
Γενετική
Έρευνα

Τι είναι η γενετική έρευνα;

Τα γονίδια είναι μέρος κάθε κυττάρου κάθε ατόμου. 
Τα γονίδια υπάρχουν σε ζεύγη και αποτελούνται 
από DNA. Τα γονίδια μεταφέρουν οδηγίες που λένε 
στο σώμα πώς να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. 
Έχουμε μερικά κοινά γονίδια με τους συγγενείς μας 
εξ αίματος.

Οι γενετικοί ερευνητές συχνά χρησιμοποιούν 
δείγματα αίματος ή σάλιου για να εξετάσουν το DNA. 
Οι γενετικοί ερευνητές ενδιαφέρονται για το πώς 
επηρεάζουν τα γονίδια τον τρόπο που λειτουργεί το 
σώμα μας.

Οι ερευνητές προσπαθούν να 
κατανοήσουν:
• Εάν τα γονίδιά μας καθιστούν περισσότερο 

ή λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουμε μία 
συγκεκριμένη ασθένεια ή πάθηση

• Πώς προλαμβάνεται ή θεραπεύεται μία ασθένεια 
ή πάθηση

• Πώς επηρεάζουν τα γονίδια την απόκριση του 
οργανισμού σε φάρμακα ή θεραπείες 

Ποιος συμμετέχει σε μια γενετική έρευνα;
• Ενήλικες και παιδιά

• Άτομα με μια ασθένεια ή πάθηση

• Μέλη οικογένειας 

• Υγιείς εθελοντές

Έχετε άλλες ερωτήσεις; 
Καλέστε:

Ρωτήστε τα εξής: 

1. Ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης;

2. Πώς θα συλλεχθεί το δείγμα γενετικού υλικού μου;

3. Θα λάβω εγώ, ή κάποιος άλλος, τα αποτελέσματα 
αυτής της μελέτης;

4. Τι συμβαίνει εάν οι εξετάσεις αποκαλύψουν κάποιο 
ιατρικό ζήτημα; 

5. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα καταχωρηθούν 
στον ιατρικό μου φάκελο;

6. Οι γενετικές εξετάσεις θα επηρεάσουν την 
οικογένειά μου;

7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα επηρεάσουν 
την ασφαλιστική κάλυψη της υγείας μου στο 
μέλλον;

8. Θα χρησιμοποιηθούν τα δείγματά μου ή οι 
γενετικές πληροφορίες μου για μελλοντική έρευνα; 
Εάν ναι, θα δώσω τη συγκατάθεσή μου; 

9. Τα δείγματά μου ή οι γενετικές πληροφορίες μου θα 
κοινοποιηθούν σε άλλους ερευνητές;

10. Εάν επιλέξω να μην συμμετάσχω σε μελλοντικές 
μελέτες, μπορώ να συμμετάσχω σε αυτή τη μελέτη;

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει γενικές πληροφορίες για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται για την 
παροχή ιατρικών συμβουλών. Μιλήστε με το γιατρό σας 
ή την ερευνητική ομάδα προτού προβείτε σε ενέργειες 
σχετικές με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το 
φυλλάδιο, ώστε να σας δώσουν συμβουλές ειδικά για την 
κατάστασή σας.



Τι σημαίνει να συμμετέχεις σε γενετική 
έρευνα;  
Όταν κάνετε γενετικές εξετάσεις ως μέρος της συνήθους 
περίθαλψης της υγείας σας, ο γιατρός συνήθως 
προσπαθεί να ελέγξει την υγεία σας ή να διαγνώσει ένα 
πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση θα συζητήσετε με 
τον γιατρό σας τα αποτελέσματα της εξέτασης. 

Στην έρευνα, οι γενετικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται 
για να απαντηθεί ένα επιστημονικό ερώτημα. Δεν 
προορίζεται για την περίθαλψη της υγείας σας ή τον 
εντοπισμό προβλημάτων υγείας.

Όταν συμμετέχετε σε γενετική έρευνα, η ερευνητική 
ομάδα ενδέχεται να μην σας ενημερώσει για τα 
αποτελέσματα των εξετάσεών σας. Ανάλογα με την 
έρευνα, τα αποτελέσματα των ερευνητικών γενετικών 
εξετάσεων μπορεί είτε να παρέχουν είτε να μην 
παρέχουν πληροφορίες για τη συνολική κατάσταση της 
υγείας σας.

What to ask before participating

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και πώς 
προστατεύομαι;
Υπάρχουν προστατευτικές δικλείδες για να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εθελοντών μιας 
έρευνας (που ονομάζονται επίσης «συμμετέχοντες 
σε έρευνα») και να καταστεί βέβαιο ότι οι εθελοντές 
αντιμετωπίζονται με σεβασμό. 

Η ερευνητική ομάδα θα δει μαζί σας το Έντυπο 
Συγκατάθεσης Κατόπιν Ενημέρωσης. Θα σας 
εξηγήσουν τους στόχους της μελέτης, τις διαδικασίες 
και τους πιθανούς κινδύνους και οφέλη. Ένας 
γενετιστής ή σύμβουλος για θέματα γενετικής μπορεί 
να είναι διαθέσιμος για να συζητήσει μαζί σας τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. 

Ζητήστε βοήθεια εάν υπάρχει κάτι που δεν 
καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει ποτέ να νιώθετε πιεσμένοι 
ή βεβιασμένοι. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη 
συμμετοχή σε μια γενετική έρευνα;
Η διαδικασία συλλογής δειγμάτων γενετικού υλικού 
θεωρείται ασφαλής και σχετικά ανώδυνη. Όμως, η 
απόφαση συμμετοχής σε μια γενετική ερευνητική 
μελέτη είναι μία προσωπική απόφαση.

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών σας 
μπορεί να προκαλέσει ένταση ή αναστάτωση, σε σας 
ή την οικογένειά σας. Για παράδειγμα, οι εξετάσεις 
μπορεί να αποκαλύψουν:

•  Ότι πάσχετε, ή μπορεί να παρουσιάσετε, μια 
συγκεκριμένη ασθένεια ή ανίατη πάθηση,

•  Μη αναμενόμενες πληροφορίες σχετικά με τα 
οικογενειακά σας γονίδια 

•  Ότι μέλη της οικογένειάς σας μπορεί να 
διατρέχουν τον κίνδυνο μιας συγκεκριμένης 
ασθένειας ή πάθησης 

Ένας ερευνητής μπορεί να εντοπίσει κάτι που δεν 
αναζητούσε – αυτό ονομάζεται τυχαίο εύρημα. 
Ρωτήστε την ερευνητική ομάδα για ποια είδη 
ευρημάτων θα σας ενημερώσει και πώς ενδέχεται να 
σας επηρεάσουν. 

Υπάρχει κίνδυνος κατά λάθος να κοινοποιηθούν οι 
προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλους. Ο Νόμος 
περί Μη Διακρίσεων για τις Γενετικές Πληροφορίες 
(GINA) σας προστατεύει από την άδικη αντιμετώπιση 
από ασφαλιστές υγείας ή εργοδότες λόγω διαφορών 
του DNA σας που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία 
σας. Όμως, ο νόμος δεν καλύπτει όλους τους τύπους 
ασφάλισης.

Συγκεκριμένοι κίνδυνοι περιγράφονται λεπτομερώς 
στο Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν Ενημέρωσης. 
Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε αυτούς τους κινδύνους 
προτού συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε μια μελέτη.

Η συμμετοχή σε έρευνα είναι δική σας επιλογή.
Ενημερωθείτε. Ρωτήστε. Λάβετε απαντήσεις. 


