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Στισ μζρεσ μασ, θ γενετικι αποτελεί ζνα ενεργό επιςτθμονικό πεδίο το οποίο ζχει ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ  για τθν 

κοινωνία. Για τουσ παραπάνω λόγουσ, το Ινςτιτοφτο Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν Golden Helix και τα Eκπαιδευτιρια 

ΓΕΙΣΟΝΑ ςυνεργάςτθκαν για τθν διοργάνωςθ του ςυνεδρίου «Γενετικι και Κοινωνία», που διεξάγεται ςτο 

Κδρυμα Ευγενίδου ςτθν Ακινα ςτισ 4-6 Νοεμβρίου 2011. 

Σκοπόσ του ςυνεδρίου είναι θ ενθμζρωςθ για τισ τελευταίεσ εξελίξεισ ςτον χϊρο τθσ γενετικισ τόςο τθσ 

επιςτθμονικισ κοινότθτασ τθσ χϊρασ όςο και ενόσ ευρφτερου κοινοφ. Θ κεματολογία του ςυνεδρίου αφορά ςε 

κζματα τθσ γενετικισ που άπτονται τθσ κακθμερινότθτασ, όπωσ γενετικζσ αναλφςεισ, εξωςωματικι 

γονιμοποίθςθ, καρκίνοσ και κλθρονομικότθτα, βλαςτοκφτταρα κ.α. Το ςυνζδριο περιλαμβάνει ομιλίεσ από 40 

διακεκριμζνουσ ομιλθτζσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε κερμά τουσ Ζλλθνεσ και ξζνουσ ομιλθτζσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςυνζδριο. 

Επίςθσ, ευχαριςτοφμε κερμά το  Howard Hughes Medical Institute για τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ του 

ςυνεδρίου και τθν REAL Media group (τθν εφθμερίδα REAL NEWS, το ραδιοφωνικό ςτακμό REAL FM 97.8 και το 

διαδικτυακό ενθμερωτικό ιςτοτόπο REAL.gr για τθν ευγενικι τουσ προςφορά να είναι χορθγοί επικοινωνίασ του 

ςυνεδρίου αυτοφ. Επίςθσ, ευχαριςτοφμε τουσ χορθγοφσ του ςυνεδρίου αυτοφ, και ςυγκεκριμζνα τθν Τράπεηα 

Κφπρου, τισ επιςτθμονικζσ εκδόςεισ ΡΑΛΣΛΑΝΟΥ Α.Ε., και το περιοδικό Επιςτθμονικό Μάρκετινγκ για τισ 

χορθγίεσ τουσ. 

 

Εκ μζρουσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ του ςυνεδρίου 

 

Γεϊργιοσ Π. Πατρινόσ 

Επίκουροσ Κακθγθτισ 

Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν 

Κωνςταντίνοσ Καμπουράκθσ 

Γραμματεία Εκπαιδευτικισ 

Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 

Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το βιβλίο των περιλιψεων διατίκεται και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου  

http://www.goldenhelix.org/geneticsandsociety2011. 

http://www.goldenhelix.org/geneticsandsociety2011
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Πρόλογοσ 

Στο ςφγχρονο κόςμο, τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ θλεκτρονικισ ενθμζρωςθσ, κακθμερινά γινόμαςτε 

αποδζκτεσ πλθροφοριϊν ςχετικά με τα επιτεφγματα τθσ επιςτιμθσ τθσ Γενετικισ. Γνωρίηουμε ότι υπάρχουν 

κλθρονομικά νοςιματα με ποιο γνωςτό ςτθ χϊρα μασ τθ καλαςςαιμία ι μεςογειακι αναιμία. Πμωσ, υπάρχει 

γονίδιο για τον καρκίνο; Μιπωσ για τθν επικετικότθτα και τθ ςυμπεριφορά εν γζνει; Ζχουν όλα τα 

χαρακτθριςτικά μασ γενετικι βάςθ; Ροια από αυτά είναι κλθρονομικά; Ροιοσ είναι ο ρόλοσ του περιβάλλοντοσ 

ςτθν διαμόρφωςθ των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν; 

 

Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα ερωτιματα που μασ απαςχολοφν ςιμερα ςχετικά με τθν επιςτιμθ τθσ 

Γενετικισ. Το ςυνζδριο «Γενετικι και Κοινωνία» που ςυνδιοργανϊνεται από τα Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ και το 

Λνςτιτοφτο Βιοϊατρικϊν Ερευνϊν Golden Helix και κα λάβει χϊρα ςτο Μδρυμα Ευγενίδου, ςτισ 4-6 Νοεμβρίου 

2011 αποςκοπεί να δϊςει ςαφείσ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα αυτά. Στο ςυνζδριο ςυμμετζχουν ειδικοί από 

ελλθνικά και ξζνα πανεπιςτιμια και ερευνθτικά κζντρα οι οποίοι κα παρουςιάςουν τθν υπάρχουςα γνϊςθ και 

τα ςφγχρονα επιτεφγματα τθσ Γενετικισ κακϊσ και τουσ προβλθματιςμοφσ για τισ επιπτϊςεισ αυτϊν ςτθν 

κοινωνία. Τα ηθτιματα που ανακφπτουν είναι πολλά και θ απάντθςι τουσ απαιτεί τθ ςυνδρομι όχι μόνο των 

βιολογικϊν αλλά και των κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν, κακϊσ εγείρονται και πολλά φιλοςοφικά και 

νομικά ερωτιματα, πζραν των αμιγϊσ επιςτθμονικϊν.  

 

Στο ςθμείο αυτό αναδεικνφεται ο ςθμαντικόσ ρόλοσ του ςχολείου. Το παιδαγωγοφν ςχολείο δεν είναι αυτό που 

απλϊσ μεταδίδει γνϊςεισ αλλά αυτό που επιπλζον καλλιεργεί τρόπο ςκζψθσ και ςτάςθσ παράλλθλα με τθ 

μετάδοςθ γνϊςθσ. Επιτακτικι προβάλει θ ανάγκθ, περιςςότερο από ποτζ, το ςχολείο του 21ου αιϊνα να 

παραδϊςει ςτθν κοινωνία επιςτθμονικά εγγράμματουσ πολίτεσ οι οποίοι κα μποροφν να κατανοοφν και τθν 

επιςτθμονικι γνϊςθ και τισ επιπτϊςεισ αυτισ ςτθ ηωι τουσ. Ζτςι, κα είναι ςε κζςθ να παίρνουν αποφάςεισ οι 

οποίεσ κα αποβλζπουν ςτο κοινό καλό και όχι ςτθν εξυπθρζτθςθ ςυγκυριακϊν ςυμφερόντων. Θ διαχείριςθ τθσ 

γενετικισ μασ κλθρονομιάσ πρζπει να είναι ςυνετι και οι ςχετικζσ παρεμβάςεισ ςυμβατζσ με τισ θκικζσ αρχζσ τθσ 

ανκρωπότθτασ. Διαφορετικά, θ ανκρϊπινθ αλαηονεία μπορεί να μασ φζρει αντιμζτωπουσ με τθν ίδια μασ τθν 

φπαρξθ και τθ φφςθ.  

 

Συνεπϊσ, ςτισ μζρεσ μασ θ επιςτθμονικι καλλιζργεια δεν κα πρζπει να περιορίηεται ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων και 

ςτθν ανάπτυξθ τρόπου ςκζψθσ ςχετικά με τθν ίδια τθν επιςτιμθ, αλλά να δίνει μια ευρφτερθ οπτικι που κα 

περιλαμβάνει και τθ ςχζςθ επιςτιμθσ και κοινωνίασ. Αντί τθσ ακραίασ εξειδίκευςθσ και του απομονωτιςμοφ, ο 

ςφγχρονοσ κόςμοσ ζχει ανάγκθ τθ ςφηευξθ των επιςτθμονικϊν πεδίων, τθν ενοποίθςθ τθσ γνϊςθσ και τθ 

διακεματικι προςζγγιςθ. Το ςφγχρονο, παιδαγωγοφν ςχολείο μπορεί να ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ διαμόρφωςθ 

ςκεπτόμενων πολιτϊν με ευρεία μάκθςθ και θκικζσ αρχζσ, οι οποίοι κα μποροφν να διαχειριςτοφν ςυνετά τθν 

υπάρχουςα επιςτθμονικι γνϊςθ προσ όφελοσ των ιδίων και του κόςμου μασ. Ελπίηω ότι το ςυνζδριο «Γενετικι 

και Κοινωνία» κα δϊςει το ζναυςμα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 

