό 
χρωμόσωμα  

Χρωμόσωμα 
με 

αναστροφή  

Χρωμο σωμα με 2 
μικρου ς (p) 
βραχι ονες με 

διαγραμμε νο και 
διπλασιασμε νο 
γενετικο  υλικο   

Φυσιολογικό 
χρωμόσωμα  

Χρωμόσωμα 
με 

αναστροφή  

Επιχιασμός  

Χρωμο σωμα με 2 
μεγα λους (q) 
βραχι ονες με 

διαγραμμε νο και 
διπλασιασμε νο 
γενετικο  υλικο   

1 2 3 

4 
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Παιδί με την ίδια αναστροφή με το γονέα: Η μεταβίβαση της αναστροφής 
Αν εσείς ή ο/η σύντροφός σας μεταβιβάσετε το χρωμόσωμα που φέρει την αναστροφή στο 
παιδί σας τότε το παιδί δεν αναμένεται να έχει οποιαδήποτε προβλήματα εξαιτίας της 
αναστροφής. 
Όταν το παιδί σας μπει στη διαδικασία τεκνοποίησης τότε θα έχει να αντιμετωπίσει τις 
ίδιες προκλήσεις με αυτές που αντιμετωπίσατε εσείς κατά την περίοδο αυτή: μπορεί να 
αοκτήσει παιδί με φυσιολογικά χρωμοσώματα, ή με την ίδια αναστροφή όπως και το ίδιο, 
ή να αντιμετωπίζει προβλήματα υπογονιμότητας και αποβολών, ή τέλος να αποκτήσει 
παιδί με σοβαρά προβλήματα υγείας εξαιτίας της κληρονόμησης μη ισοζυγισμένου, 
ανασυνδυασμένου χρωμοσώματος. 
Οι φορείς χρωμοσωμικής αναστροφής μπορούν να αποταθούν σε κλινικό γενετιστή για να 
συζητήσουν πιθανές επιλογές τεκνοποίησης και χρήση των κατάλληλων γενετικών ελέγχων 
κατά την εγκυμοσύνη. Επιπλέον, ο οδηγός της Unique “Planning your next child” μπορεί να 
φανεί χρήσιμος στις περιπτώσεις αυτές. 
 

Ερωτήσεις: 
Υπάρχει διαφορά αν ο φορέας της αναστροφής είναι η μητέρα ή ο πατέρας; 
Θεωρητικά δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ωστόσο, οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν να φέρουν 
στα ωάριά  τους ένα ανασυνδυασμένο (μη ισοζυγισμένο) χρωμόσωμα λόγω της 
αναστροφής. Επιπλέον, υπάρχει μια συχνή μορφή αναστροφής του χρωμοσώματος 21 που 
συναντάται πιο συχνά στις γυναίκες και μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση παιδιού με 
σύνδρομο Down (21p12q21.1).  
 

Μπορεί να αποκτήσω παιδί που να φέρει την ίδια αναστροφή με εμένα και 
να έχει γενετικά προβλήματα; 
Σε μια οικογένεια με κληρονομούμενη αναστροφή είναι πολύ σπάνιο να αποκτηθεί παιδί με 
γενετικά προβλήματα εξαιτίας της αναστροφής αυτής. Όσο περισσότερα άτομα με την ίδια 
αναστροφή υπάρχουν στην οικογένεια που δεν έχουν γενετικά προβλήματα τόσο 
μεγαλύτερη η πιθανότητα απόκτησης φυσιολογικού παιδιού. 
Σπάνια μπορεί να αποδειχθεί πως μια αναστροφή, που αρχικά φαινόταν ισοζυγισμένη, 
τελικά έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή το διπλασιασμό γενετικών τμημάτων που έχουν 
υπομικροσκοπικό μέγεθος και δε μπορούν να εντοπιστούν με το μικροσκόπιο. Στην 
απομακρυσμένη αυτή περίπτωση, ο φορέας της μετατόπισης μπορεί τελικά να 
παρουσιάσει γενετικά προβλήματα εξαιτίας της αναστροφής. Υπάρχουν ωστόσο σύγχρονες 
μοριακές μέθοδοι που μπορούν να εντοπίσουν τέτοιες μικρές γενετικές ανωμαλίες όπως οι 
μικροσυστοιχίες DNA.   
 