Ελευκζριοσ Γείτονασ 

Γενικόσ Διευκυντισ 

Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ 

Παραςκευι 04/11/2011 

15:30-16:00  Εγγραφζσ 

16:00-16:15 Χαιρετιςμοί  

 

Ζναρξθ εργαςιϊν ςυνεδρίου 

16:15-18:00 

 

Γενετικι και κοινωνία 

 

υντονιςτισ: 

Κ. Καμπουράκθσ 

Θ δθμόςια κατανόθςθ και θ διδαςκαλία τθσ Γενετικισ ςτθ μεταγονιδιωματικι εποχι 

Κωνςταντίνοσ Καμπουράκθσ, Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ, Ακινα  

 

Genetics, genomics and the world out there: On the responsibilities of scientists for 

promoting scientific and social literacy 

Thomas Reydon, Leibniz Universitat Hannover  

 

Εξατομικευμζνθ ιατρικι: Θκικά διλιμματα και προκλιςεισ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία 

Γεϊργιοσ Ρ. Ρατρινόσ, Επίκουροσ κακθγθτισ Φαρμακογονιδιωματικισ Ρανεπιςτθμίου 

Ρατρϊν 

18:00-18:30 Διάλειμμα 

18:30 – 20:30 

 

Γονιδιωματικι 

 

υντονιςτισ: 

Γ. Ρατρινόσ 

Σράπεηα DNA, αςφάλεια και ανκρϊπινα δικαιϊματα 

Κοτςαλισ Λεωνίδασ, Κακθγθτισ, Νομικι Σχολι Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 

Φαρμακογονιδιωματικι  

Δζςποινα Σανοφδου, Επίκουρθ Κακθγιτρια, Λατρικι Σχολι Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 

Θ χαρτογράφθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ και ο πειραςμόσ τθσ νζασ 

ευγονικισ: Θκικά ηθτιματα  

Ευάγγελοσ Δ. Ρρωτοπαπαδάκθσ, Λζκτωρ Εφαρμοςμζνθσ Θκικισ, Εκνικό και 

Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Γονιδιωματικι κλινικι 

Στυλιανόσ Αντωναράκθσ, Κακθγθτισ Λατρικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Γενεφθσ, 

Αντεπιςτζλλον μζλοσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 

20:30 Δεξίωςθ 
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άββατο 05/11/2011 

10:00-10:30 Εγγραφζσ 

10:30-12:00 

Γενετικι, καρκίνοσ και 

γιρανςθ 

 

υντονιςτισ: 

Νικόλαοσ Ραυλίδθσ 

Ιςτορικι διαδρομι του καρκίνου ςτον πλανιτθ Γθ 

Νικόλαοσ Ραυλίδθσ, Κακθγθτισ Λατρικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

 

Γενετικι και καρκίνοσ 

Δρακοφλθσ Γιαννουκάκοσ, Διευκυντισ εργαςτθρίου Μοριακισ Διαγνωςτικισ, 

Ε.Φ.Ε.Κ.Ε. ΔΘΜΟΚΛΤΟΣ, Ακινα 

 

Γενετικι τθσ γιρανςθσ  

Ρόπθ Συντυχάκθ, Ερευνιτρια Γ, Μδρυμα Λατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν 

12:00 – 12:30 Διάλειμμα 

12:30-14:30 

 

Γενετικι ανκρϊπου  

 

υντονιςτισ: 

Μ. Ραπαδάκθσ 

Μοριακι Γενετικι Ανκρϊπου  

Ραναγοφλα Κόλλια, Επίκουρθ Κακθγιτρια Μοριακισ Γενετικισ, Εκνικό και 

Καποδιςτριακό Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Ρρόεδροσ ΣΛΓΕ 

 

Πρόλθψθ Μεςογειακισ Αναιμίασ ςτθν Ελλάδα: Ζνα παγκόςμιο υπόδειγμα 

πρόλθψθσ γενετικοφ νοςιματοσ  

Μάνοσ Ραπαδάκθσ, Υπεφκυνοσ Ρρογεννθτικοφ Ελζγχου Μεςογειακισ Αναιμίασ, Λαϊκό 

Νοςοκομείο Ακθνϊν, Ρρόεδροσ ΡΕΒ 

 

Κυτταρογενετικι και διάγνωςθ χρωμοςωμικϊν ανωμαλιϊν  

Βοφλα Βελιςςαρίου, Κυτταρογενετιςτισ, Τμιμα Γενετικισ και Μοριακισ Βιολογίασ, 

Γενικι, Μαιευτικι-Γυναικολογικι και Ραιδιατρικι Κλινικι «ΜΘΤΕΑ», Ακινα  

 

Γενετικι και ντόπινγκ  

Χαράλαμποσ Κατςοφλασ, Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων, Ακινα 

14:30 – 15:30  Γεφμα 

15:30-17:30 

 

Προεμφυτευτικι 

γενετικι διάγνωςθ και 

υποβοθκοφμενθ 

αναπαραγωγι  

 

υντονίςτρια: 

Β. Ραυλίδθ 

Προεμφυτευτικι γενετικι διάγνωςθ  

Εμμανουιλ Καναβάκθσ, Κακθγθτισ, Διευκυντισ Εργαςτθρίου Λατρικισ Γενετικισ 

Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 

Τποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι: Νομικά ηθτιματα  

Ραπαδοποφλου-Κλαμαρι Διμθτρα, Κακθγιτρια, Νομικι Σχολι Εκνικοφ και 

Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 

Τποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι: θκικοί προβλθματιςμοί  

π. Βαςίλειοσ Καλλιακμάνθσ, Κακθγθτισ Κεολογικισ Σχολισ Αριςτοτελείου 

Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ 

 

Τιοκεςία και Κλθρονομικότθτα  

Βαςιλικι Ραυλίδθ, Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ, Ακινα 

17:30 – 18:00  Διάλειμμα 
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18:00-20:00  

 

Σράπεηεσ 

Ομφαλιοπλακουντικοφ 

Αίματοσ 

 

υντονίςτρια: 

Λ. Σουφλζρθ 

Σράπεηεσ και χριςθ Ομφαλιοπλακουντικοφ Αίματοσ 

Αχιλλζασ Αναγνωςτόπουλοσ, Συντονιςτισ Διευκυντισ Αιματολογικισ Κλινικισ 

νοςοκομείου Γεϊργιοσ Ραπανικολάου  

 

Θ εμπειρία τθσ Σράπεηασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 

Αικατερίνθ Γκιόκα-Σταυροποφλου, Διευκφντρια Ελλθνικισ Τράπεηασ 

Ομφαλιοπλακουντικοφ Αίματοσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 

 

Θ εμπειρία τθσ Σράπεηασ του νοςοκομείου Γεϊργιοσ Παπανικολάου 

Δαμιανόσ Σωτθρόπουλοσ, Αιματολόγοσ Διευκυντισ, Υπεφκυνοσ Ελλθνικισ Τράπεηασ 

Ομφαλιοπλακουντικοφ Αίματοσ νοςοκομείου Γεϊργιοσ Ραπανικολάου 
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Κυριακι 06/11/2011 

10:00-10:30  Εγγραφζσ 

10:30 – 12:30 

 

Γενετικι και Θκικι 

 

υντονιςτισ: 

Β. Ξυράφασ 

Jurgen Habermas: Θκικι και Γενετικι ςε διάλογο  

Βαςίλειοσ Ξυράφασ, Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ, Ακινα 

 

Θ ανκρϊπινθ ελευκερία και τα κοινωνικο-θκικά προβλιματα των απαρχϊν τθσ ηωισ 

του ανκρϊπου 

Λωάννθσ Ρζτρου, Κακθγθτισ Κεολογικισ Σχολισ, ΑΡΚ  

 

Φυςικι κατάςταςθ και πολιτικι κοινωνία: θ περίπτωςθ του Leviathan  

Γιϊτα Βάςςθ, Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ, Ακινα  

 

Ξενομεταμόςχευςθ: Μια βιοθκικι προςζγγιςθ τθσ χριςθσ διαγονιδιακϊν ηϊων ςτθν 

ιατρικι  

Κεοδϊρα Ντοφλα, υπ. Διδάκτωρ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

12:30-13:00  Διάλειμμα 

13:00-14:30 

 

Θ Γενετικι ςτθν 

Εκπαίδευςθ και ςτο 

Δθμόςιο Πεδίο 

 

υντονίςτρια: 

Αιμιλία Στακάκου, 

Δθμοςιογράφοσ 

Συντάκτρια Υγείασ Real 

News 

Γνϊςεισ και ςτάςεισ μακθτϊν Λυκείου για κζματα Γενετικισ και ςφγχρονεσ 

εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ  

Γιαςεμισ Θλίασ, Βαςιλικι Ηόγκηα, Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ 