Τα άτομα που φέρουν αναστροφές θα παρουσιάσουν προβλήματα 
υπογονιμότητας; 
Τα περισσότερα άτομα φορείς αναστροφών είναι γόνιμα. Αν όμως η αναστροφή είναι 
περικεντρική ίσως να πάρει περισσότερο καιρό για την απόκτηση παιδιού λόγω της 
παρουσίας  ανασυνδυασμένων μη φυσιολογικών χρωμοσωμάτων. 

Αποβολές 
Οι φυσικές αποβολές είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο που μπορεί να συμβεί ακόμη και πριν 
η γυναίκα αντιληφθεί ότι είναι έγκυος. Η πιθανότητα μια εγκυμοσύνη να καταλήξει σε 
αποβολή είναι μία στις εφτά. Συνήθως η αιτία της αποβολής δεν είναι προφανής και οι 
γιατροί δε διερευνούν τους λόγους της μέχρι τη δεύτερη ή και τρίτη επανάληψή της. 
Όταν το ένα από τα δύο μέλη του ζευγαριού είναι φορέας περικεντρικής αναστροφής, η 
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πιθανότητα μιας αποβολής, κυρίως κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, είναι 
υψηλότερη. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι αποβολές προκύπτουν εξαιτίας της παρουσίας 
ανασυνδυασμένων, μη φυσιολογικών χρωμοσωμάτων. 
Σε κάθε προσπάθεια του ζευγαριού για τεκνοποίηση οι πιθανότητες για απόκτηση παιδιού 
με φυσιολογικά χρωμοσώματα ή παιδιού που είναι φορέας της ίδιας αναστροφής με το 
γονιό του ή την πρόκληση αποβολής εξαιτίας ανασυνδυασμένων, μη φυσιολογικών 
χρωμοσωμάτων ή τη γέννηση παιδιού με σοβαρά προβλήματα υγείας που προκαλούνται 
από την κληρονόμηση του ανασυνδυασμένου, μη ισοζυγισμένου χρωμοσώματος είναι οι 
ίδιες. 
Αν είστε φορέας αναστροφής κι αντιμετωπίζετε προβλήματα τεκνοποίησης ή πολλαπλές 
αποβολές ίσως να χρειάζεται να το συζητήσετε με το γιατρό σας. Ο γενετικός σύμβουλος 
θα μπορεί να σας απαντήσει ερωτήματα όπως: 
 

 Κατά πόσο μπορεί να επιβιώσει ένα παιδί που φέρει μη ισοζυγισμένα ανασυνδυασμένα 
χρωμοσώματα  

 Ποια τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει  
 

Αν η αναστροφή που έχετε είναι κληρονομούμενη από τους γονείς σας τότε έχετε απτά 
στοιχεία ότι μπορείτε να αποκτήσετε υγιές παιδί. 
Στην περίπτωση μιας αποβολής ίσως να σας ζητηθεί να στείλετε τα προϊόντα της απόξυσης 
για χρωμοσωμικό έλεγχο. Η διερεύνηση αυτή μπορεί να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα 
γιατί προκλήθηκε η αποβολή ενώ παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στην πιο έγκυρη γενετική 
συμβουλευτική. 
 