ςτθν Ρροςχολικι Θλικία, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν 

 

υςχζτιςθ γνϊςεων Γενετικισ και Βιοτεχνολογίασ με τισ ςτάςεισ ζναντι ςφγχρονων 

εφαρμογϊν τθσ Βιοτεχνολογίασ μακθτϊν Λυκείου  

Βαςιλικι Ηόγκηα, Θλίασ Γιαςεμισ & Μαρίντα Εργαηάκθ, Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ 

Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν Ρροςχολικι Θλικία, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν 

 

Γενετικι και Λογοτεχνία: Θ αντι-ουτοπιςτικι ατμόςφαιρα τθσ επιςτθμονικισ 

φανταςίασ  

Χριςτοσ Γρθπιϊτθσ, Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ, Ακινα 

14:30 – 15:30  Γεφμα 

15:30 – 17:30 

 

History of Genetics 

 

υντονιςτισ: 

Κ. Καμπουράκθσ 

What was wrong with Eugenics? Conflicting narratives and disputed interpretations 

Diane Β. Paul, Professor Emerita, University of Massachusetts Boston and Harvard 

University 

 

The allusion of the gene: Misunderstandings of the concepts heredity and gene 

Raphael Falk, Professor Emeritus, The Hebrew University of Jerusalem 

17:30 – 18:00  Κλείςιμο εργαςιϊν ςυνεδρίου 
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ΠΕΡΙΛΘΨΕΙ 

 

ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ 
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What was wrong with Eugenics? Conflicting narratives and disputed 
interpretations 

 
Diane B. Paul 
Professor Emerita, University of Massachusetts Boston, Associate in Zoology, Harvard University, Population 
Genetics Museum of Comparative Zoology Labs, Harvard University, 26 Oxford Street, Cambridge, MA 02138, USA 

 
 

Although it is often taken for granted that eugenics is odious, exactly what makes it so is far from obvious. The 

existence of considerable interpretative flexibility is evident in the disparate policy lessons for contemporary 

reproductive genetics (or “reprogenetics”) that have been derived from essentially the same set of historical 

facts. In this paper, I will show how different—indeed, diametrically-opposed—morals have been drawn from the 

history of eugenics and link these contrasting messages both to different underlying conceptions of what 

constitutes the central wrong of eugenics and differing degrees of enthusiasm for reprogenetic technologies. I will 

then argue that, for several reasons, the history of eugenics simply cannot provide the kind of direct guidance 

that many participants in current debates would like. Although the history does have implications for policy, the 

insights to be gleaned are both subtle and indirect. 

 

 

 

The allusion of the gene: Misunderstandings of the concepts heredity and 

gene 
 

Raphael Falk  

Professor Emeritus, Department of Genetics, The Alexander Silberman Institute of Life Sciences, The Hebrew 

University of Jersuaelm, Jerusalem 91904, Israel  

 

Life sciences became Biology, a formal scientific discipline, at the turn of the nineteenth century, by that time it 

adopted the methods of reductive physics and chemistry. Mendel’s hypothesis of inheritance of discrete factors 

introduced a quantitative reductionist discipline into biology. In 1910 Johannsen differentiated between the 

phenotype, which defines traits, and their genotype, the hereditary essence of such traits and their entities – the 

genes.  The efforts to characterize these entities culminated in 1953, in Watson-Crick’s physico-chemical double 

helix model of DNA, the hereditary matter. However, the more molecular biology advanced the less real were its 

entities: Genes became generic units of heredity. The increasing role of science in society, and their mutual 

dependence augmented the urge of the public at large to find in science icons of authority; the generic nature of 

the gene concept allowed scientists to offer it as the bait, even though advances in research made it clear that a 

distinction must be maintained between advances in reductive methodologies and the progress of systems’ 

conceptions. Genes out of context are meaningless. There are no “genes for” a trait: even if a specific change in a 

site on the DNA sequence may end in a conspicuous change in a trait, it must be realized that many sites in the 

DNA, in the cell, and in the organism as an integrated system in its environment, determine or rather, condition 

traits. 
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Genetics, genomics and the world out there: On the responsibilities of 

scientists for promoting scientific and social literacy 
 

Thomas A.C. Reydon 

Institute of Philosophy & Center for Philosophy and Ethics of Science (ZEWW), Leibniz Universität Hannover, Im 

Moore 21, 30167 Hannover, Germany 

 

One of the factors that profoundly affects the relation between science and society is how well information flows 

between these two domains. Such information flow must be bi-directional and involves at least three groups of 

people: scientists, the general public (including high-school and university students), and science communicators 

and educators as intermediaries between these two. Members of the general public need to be well informed 

about science, that is, they should have a sufficient degree of scientific literacy. Scientists, in turn, need to be well 

informed about the societal factors that might matter to their particular field of work, as well as to science in 

general. That is, scientists should have a sufficient degree of science-relevant social literary. This presentation 

focuses on the scientists’ side of this constellation, examining whether and to what extent scientists can be said 

to have a responsibility to (1) promoting scientific literacy among the general public and (2) promoting social 

literacy for themselves as well as among the community of their peers. I shall address these questions with 

respect to the sciences of genetics and genomics, as in these sciences issues relating to science and society are 

particularly clearly visible. I shall argue that scientists have a clearprofessional responsibility in the face of these 

two issues and that they should see this responsibility as part of the professional scientific ethos. I shall frame my 

argument in terms of Philip Kitcher’s pleas for a well-ordered science. 
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Σράπεηεσ και χριςθ Ομφαλιοπλακουντικοφ Αίματοσ 
 

Αχιλλζασ Αναγνωςτόπουλοσ, 

Συντονιςτισ Διευκυντισ Αιματολογικισ Κλινικισ νοςοκομείου Γεϊργιοσ Ραπανικολάου, μζλοσ ΔΣ ΕΟΜ, 

Ρρόεδροσ Τμιματοσ ΛΥΝ ΕΑΕ, Μζλοσ ΔΣ ΕΟΜ, Κεςςαλονίκθ  

 

Μεταμοςχεφςεισ αιμοποιθτικών κυττάρων  

Θ Μεταμόςχευςθ αιμοποιθτικϊν κυττάρων ςυνίςταται ςτθ ςυλλογι μοςχεφματοσ αιμοποιθτικϊν κυττάρων από 

δότθ και θ χοριγθςι τουσ ςε λιπτθ-αςκενι. Τα αρχζγονα αιμοποιθτικά κφτταρα αποτελοφν το απαραίτθτο 

ςυςτατικό του μοςχεφματοσ προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί μακρόχρονθ αιμοποιία ςτον λιπτθ. Πταν ο δότθσ και 

ο λιπτθσ είναι το ίδιο πρόςωπο, θ μεταμόςχευςθ καλείται αυτόλογθ. Εφαρμόηεται ςε περιπτϊςεισ όπου ο 

μυελόσ δεν πάςχει ι θ νόςοσ βρίςκεται ςε πλιρθ φφεςθ. Το μόςχευμα λαμβάνεται από το αίμα του αςκενοφσ. 

Στθν αλλογενι μεταμόςχευςθ το μόςχευμα λαμβάνεται από άλλον υγιι άνκρωπο. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ να 

υπάρχει ικανοποιθτικόσ βακμόσ ιςτοςυμβατότθτασ μεταξφ δότθ και λιπτθ. Ρροζρχεται από ταυτόςθμα αδζλφια 

και εναλλακτικά από άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ ι από μθ ςυγγενείσ δότεσ (εκελοντζσ ι ομφαλοπλακουντιακό 

αίμα). Πταν το μόςχευμα προζρχεται από άλλον άνκρωπο διακζτει αντιλευχαιμικζσ ιδιότθτεσ. Ο μυελόσ των 

οςτϊν (μεδοφλι) αποτελεί παλιά και ςχεδόν παρελκοφςα πθγι μοςχεφματοσ. Τα τελευταία χρόνια τα αρχζγονα 

κφτταρα ςυλλζγονται από το αίμα με ειδικό μθχάνθμα  και μετά από ειδικοφσ χειριςμοφσ ι χρθςιμοποιείται το 

αίμα του πλακοφντα. Οι ςπουδαιότερεσ αςκζνειεσ που αντιμετωπίηονται με μεταμόςχευςθ είναι αιματολογικζσ 

πακιςεισ-κακοικεισ και μθ, διαταραχζσ μεταβολιςμοφ και ανοςολογικζσ πακιςεισ. Τα αποτελζςματα 

επθρεάηονται από παράγοντεσ του αςκενοφσ, τθσ νόςου και του δότθ.  Λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ 

αςκενείσ με ευμενείσ ι δυςμενείσ παράγοντεσ, οι μιςοί από αυτοφσ ηουν απαλλαγμζνοι οριςτικά από τθ νόςο 

τουσ. 

  

Σράπεηεσ ομφαλιοπλακουντικοφ αίματοσ 

Στον μυελό των οςτϊν κακϊσ και ςτο αίμα του ομφάλιου λϊρου και πλακοφντα τα βλαςτικά κφτταρα που 

ζχουν απομονωκεί και χαρακτθριςκεί είναι τα αρχζγονα αιμοποιθτικά κφτταρα και τα μεςεγχυματικά κφτταρα 

ι κφτταρα του ςτρϊματοσ. Από τα πρϊτα προκφπτουν όλοι οι κυτταρικοί τφποι του αίματοσ (ερυκρά και λευκά 

αιμοςφαίρια, αιμοπετάλια), από τα δεφτερα ςχθματίηονται τα οςτά, ο χόνδροσ και ο λιπϊδθσ ιςτόσ. Αυτά δεν 

πρζπει να ςυγχζονται με τα εμβρυϊκά βλαςτικά κφτταρα, που εντοπίηονται πολφ νωρίσ κατά τθν διάρκεια τθσ 

εμβρυϊκισ ανάπτυξθσ και από τα οποία προκφπτουν όλοι οι ιςτοί του εμβρφου. Τα αρχζγονα αιμοποιθτικά 

κφτταρα χρθςιμοποιοφνται ωσ μοςχεφματα ςτισ μεταμοςχεφςεισ αιμοποιθτικϊν κυττάρων.  Το 

Ομφαλιοπλακουντικό Αίμα (ΟΡΑ) του αςκενοφσ δεν είναι κατάλλθλο για μεταμόςχευςθ προσ τον ίδιο, επειδι 

είτε πάςχει ςίγουρα και το ίδιο (ςε κλθρονομικζσ πακιςεισ) είτε πάςχει δυνθτικά (ςε περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ τθσ 

λευχαιμίασ τα πρϊτα ζτθ τθσ ηωισ). Επιπλζον, ςε περιπτϊςεισ λευχαιμιϊν το αυτόλογο μόςχευμα (από τον ίδιο 

τον αςκενι) υςτερεί του αλλογενοφσ (από άλλον άνκρωπο) επειδι ςτερείται αντιλευχαιμικισ δράςθσ. Να 

ςθμειωκεί ότι ςτθν Οξεία Λεμφοβλαςτικι Λευχαιμία, που αποτελεί το 80% των λευχαιμιϊν τθσ παιδικισ 

λευχαιμίασ, θ αυτόλογθ μεταμόςχευςθ ζχει καταργθκεί ωσ αναποτελεςματικι. Τα αποτελζςματά τθσ είναι 

ιςοδφναμα τθσ ςυμβατικισ χθμειοκεραπείασ. Στουσ ενιλικεσ, όταν υποβάλλονται ςε αυτόλογθ μεταμόςχευςθ 

επί λεμφωμάτων και άλλων πακιςεων, προτιμάται θ ςυλλογι των αιμοποιθτικϊν κυττάρων από το αίμα. Τα 

μοςχεφματα ΟΡΑ φυλάςςονται ςε Τράπεηεσ. Στισ δθμόςιεσ τράπεηεσ δωρίηονται προκειμζνου να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτο μζλλον από όποιον τα ζχει ανάγκθ (ςυμβατόσ αςκενισ) και θ διαδικαςία δεν ζχει κανζνα 

χρθματικό κόςτοσ για τον δωρθτι. Στισ ιδιωτικζσ τράπεηεσ τα κφτταρα φυλάςςονται για μελλοντικι χριςθ μόνο 

από τον δότθ και φυςικά θ διαδικαςία ζχει ζνα κόςτοσ (1500-2000 ευρϊ για 15-20 ζτθ). Οι άνκρωποι αγοράηουν 

ζνα «προϊόν» και μια υπθρεςία υγείασ χωρίσ ουςιαςτικό αντίκριςμα.  Οι μεγαλφτερεσ Επιςτθμονικζσ Εταιρείεσ 

ςτθν Αμερικι και τθν Ευρϊπθ είναι αντίκετεσ με τθν Λδιωτικι Κατάκεςθ, επειδι δεν υπάρχει τεκμθριωμζνθ 

επιςτθμονικι βάςθ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι κινοφνται οι Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ, θ Εκνικι Επιτροπι Βιοθκικισ, ο 
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Εκνικόσ Οργανιςμόσ Μεταμοςχεφςεων και θ Ελλθνικι Αιματολογικι Εταιρεία. Υποςτθρίηουν τθν ανάπτυξθ 

Δθμόςιων Τραπεηϊν από κρατικζσ αρχζσ, από τισ οποίεσ κα μποροφςαν να βρουν κατάλλθλα μοςχεφματα και 

τθν ευκαιρία να ηιςουν όλα τα παιδιά και οι ενιλικεσ που ζχουν ζνδειξθ μεταμόςχευςθσ και δεν διακζτουν 

ςυμβατό δότθ. Στθν Λταλία και τθ Γαλλία απαγορεφεται θ λειτουργία ιδιωτικϊν Τραπεηϊν. Το 30% των αςκενϊν 

δεν βρίςκει κατάλλθλο δότθ. Στθν Ελλάδα υπολογίηονται κατ’ ζτοσ ςε 40-50 τα άτομα που χάνουν τθν ευκαιρία 

επιβίωςθσ μζςω τθσ μεταμόςχευςθσ, εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ ςυμβατοφ δότθ. Στθ χϊρα μασ  ζχουμε τουσ 

λιγότερουσ αναλογικά εκελοντζσ δότεσ και τα λιγότερα ομφαλοπλακουντιακά μοςχεφματα ςε δθμόςιεσ 

Τράπεηεσ από όλον τον αναπτυγμζνο κόςμο.  Το πρόβλθμα κα αντιμετωπιςκεί με τθ ςταδιακι αφξθςθ των 

εκελοντϊν δοτϊν και των μονάδων ΟΡΑ ςτισ δθμόςιεσ Τράπεηεσ. Μελζτθ του Ρολυτεχνείου Κεςςαλονίκθσ για 

λογαριαςμό τθσ ελλθνικισ Αιματολογικισ Εταιρείασ κατζδειξε ότι ζνα απόκεμα δζκα χιλιάδων μονάδων ΟΡΑ ςε 

δφο δθμόςιεσ Τράπεηεσ κα παρείχε μόςχευμα ςτο 95% των ελλινων αςκενϊν που πρζπει να υποβλθκοφν ςε 

μεταμόςχευςθ και δεν βρίςκουν κατάλλθλο δότθ. Συνεπϊσ, πρζπει να ενιςχυκοφν οι δφο ελλθνικζσ Δθμόςιεσ 

Τράπεηεσ ςτθν Ακινα  και ςτθ Κεςςαλονίκθ για να επιτφχουν ταχεία ολοκλιρωςθ του αναγκαίου αποκζματοσ. 

 
 

 

Φυςικι Κατάςταςθ και Πολιτικι Κοινωνία 

Γιϊτα Βάςςθ 

Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ, Ακινα 

 

Αντικείμενο διερεφνθςθσ τθσ ειςιγθςθσ αποτελεί το κατά πόςο θ κεϊρθςθ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ και των 

βιολογικϊν καταβολϊν προςφζρεται ωσ εξθγθτικό ι νομιμοποιθτικό ςχιμα τθσ πολιτικισ κοινωνίασ. 