Εγκυμοσύνη: Πόσο νωρίς μπορώ να μάθω για τα χρωμοσώματα του παιδιού 
μου; 
Στις 11-13 εβδομάδες κύησης μπορεί να ληφθούν χοριονικές λάχνες από τον πλακούντα 
ώστε να διενεργηθεί ο χρωμοσωμικός έλεγχος. Τα αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν σε 2-3 
εβδομάδες. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ μικρό ρίσκο αποβολής εξαιτίας της δειγματοληψίας. 
Μετά τη 16η εβδομάδα κύησης, η χρωμοσωμική ανάλυση γίνεται σε κύτταρα του αμνιακού 
υγρού.  
Ο χρωμοσωμικός έλεγχος μπορεί να δείξει κατά πόσο το έμβρυο φέρει μη ισοζυγισμένο 
χρωμοσωμικό υλικό ως αποτέλεσμα του ανασυνδυασμού που προκαλείται εξαιτίας της 
αναστροφής. Ωστόσο, ο έλεγχος αυτός δεν μπορεί να απαντήσει με ακρίβεια στο ερώτημα 
τι προβλήματα μπορεί να έχει ένα παιδί με μη ισοζυγισμένα χρωμοσώματα. 
Συμπληρωματικοί υπερηχογραφικοί έλεγχοι στη 12η και 18η – 21η εβδομάδα κύησης 
μπορούν να εντοπίσουν πιθανές ανωμαλίες στο έμβρυο εξαιτίας των ανασυνδυασμένων 
χρωμοσωμάτων. Η ακριβής εικόνα των προβλημάτων που μπορεί να έχει το έμβρυο είναι 
ξεκάθαρη δυστυχώς μόνο μετά τη γέννησή του. 
Ο γυναικολόγος θα είναι σε θέση να συζητήσει με το ζευγάρι τους ελέγχους που 
συστήνονται σε μια τέτοια περίπτωση και να παραπέμψει στο γενετικό σύμβουλο για 
συζήτηση των αποτελεσμάτων και των επιλογών για συνέχιση ή τερματισμό της 
εγκυμοσύνης. Πολλά μέλη της Unique έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με παρόμοιες προκλήσεις. 
 

Άλλες επιλογές τεκνοποίησης 
Στην περίπτωση φορέων αναστροφών υπάρχει και η πιθανότητα διερεύνησης άλλων 
μεθόδων τεκνοποίησης σε συνδυασμό με γενετικούς ελέγχους όπως περιγράφονται πιο 
κάτω. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως οι επιλογές αυτές είναι δυνατόν να μην 
προσφέρονται σε μερικές χώρες. 
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Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση για χρωμοσωμικές αναδιατάξεις (PGT-
SR) 
Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση δίνει τη δυνατότητα να επιλεχθεί μετά από 
εξωσωματική γονιμοποίηση το έμβρυο που δε φέρει ανώμαλα χρωμοσώματα. Γίνεται με 
δειγματοληψία στην 3η ή 5η μέρα ανάπτυξης του εμβρύου και συντελεί στην επιλογή των 
φυσιολογικών χρωμοσωμικά εμβρύων για εμφύτευση στη μήτρα. Η μέθοδος που 
εφαρμόζεται σήμερα δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ των φυσιολογικών χρωμοσωμικά 
εμβρύων και των εμβρύων που φέρουν την αναστροφή. Μέλη της Unique έχουν 
χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης με επιτυχή 
αποτελέσματα και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την εμπειρία τους με όποιον το επιθυμεί.  
Η διαθεσιμότητα της μεθόδου εξαρτάται από τη χώρα της κλινικής εξωσωματικής και του 
κέντρου γενετικής ενώ παράλληλα τα ποσοστά επιτυχίας ποικίλουν ανάλογα με το κέντρο. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο η διαδικασία είναι αρκετά ακριβή αλλά 85% των ζευγαριών παίρνει 
επιχορήγηση. Μερικά ζευγάρια μπορεί να αντιμετωπίσουν ψυχολογικές προκλήσεις κατά 
τη διαδικασία γι’ αυτό και η συμβουλευτική και η ψυχολογική υποστήριξη θεωρούνται 
απαραίτητες.  
Αν επιθυμείτε να διερευνήσετε τις επιλογές σας για τη μέθοδο αυτή συζητήστε το με το 
γυναικολόγο σας ή τον κλινικό γενετιστή. 
Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) 
Η μέθοδος της ενδομητρικής σπερματέγχυσης (IUI) ή της μικροχειρουργικής γονιμοποίησης 
(ICSI) μπορούν να συνδυαστούν με το PGT-SR ώστε να συμβάλουν στην επιλογή των 
φυσιολογικών ή ισοζυγισμένων εμβρύων για μεταφορά στη μήτρα. 
Χρήση δότη σπέρματος ή ωαρίου 
Μια δεύτερη επιλογή είναι η χρήση δότη σπέρματος (αν ο φορέας της αναστροφής είναι ο 
άντρας) ή ωαρίου (αν ο φορέας της αναστροφής είναι η γυναίκα). Η επιλογή αυτή 
χρειάζεται να συζητηθεί με το γυναικολόγο και τον εμβρυολόγο σας.  
 