Ανταποκρινόμενθ ςτον τίτλο του ςυνεδρίου, «Γενετικι και Κοινωνία», θ εργαςία παρζχει μία διαφορετικι οπτικι 

ςτθ διερεφνθςθ των ςχζςεων μεταξφ των δφο κεντρικϊν πόλων, κακϊσ αναηθτοφνται πρϊιμα ςτοιχεία 

βιολογικοφ ντετερμινιςμοφ ςτο πεδίο τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ. Ραράδειγμα για τθ μελζτθ του ηθτιματοσ κα 

αποτελζςει ζνα κλαςικό ζργο τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ του 17ου αιϊνα (1651). Ρρόκειται για το ζργο Λεβιάκαν ι 

Η Υλθ, Μορφι και Εξουςία μιασ Εκκλθςιαςτικισ και Λαϊκισ Πολιτικισ Κοινότθτασ (Leviathan or The Matter, Form 

and Power of a Common- Wealth Ecclesiastical and Civil)  του Τόμασ Χομπσ (Thomas Hobbes). Με τθν 

παρουςίαςθ των βαςικϊν ςυνιςτωςϊν τθσ χομπεςιανισ κεϊρθςθσ κα επιχειρθκεί θ διαφγαςθ των ςχζςεων 

μεταξφ φυςικοφ- βιολογικοφ- γενετικοφ και κοινωνικοφ- πολιτικοφ, κακϊσ και οι αναπόφευκτεσ αναγωγζσ ςτθ 

ςφγχρονθ πολιτικι ςκζψθ και κοινωνικι πραγματικότθτα. Είναι εντζλει αυτονόθτθ, κακοριςμζνθ ι 

προκακοριςμζνθ αυτι θ ςχζςθ μεταξφ του φυςικοφ και του κοινωνικοφ ι το πεδίο τθσ ςχζςθσ είναι δυναμικό, 

μεταβαλλόμενο και υπό ςυνεχι διαπραγμάτευςθ; 
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Προγεννθτικι διάγνωςθ χρωμοςωματικϊν ανωμαλιϊν του εμβρφου: 

Κυτταρογενετικι και μοριακι προςζγγιςθ 

Βοφλα Βελιςςαρίου 

Τμιμα Γενετικισ και Μοριακισ Βιολογίασ, Γενικι, Μαιευτικι-Γυναικολογικι και Ραιδιατρικι Κλινικι Μθτζρα 

 

Oι χρωμοςωματικζσ ανωμαλίεσ αποτελοφν τα ςυχνότερα γενετικά νοςιματα ςτον άνκρωπο και μία από τισ 

βαςικζσ αιτίεσ νοθτικισ υςτζρθςθσ, κακυςτζρθςθσ τθσ ενδομιτριασ και μεταγεννθτικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ 

επίςθσ και ανωμαλιϊν του κρανιοπροςωπικοφ, ςκελετικοφ, καρδιακοφ και ουρογεννθτικοφ ςυςτιματοσ. Θ 

ςυχνότερθ χρωμοςωματικι ανωμαλία είναι θ τριςωμία 21, κλινικι εικόνα τθσ οποίασ αποτελεί το ςφνδρομο 

Down με ςυχνότθτα 1 ςτισ 800 γεννιςεισ.  Ο καρυότυποσ του εμβρφου που προκφπτει από τθν κυτταρογενετικι 

ανάλυςθ αποτελεί μζχρι ςιμερα το χρυςό κανόνα γιά τθ διάγνωςθ των χρωμοςωματικϊν ανωμαλιϊν. Ζχει όμωσ 

ςοβαροφσ περιοριςμοφσ, κυρίωσ όςον αφορά ςτθ διάγνωςθ υπομικροςκοπικϊν χρωμοςωματικϊν ανωμαλιϊν. 

Υπολογίηεται ότι ςε 10-15% αςκενϊν με νοθτικι υςτζρθςθ ι/και δυςμορφίεσ και φυςιολογικό καρυότυπο θ 

αιτία είναι κάποια υπομικροςκοπικι βλάβθ ςτα χρωμοςϊματα μικρότερθ των 5-10Μb, που δεν φαίνεται ςτον 

καρυότυπο αλλά διαγιγνϊςκεται μόνο με μεκόδουσ μοριακισ κυτταρογενετικισ ι μοριακισ βιολογίασ 1. Θ 

ανάπτυξθ νζων μεκόδων βελτίωςθσ τθσ διακριτικισ ικανότθτασ των χρωμοςωματικϊν βλαβϊν, κακϊσ και θ 

δυνατότθτα μθ επεμβατικισ διάγνωςθσ ςτο αίμα τθσ εγκφου που δεν κα κζτει ςε κίνδυνο τθν κφθςθ, αποτελοφν 

τουσ δφο ςθμαντικοφσ τομείσ που πιςτεφεται ότι κα αλλάξουν δραςτικά το τοπίο ςτθ προγεννθτικι διάγνωςθ τα 

επόμενα ζτθ. 

 

Ο προγεννθτικόσ καρυότυποσ 

Ο προγεννθτικόσ καρυότυποσ γεννικθκε το 1966 όταν οι Steele και Breg2 κατζδειξαν ότι θ χρωμοςωματικι 

ςφςταςθ του εμβρφου ιταν δυνατό να κακοριςκεί με τθν ανάλυςθ καλλιεργθμζνων κυττάρων αμνιακοφ υγροφ. 

Το 1967 πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ διάγνωςθ ςε ζμβρυο μετά από αμνιοπαρακζντθςθ3. Τθ δεκαετία του ’80 

ειςιχκθςαν δφο νζεσ μζκοδοι τθσ μαιευτικισ ςτθ ρουτίνα τθσ προγεννθτικισ διάγνωςθσ, θ λιψθ χοριονικϊν 

λαχνϊν και θ λιψθ του εμβρυϊκοφ αίματοσ4,5. Ζκτοτε ζχουν πραγματοποιθκεί εκατοντάδεσ χιλιάδεσ 

προγεννθτικοί καρυότυποι ςε όλο τον κόςμο. Σθμαντικι ςυμβολι ςτον τομζα αυτό είχε και θ ραγδαία εξζλιξθ ςε 

τεχνικζσ ςιμανςθσ και αναγνϊριςθσ των χρωμοςωμάτων, όπωσ οι τεχνικζσ ηϊνωςθσ GTG, RHG, Q-, και T-

banding, οι οποίεσ για 30 ολόκλθρα ζτθ υπιρξαν ανεκτίμθτο εργαλείο του κυτταρογενετιςτι για τθ διάγνωςθ 

τόςο των αρικμθτικϊν, όςο και των δομικϊν ανωμαλιϊν των χρωμοςωμάτων6. Σιμερα θ ραγδαία ανάπτυξθ 

νζων πιο ευαίςκθτων και ταχζων μεκόδων τθσ μοριακισ βιολογίασ και μοριακισ κυτταρογενετικισ ζρχεται να 

ςυμπλθρϊςει τθ ςυμβατικι διάγνωςθ με τον καρυότυπο. Οι κυριότερεσ περιγράφονται παρακάτω. 

 

Ανίχνευςθ ανευπλοειδιών με μεκόδουσ μοριακισ κυτταρογενετικισ και μοριακισ βιολογίασ 

Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’80 μεγάλθ επανάςταςθ ςτο χϊρο τθσ κυτταρογενετικισ ζφερε θ ανάπτυξθ τθσ 

μεκόδου φκορίηουςασ υβριδοποίθςθσ in situ (FISH: fluorescent in situ hybridization). Με τθ FISH είναι δυνατό να 

ανιχνευκοφν υπομικροςκοπικζσ χρωμοςωματικζσ  ανωμαλίεσ που δεν φαίνονται ςτο ςυμβατικό καρυότυπο 

όπωσ είναι π.χ. το μικροζλλειμμα 22q11 που προκαλεί το ςφνδρομο di George με ςοβαρζσ καρδιακζσ ανωμαλίεσ 

και ςυχνότθτα 1/4000 γεννιςεισ. Θ τεχνικι FISH είναι επίςθσ δυνατό να εφαρμοςκεί ςε μθ καλλιεργθμζνουσ 

μεςοφαςικοφσ πυρινεσ αμνιακοφ υγροφ και αυτό επιτρζπει τθν ταχεία προγεννθτικι διάγνωςθ των ςυχνότερων 

χρωμοςωματικϊν ανωμαλιϊν του εμβρφου7. Θ ανάπτυξθ ειδικϊν DNA ανιχνευτϊν για τα χρωμοςϊματα 13, 18, 

21, Χ και Υ κατζςτθςε δυνατι  τθν ταχεία διάγνωςθ των ςυχνότερων ανευπλοειδιϊν ςε μικρζσ ποςότθτεσ 

αμνιακοφ υγροφ και χοριονικϊν λαχνϊν ςε 24 με 48 ϊρεσ. Tθν τελευταία δεκαετία για τθν ταχεία προγεννθτικι 

διάγνωςθ των ςυχνοτζρων αρικμθτικϊν χρωμοςωματικϊν ανωμαλιϊν εφαρμόηεται θ μζκοδοσ τθσ ποςοτικισ 

φκορίηουςασ αντίδραςθσ τθσ πολυμεράςθσ (QF-PCR: quantitative fluorescent polymerase chain reaction) με DNA 

του εμβρφου που απομονϊνεται από το αμνιακό υγρό ι τισ χοριονικζσ λάχνεσ. Αποδεικνφεται θ πλζον αξιόπιςτθ 
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μζκοδοσ για τθν ταχεία διάγνωςθ των ςυχνοτζρων χρωμοςωματικϊν ανωμαλιϊν του εμβρφου8. Βαςίηεται ςτθ 

ςχετικι ποςοτικοποίθςθ μικροδορυφορικϊν αλλθλομόρφων για τον κακοριςμό επαναλιψεων που ποικίλλουν 

από άτομο ςε άτομο. Ρολλαπλαςιάηεται το DNA με τθ χριςθ φκοριηόντων εκκινθτϊν και ςτθ ςυνζχεια 

διαχωρίηεται με βάςθ το μζγεκοσ με τθν εμφάνιςθ χαρακτθριςτικϊν κορυφϊν8,9. Για τθ διάγνωςθ των 

μικροελλειμμάτων/μικροδιπλαςιαςμϊν που δεν είναι δυνατό να παρατθρθκοφν με το ςυμβατικό καρυότυπο 

εφαρμόηεται ςιμερα με επιτυχία μια μζκοδοσ τθσ μοριακισ βιολογίασ που είναι θ πολλαπλι ενίςχυςθ 

ανιχνευτϊν εξαρτϊμενθ από τθν αντίδραςθ λιγάςθσ (MLPA: multiplex ligation-dependent probe amplification)10. 