Ερωτήσεις 
Μπορεί μια αναστροφή να διορθωθεί; 
Όχι δεν μπορεί να διορθωθεί. Ωστόσο μια αναστροφή, παρακεντρική ή περικεντρική, δεν 
αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα υγείας στο φορέα παρά μόνο ίσως στην περίπτωση 
που προσπαθήσει να τεκνοποιήσει. 
Η αναστροφή μπορεί να επηρεάσει την υγεία μου; 
Η πλειοψηφία των ατόμων εκ των 2.6 εκατομμυρίων που φέρουν χρωμοσωμικές 
αναστροφές δεν παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. Επίσης, στα παιδιά που κληρονομούν 
την ίδια αναστροφή με το γονιό δεν αναμένονται προβλήματα υγείας προκαλούμενα από 
την αναστροφή. Οι χρωμοσωμικές αναστροφές γενικότερα δε φαίνεται να προκαλούν 
προβλήματα υγείας επειδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σημεία στα χρωμοσώματα 
που σπάζουν για να δημιουργηθεί η αναστροφή δε διακόπτουν τη φυσιολογική δράση 
γονιδίων.  
Διάγνωση χρωμοσωμικής αναστροφής στο έμβρυο κατά την εγκυμοσύνη 
Στην περίπτωση εντοπισμού χρωμοσωμικής αναστροφής σε έμβρυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης θα χρειαστεί να διενεργηθεί χρωμοσωμικός έλεγχος και στους γονείς. Αν η 
αναστροφή είναι κληρονομούμενη από γονιό χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα τότε το πιο 
πιθανόν είναι πως ούτε το παιδί θα παρουσιάσει προβλήματα.  
Αν όμως, κανένας από τους δύο γονείς δεν είναι φορέας της αναστροφής που εντοπίστηκε 
στο έμβρυο τότε αυτή θεωρείται καινούρια (de novo). Στις περισσότερες περιπτώσεις το 
παιδί που φέρει την de novo αναστροφή δε θα παρουσιάζει προβλήματα υγείας. Αν όμως 
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τα σημεία της αναστροφής διακόπτουν σημαντικά γονίδια, ή προκαλούν την απώλεια ή 
διπλασιασμό χρωμοσωμικών τμημάτων, τότε υπάρχει πιθανότητα το έμβρυο να 
παρουσιάσει προβλήματα. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διενέργεια λεπτομερών 
γενετικών ελέγχων (μικροσυστοιχίες DNA, array) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η 
έγκαιρη γενετική συμβουλευτική με σκοπό των εντοπισμό πιθανών προβλημάτων. 
Μοριακοί γενετικοί έλεγχοι υψηλής ευκρίνειας μπορούν να ανιχνεύσουν κατά πόσο έχουν 
διακοπεί, διαγραφεί ή διπλασιαστεί γονίδια στα σημεία της αναστροφής. 
 

Έχουμε ένα παιδί με ειδικές ικανότητες. Αν αποκτήσουμε και δεύτερο παιδί 
με ειδικές ικανότητες θα έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα με το πρώτο; 
Τα προβλήματα που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν δύο αδέρφια με ειδικές ικανότητες 
εξαρτώνται από τη χρωμοσωμική ανωμαλία που φέρουν. Το ένα μπορεί να φέρει επιπλέον 
πληροφορία από ένα τμήμα του χρωμοσώματος λόγω της αναστροφής ενώ στο άλλο να 
λείπει εντελώς τμήμα του χρωμοσώματος της αναστροφής. Στις περισσότερες οικογένειες 
φορέων αναστροφών τα παιδιά με ειδικές ικανότητες φέρουν το ίδιο μη ισοζυγισμένο 
προϊόν. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή όμως τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν. 
 