Θ μζκοδοσ αυτι εφαρμόηεται για τθ διερεφνθςθ μεγάλου αρικμοφ νοςθμάτων των οποίων θ αιτιολόγθςθ 

περιλαμβάνει μικροελλείμματα ι/και μικροδιπλαςιαςμοφσ. Ο ζλεγχοσ με MLPA ςυνιςτάται ςε περιπτϊςεισ που 

ςτο ζμβρυο παρατθροφνται ςοβαρά υπερθχογραφικά ευριματα, όπωσ καρδιακζσ ανωμαλίεσ, αυξθμζνθ 

αυχενικι διαφάνεια, υπολειπομζνθ ανάπτυξθ κ.α. ενϊ ο καρυότυποσ είναι φυςιολογικόσ.  

     

Array-CGH (Μοριακόσ Καρυότυποσ) 

Θ διακριτικι ικανότθτα του ςυμβατικοφ καρυοτφπου φκάνει κάτω από τισ καλφτερεσ προχποκζςεισ τισ 5-10Mb. 

Μικρότερεσ χρωμοςωματικζσ ανωμαλίεσ, όπωσ μικροδιπλαςιαςμοί και μικροελλείμματα, που  είναι δυνατό να 

προκαλζςουν ςοβαρά ςφνδρομα δεν ανιχνεφονται. Θ νζα μζκοδοσ   με τθν οποία ανιχνεφονται όλεσ οι 

χρωμοςωματικζσ ανωμαλίεσ ςε ολόκλθρο το γονιδίωμα με μία εξζταςθ είναι θ  array-CGH (comparative genomic 

hybridization: ςυγκριτικόσ γενωμικόσ υβριδιςμόσ με μικροςυςτοιχίεσ) ι πιο απλά ο μοριακόσ καρυότυποσ. Για 

τθν εφαρμογι του μοριακοφ καρυοτφπου, DNA του αςκενοφσ και DNA φυςιολογικοφ ατόμου ςθμαίνονται με 

δφο διαφορετικά φκοριοχρϊματα και υβριδοποιοφνται ςε πλακίδιο που ζχει ςτθν επιφάνεια κακθλωμζνo το 

DNA όλου του γονιδιϊματοσ ςε τμιματα. Θ διακριτικι ικανότθτα εξαρτάται από τον αρικμό και το μζγεκοσ των 

τμθμάτων DNA ςτο πλακίδιο. Ρρόςφατα δφο ανεξάρτθτεσ επιςτθμονικζσ ομάδεσ ζδειξαν ότι ο μοριακόσ 

καρυότυποσ είναι δυνατό να εφαρμοςκεί με επιτυχία ςτθν προγεννθτικι διάγνωςθ εξαςφαλίηοντασ τθ διάγνωςθ 

όλου του φάςματοσ των χρωμοςωματικϊν ανωμαλιϊν μεγζκουσ >1Μb, υπενκυμίηοντασ ότι θ διακριτικι 

ικανότθτα του ςυμβατικοφ καρυοτφπου είναι 5-10Μb11. To ερϊτθμα λοιπόν είναι γιατί δεν αντικακίςταται ο 

ςυμβατικόσ καρυότυποσ από το μοριακό;  Ο κυριότεροσ λόγοσ είναι αυτόσ που αφορά ςτθν ερμθνεία των 

αποτελεςμάτων. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων του DNA που ποικίλλει από άτομο ςε άτομο ( CNVs: copy number 

variations) αποτελεί ςυχνά αιτία πολυμορφιςμϊν χωρίσ καμία κλινικι επίπτωςθ12. Είναι εντυπωςιακό ότι ζχουν 

αναφερκεί μεγάλεσ ελλείψεισ ι διπλαςιαςμοί τθσ τάξθσ ακόμθ και των 10Mb χωρίσ κλινικζσ επιπτϊςεισ. 

Συνεπϊσ, πριν αρχίςει θ εφαρμογι του μοριακοφ καρυοτφπου ςτθν προγεννθτικι διάγνωςθ ςε επίπεδο 

ρουτίνασ κα πρζπει να είμαςτε ςε κζςθ να ερμθνεφςουμε τα αποτελζςματα και να τα ςυςχετίηουμε με το 

φαινότυπο.  

 

Mθ επεμβατικι προγεννθτικι διάγνωςθ ςτο αίμα τθσ εγκφου 

Είναι γνωςτό εδϊ και πολλά ζτθ  ότι κφτταρα του εμβρφου κυκλοφοροφν ςτο αίμα τθσ εγκφου.  Θ ανακάλυψθ 

εξωκυτταρικοφ εμβρυϊκοφ DNA (cff-DNA : cell free fetal DNA) υπιρξε ςθμαντικότατο βιμα ςτθν μθ επεμβατικι 

προγεννθτικι διάγνωςθ13,14. Στθν κλινικι πράξθ με τθν παραπάνω μεκοδολογία ζχει πραγματοποιθκεί επιτυχισ 

διάγνωςθ του φφλου του εμβρφου ςε περιπτϊςεισ φυλοςφνδετου νοςιματοσ, κακϊσ και του παράγοντα rhesus 

(RhD) του εμβρφου ςε περιπτϊςεισ RhD(-) εγκφων γυναικϊν.   Σιμερα πολλζσ ερευνθτικζσ ομάδεσ προςπακοφν 

να αναπτφξουν τθ καλφτερθ μζκοδο διάγνωςθσ των ςυχνοτζρων τριςωμιϊν του εμβρφου, κυρίωσ του 

ςυνδρόμου Down, ςτο αίμα τθσ εγκφου. Κατά τθν εκτίμθςθ των ειδικϊν αναμζνεται να είναι εφικτό μζςα ςτα 

επόμενα πζντε ζτθ15. 
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Γενετικι και καρκίνοσ  
 

Δρακοφλθσ Γιαννουκάκοσ 

Μοριακόσ Βιολόγοσ - Γενετιςτισ, Διευκυντισ Ερευνϊν, Eργαςτιριο Μοριακισ Διαγνωςτικισ, ΛΡ, Εκνικό Κζντρο 

Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν «Δθμόκριτοσ» 

 

Ο καρκίνοσ είναι μία αςκζνεια θ οποία οφείλεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ του γενετικοφ υπόβακρου των ανκρϊπων 

με το περιβάλλον. Διακρίνεται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ τον οικογενι (ι κλθρονομικό) και τον ςποραδικό. Το 

ποςοςτό του οικογενοφσ καρκίνου κυμαίνεται από 5 ζωσ 30% ανάλογα με το είδοσ του καρκίνου. Σε οριςμζνεσ 

μορφζσ καρκίνου, όπωσ ο καρκίνοσ του μαςτοφ, ζχουμε εμφάνιςθ τθσ νόςου ςε πολφ νζεσ θλικίεσ (17-45 χρ.). Θ 

εμφάνιςθ καρκίνου ςε νεαρι θλικία ςυνικωσ υποδθλϊνει τθν φπαρξθ γενετικισ προδιάκεςθσ. Για παράδειγμα θ 

μζςθ θλικία εμφάνιςθσ του καρκίνου του μαςτοφ είναι τα 54 χρόνια ενϊ θ μζςθ θλικία εμφάνιςθσ του 

κλθρονομικοφ καρκίνου του μαςτοφ είναι τα 42 χρόνια. Οι αντίςτοιχεσ θλικίεσ για τον καρκίνο των ωοκθκϊν 

είναι 64 και 52 χρόνια. Θ νεαρι θλικία εμφάνιςθσ ςυνικωσ ςυνοδεφεται από τθν παρουςία οικογενειακοφ 

ιςτορικοφ, όχι όμωσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ γιατί εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ οικογζνειασ, τον αρικμό των 

ανδρϊν και των γυναικϊν, τον αρικμό και τθν θλικία όλων των ςυγγενϊν, τθν παρουςία υιοκεςίασ ι μθ 

βιολογικοφ πατζρα. Ζνασ επιπλζον παράγοντασ είναι θ ατελισ διειςδυτικότθτα των μεταλλάξεων των γονιδίων 

που ςχετίηονται με τον καρκίνο.  Ρεριςςότερα από 100 γονίδια ζχουν ςυςχετιςκεί με τθν προδιάκεςθ για κάποια 

μορφι καρκίνου. Για παράδειγμα περίπου 20 γονίδια που προδιακζτουν για καρκίνο του μαςτοφ ι ωοκθκϊν 

ζχουν χαρακτθριςκεί τα τελευταία 15 χρόνια εκ των οποίων τα BRCA1 & BRCA2 είναι εκείνα τα οποία ζχουν 

μελετθκεί περιςςότερο. Ζνα πολφ ςθμαντικό κλάςμα των οικογενειϊν όμωσ με ιςτορικό καρκίνο μαςτοφ ι 

ωοκθκϊν είναι αρνθτικό για μεταλλάξεισ ςτα γονίδια BRCA1 & BRCA2. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ άλλα γονίδια 

ενοχοποιοφνται όπωσ το CHEK2, PALB2, RAD51C, ATM, p53, BRIP1, PTEN, NBS1, RAD50, RAD51, CDH1, STK11 κ.α. 

Θ ςυνειςφορά του κακενόσ από αυτά τα γονίδια ςτθν επίπτωςθ του καρκίνου του μαςτοφ ποικίλει από χϊρα ςε 

χϊρα. Στισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ προςφζρεται πλζον θ δυνατότθτα ςε οικογζνειεσ με ιςτορικό 

καρκίνου μαςτοφ/ωοκθκϊν γενετικισ ανάλυςθσ των γονιδίων BRCA1 & BRCA2 αλλά και πολλϊν άλλων.  

H κλινικι ςθμαςία τθσ γενετικισ ανάλυςθσ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι γιατί: 
1. Οδθγεί ςτθ πρόωρθ διάγνωςθ του καρκίνου μζςα από προγράμματα πρόλθψθσ 
2. Συμβάλει αποφαςιςτικά ςτθ διαχείριςθ του προβλιματοσ ςτα πλαίςια όλθσ τθσ οικογζνειασ 
3. Συνειςφζρει ςτθν επιλογι τθσ ςτοχευμζνθσ κεραπείασ μζςα από τθν ανάπτυξθ εξειδικευμζνων 

ογκολογικϊν φαρμάκων (αναςτολείσ PARP). 
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Γνϊςεισ και ςτάςεισ μακθτϊν Λυκείου για κζματα Γενετικισ και ςφγχρονεσ 

εφαρμογζσ τθσ Βιοτεχνολογίασ 

Γιαςεμισ Θλίασ, Ηόγκηα Βαςιλικι  

Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ Ρροςχολικισ Θλικίασ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν 

 

Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηονται τα αποτελζςματα ζρευνασ ςε δείγμα 1019 μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ Γϋ 

τάξθσ, 1,32 % του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, Γενικοφ Λυκείου  δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων του ςχολικοφ 

ζτουσ 2007 – 08. Σφμφωνα με τα αποτελζςματά μασ διαπιςτϊκθκε ότι οι μακθτζσ τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου 

αντιμετωπίηουν ςθμαντικά προβλιματα τόςο ςτθ γνϊςθ βαςικϊν εννοιϊν και μθχανιςμϊν τθσ μοριακισ 

γενετικισ, όςο και των διαδικαςιϊν τθσ γενετικισ μθχανικισ. Οι κφριεσ δυςκολίεσ τουσ εντοπίηονται ςτθν 

κατανόθςθ του ρόλου/λειτουργίασ του γονιδίου και τθ ςφνδεςι του με άλλεσ δομζσ (πρωτεΐνεσ και 

χρωμοςϊματα), ςτθν φπαρξθ του ίδιου γενετικοφ υλικοφ ςε όλα τα κφτταρα ενόσ οργανιςμοφ και ςτουσ 

διακόπτεσ γονιδίων και τζλοσ ςτθ γνϊςθ τθσ κακολικότθτασ του γενετικοφ κϊδικα. Ππωσ ιταν αναμενόμενο, 

βρζκθκε επίςθσ ότι οι μακθτζσ δεν γνωρίηουν τθν ζννοια τθσ Βιοτεχνολογίασ και τισ ςφγχρονεσ εφαρμογζσ τθσ 

και ςυγχζουν τθ βιοτεχνολογία με μία περιγραφικι επιςτιμθ και τθ γενετικι μθχανικι με τθ μοριακι βιολογία. 

Πςον αφορά τισ διάφορεσ τεχνικζσ τθσ γενετικισ μθχανικισ, θ γνϊςθ των μακθτϊν, για τθ δυνατότθτα 

μεταφοράσ γονιδίων μεταξφ διαφορετικϊν οργανιςμϊν (αναςυνδυαςμζνο DNA) και θ επζμβαςθ ςτα ίδια τα 

γονίδια είναι μικρι και προβλθματικι. Θ γνϊςθ που φαίνεται να ζχουν, θ πλειοψθφία των μακθτϊν, για κάποιεσ 

τεχνικζσ, που ςχετίηονται με τθν κλωνοποίθςθ και τον γενετικό ζλεγχο, κεωροφμε ότι είναι προϊόν  τθσ 

λεγόμενθσ «λαϊκισ κουλτοφρασ» (ταινίεσ,  comics, τθλεοπτικζσ ςειρζσ κ.α.) και των ΜΜΕ και όχι τθσ ςχολικισ 

επιςτιμθσ.  Για τθ ςτάςθ των μακθτϊν, όςον αφορά τισ εφαρμογζσ τθσ ςφγχρονθσ βιοτεχνολογίασ, τα 

αποτελζςματα γενικά ιταν τα αναμενόμενα, ςφμφωνα με τθν τελευταία βιβλιογραφία. Ζτςι αυτοί είναι κετικοί 

ςτθ χριςθ τθσ γενετικισ ανάλυςθσ, ςτθ κεραπευτικι κλωνοποίθςθ και ςτθ γονιδιακι κεραπεία, ενϊ είναι 

αρνθτικοί ζναντι των ΓΤΟ που αποτελοφν ι παράγουν τρόφιμα, κακϊσ και ζναντι τθσ αναπαραγωγικισ 

κλωνοποίθςθσ και τθσ επιλογισ γενετικϊν χαρακτθριςτικϊν. Ενϊ θ κλωνοποίθςθ του ανκρϊπου πρακτικά 

απορρίπτεται, θ κλωνοποίθςθ ανκρϊπινων κυττάρων και ιςτϊν είναι αποδεκτι. Αυτό δείχνει ότι οι μακθτζσ 

κρίνουν, λαμβάνοντασ υπϋ όψθ το ςκοπό και τισ χριςεισ αυτισ τθσ εφαρμογισ. 

 

 

υςχζτιςθ γνϊςεων Γενετικισ και Βιοτεχνολογίασ με τισ ςτάςεισ ζναντι 

ςφγχρονων εφαρμογϊν τθσ Βιοτεχνολογίασ μακθτϊν Λυκείου 

Ηόγκηα Βαςιλικι, Γιαςεμισ Θλίασ, Εργαηάκθ Μαρίντα 

Τμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ Ρροςχολικισ Θλικίασ Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν 

 

Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ ζρευνασ αυτισ ιταν θ ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ γνϊςεων και ςτάςεων 

1019 μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ Γϋ τάξθσ Γενικοφ Λυκείου  δθμόςιων ςχολείων του ςχολικοφ ζτουσ 2007 – 08. 