Τι χρειάζεται να κάνω για τα υπόλοιπά μου παιδιά; 
Στην περίπτωση που έχετε άλλα παιδιά, μπορείτε να τα ενημερώσετε όταν μεγαλώσουν 
ώστε να αποφασίσουν αν θέλουν να εξεταστούν γενετικά με σκοπό τη διερεύνση της 
κληρονόμησης της αναστροφής. Αν θέλετε να μάθετε κατά πόσο είναι φορείς της 
αναστροφής αλλά τα ίδια είναι ακόμη πολύ μικρά για να το αποφασίσουν τότε θα χρειαστεί 
να μιλήσετε με τον κλινικό γενετιστή σας. Αν τα παιδιά σας αναπτύσσονται φυσιολογικά, 
τότε είναι πολύ πιθανόν να έχουν είτε φυσιολογικά χρωμοσώματα ή τη γονική ισοζυγισμένη 
αναστροφή. 
 

Γιατί συνέβηκε σε εμένα; Φταίω εγώ για αυτό; 
Ίσως να διερωτάστε αν φταίτε εσείς για την αναστροφή που φέρετε. Να θυμάστε πως η 
αναστροφή ίσως να προκλήθηκε τυχαία κατά τη δημιουργία του σπερματοζωαρίου ή 
ωαρίου που οδήγησε στη σύλληψή σας. Επομένως δεν πρέπει να κατηγορείτε τον εαυτό σας 
για αυτό αφού δεν ήταν αποτέλεσμα περιβαλλοντικό, ή διατροφολογικό, ή του 
περιβάλλοντος εργασίας σας ή ακόμη του τρόπου ζωής σας. Οι αναστροφές εμφανίζονται σε 
διαφορετικά άτομα από όλο τον κόσμο. Τα άτομα που φέρουν την αναστροφή ή οι γονείς 
που έχουν κληρονομήσει την αναστροφή στα παιδιά τους πολλές φορές νιώθουν ένοχοι. 
Ωστόσο, έιναι ένα τυχαίο γεγονός και κανείς δεν ευθύνεται για αυτό. 
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Μπορει τε να παρακολουθη σετε βι ντεο για τις περικεντρικε ς και παρακεντρικε ς 
αναστροφε ς, ο πως αυτα  ε χουν δημιουργηθει  απο  το the National Centre for Medical 
Genetics, Dublin, Ireland στις σελι δες:  
https://www.youtube.com/watch?v=THAjvn1cdDM paracentric 
https://www.youtube.com/watch?v=QXU7XojaEOs pericentric 
https://www.youtube.com/watch?v=62h7-AJP-bs 
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 Το ενημερωτικό υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν κείμενο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αντί της 
επαγγελματικής βοήθειας (κλινική γενετική συμβουλευτική). Για το λόγο αυτό οι οικογένειες 
χρειάζεται να συμβουλευτούν ειδικούς επαγγελματίες που θα τις βοηθήσουν στη διάγνωση, τη 
διαχείριση και την υποστήριξη των οικείων τους με γενετικά νοσήματα. Η πληροφόρηση γύρω από τις 
γενετικές ανωμαλίες συνεχώς εμπλουτίζεται εξαιτίας των νέων τεχνολογιών και νεότερων ερευνών. Το 
περιεχόμενο του κειμένου αυτού θεωρείται από τη Unique ως το καταλληλότερο διαθέσιμο υλικό κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου. Η Unique καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να 
εμπλουτίζει το υλικό της ανάλογα με τα τρέχοντα δεδομένα. Ο παρόν οδηγός ετοιμάστηκε από για 
χάρη της Unique από τη Dr Bronwyn Kerr, clinical geneticist, Manchester Centre for Genomic 
Medicine, Manchester, UK και αναθεωρήθηκε από τις Dr Sally Ann Lynch, senior clinical geneticist 
και Zephra Adamson, senior clinical cytogeneticist στο Our Lady's Children's Hospital, Crumlin, 
Dublin.  
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