Αυτό προςπακιςαμε να το κάνουμε ελζγχοντασ δφο παράγοντεσ: τθ ςυνολικι γνϊςθ που ζχουν οι μακθτζσ, 

μζςω τθσ βακμολόγθςθσ που πζτυχαν ςτισ ερωτιςεισ γνϊςεων, αλλά και τθν κατεφκυνςθ ςπουδϊν, αφοφ οι 

μακθτζσ τθσ κετικισ κατεφκυνςθσ ζχουν κεωρθτικά καλφτερθ  γνϊςθ. Ζτςι με βάςθ τα αποτελζςματά μασ, και 

με τουσ δφο παράγοντεσ, φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια ενιαία ςτάςθ των μακθτϊν που ζχουν καλζσ γνϊςεισ 

Βιολογίασ, απζναντι ςτισ εφαρμογζσ τθσ βιοτεχνολογίασ. Σε άλλεσ εφαρμογζσ τθσ βιοτεχνολογίασ θ ςτάςθ είναι 

κετικι και ςε άλλεσ αρνθτικι. Θ καλφτερθ γνϊςθ βιολογίασ δθλαδι δεν ςθμαίνει οπωςδιποτε αποδοχι όλων 

των εφαρμογϊν τθσ νζασ αυτισ τεχνολογίασ. Αν δοφμε τισ εφαρμογζσ ξεχωριςτά, φαίνεται ότι αυτοί που ζχουν 

περιςςότερεσ γνϊςεισ γενετικισ και βιοτεχνολογίασ, είναι πιο κετικοί κυρίωσ ζναντι τθσ γονιδιακισ κεραπείασ 
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και δευτερευόντωσ ζναντι των ΓΤΟ (ςυγκριτικά με τουσ μακθτζσ των άλλων 2 κατευκφνςεων και των δυο άλλων 

επιπζδων γνϊςθσ), ενϊ είναι πιο αρνθτικοί ςτθν αναπαραγωγικι κλωνοποίθςθ και τθν επιλογι χαρακτθριςτικϊν 

των απογόνων τουσ. Δεν υπάρχει διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τα διάφορα γενετικά τεςτ (για λόγουσ 

δικαιοςφνθσ και για λόγουσ υγείασ) και τθν κεραπευτικι κλωνοποίθςθ.  Φαίνεται δθλαδι ότι θ καλφτερθ γνϊςθ 

ςτθ γενετικι επθρεάηει τισ ςτάςεισ των μακθτϊν, ςε κάποιεσ εφαρμογζσ κετικά και ςε άλλεσ αρνθτικά, ςε 

αντίκεςθ με όςα αναφζρουν οι Allum και ςυνεργάτεσ (2008), ότι δθλαδι υπάρχει μια μικρι ουςιαςτικι ςχζςθ 

μεταξφ γνϊςεων και κετικισ ςτάςθσ. Με βάςθ τα αποτελζςματά μασ καταλιγουμε ςτο ότι θ ςτάςθ των μακθτϊν 

ζναντι τθσ βιοτεχνολογίασ, ςχετίηεται ςαφϊσ με τθ γνϊςθ, διαφοροποιείται όμωσ ανάλογα με τθν εφαρμογι, 

ςυμφωνϊντασ εν μζρει, με τισ τελευταίεσ ζρευνεσ του Ευρωβαρόμετρου.  

 

 

 

Γενετικι και Λογοτεχνία: Θ αντι-ουτοπιςτικι ατμόςφαιρα τθσ 

επιςτθμονικισ φανταςίασ  
 

Χριςτοσ Γρθπιϊτθσ,  

Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ, Ακινα 

 

Θ Επιςτθμονικι φανταςία είναι το λογοτεχνικό εκείνο είδοσ που επινοεί κόςμουσ, κοινωνίεσ και όντα ςε χϊρο ι 

χρόνο φανταςτικό (ςυνικωσ μελλοντικό) προχποκζτοντασ ριηικά διαφορετικζσ επιςτιμεσ, τεχνολογίεσ ι 

καταςτάςεισ με ζντονο πεςιμιςτικό χαρακτιρα. Θ Γενετικι είναι κλάδοσ τθσ Βιολογίασ που επιχειρεί να δϊςει 

απαντιςεισ ςε ερωτιματα γφρω από τουσ μθχανιςμοφσ τθσ κλθρονομικότθτασ και τθσ βιοποικιλότθτασ. Ο όροσ 

‘Γενετικι’ χρθςιμοποιικθκε πρϊτθ φορά από τον Άγγλο William Bateson ςε ζνα γράμμα του με θμερομθνία 18 

Απριλίου 1905. Το 1927 αποδίδεται ο όροσ ‘μεταλλάξεισ’ ςτισ αλλαγζσ που πραγματοποιοφνται ςτθν αλλθλουχία 

του DNA. Το 1928, ο Άγγλοσ Frederick Griffith πραγματοποιεί πειράματα που δείχνουν ότι ςτο βακτιριο 

πνευμονόκοκκοσ υπάρχει ζνα μόριο που μεταφζρει γενετικι πλθροφορία. Μερικά χρόνια αργότερα και πιο 

ςυγκεκριμζνα το 1932 κυκλοφορεί το βιβλίο του Aldous Hyxley Brave New World. Είναι προφανζσ λοιπόν ότι θ 

λογοτεχνία παρακολουκεί με ενδιαφζρον τισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ και δεν διςτάηει να πάρει κζςθ για ό,τι 

γίνεται ςτον κόςμο τθσ Βιολογίασ. Ο Aldous Huxley γεννικθκε ςτισ 26 Λουλίου του 1894 και ιταν εγγονόσ 

τουThomas Huxley, λαμπροφ επιςτιμονα και γνωςτοφ αγνωςτικιςτι. Στα 16 του, προςβλικθκε από μία 

αςκζνεια των ματιϊν, θ οποία τον άφθςε ςχεδόν τυφλό για 18 περίπου μινεσ τερματίηοντασ με βάναυςο τρόπο 

τθν επιςτθμονικι ι ιατρικι του καριζρα πριν αυτι ακόμα ξεκινιςει. Συνζπεια αυτοφ ιταν να ςτραφεί ςτθ 

λογοτεχνία. Ωσ ςυγγραφζασ κατθγορικθκε για ζλλειψθ δζςμευςθσ ςε οποιοδιποτε ςκοπό, επθρζαςε ωςτόςο τθ 

νεότερθ γενιά, θ οποία ζβριςκε το ςυνδυαςμό τζχνθσ και επιςτιμθσ που χρθςιμοποιοφςε αρκετά ελκυςτικό. Στο 

Θαυμαςτό Καινοφριο Κόςμο (1932), ο Aldous Huxley αςχολείται και με τα δφο κζματα δθμιουργϊντασ ζνα πρϊτο 

παράδειγμα αυτοφ που ονομάηουμε ςιμερα αντι-ουτοπιςτικι επιςτθμονικι φανταςία, ζνα είδοσ δθλαδι 

ανεςτραμμζνθσ ουτοπίασ (ο αντίςτοιχοσ όροσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα είναι dystopia). Αυτό το είδοσ γραφισ 

ςυνεχίηει τθν παράδοςθ των Dickens, Shaw και Wells. Τα κζματα του βιβλίου είναι: α/ θ προαγωγι τθσ 

επιςτιμθσ ςε βάροσ του ανκρϊπου και τθσ ατομικότθτάσ του, β/ θ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςε ζνα κόςμο που 

λειτουργεί αποδοτικά χάρθ ςτθν επιςτιμθ και τον άνκρωπο που αποηθτά να διαςϊςει τθν ατομικότθτά του.  

Πςα περιγράφονται ςτο  Θαυμαςτό Καινοφριο Κόςμο του Huxley δεν φαίνονται πια τόςο φανταςτικά ι 

φουτουριςτικά. O ςαρκαςμόσ ςτο βιβλίο του Huxley είναι χωρίσ τζλοσ, βρίςκοντασ ίςωσ το μοναδικό αντίςτοιχό 

του ςτο 1984 του George Orwell. Ο Άγγλοσ George Orwell (λογοτεχνικό ψευδϊνυμο του Eric Arthur Blair, 1903 - 

1950) γενικότερα ςτο ςφνολο του ζργου του παρουςιάηεται αντίκετοσ ςε κάκε μορφι ολοκλθρωτιςμοφ και 

ζνκερμοσ υποςτθρικτισ του δθμοκρατικοφ ςοςιαλιςμοφ. Το βιβλίο του 1984, το οποίο δθμοςιεφτθκε το 1949, 

μετά δθλαδι το τζλοσ του 2ου Ραγκοςμίου Ρολζμου, αναφζρεται ςτο απολυταρχικό κακεςτϊσ του Κόμματοσ (το 
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οποίο ςτθν περίπτωςθ αυτι αντιπροςωπεφει τθ Νζα Αρχι), όπου ο κόςμοσ βρίςκεται ςε διαρκι πόλεμο, υπάρχει 

διάχυτθ θ κυβερνθτικι επιτιρθςθ, υφίςταται δθμόςιοσ ζλεγχοσ του νου και ςτζρθςθ οποιωνδιποτε πολιτικϊν 

δικαιωμάτων. Στο 1984 ο πλθκυςμόσ μζνει υπό ζλεγχο μζςω του αδιάκοπου πόνου, ςτο Θαυμαςτό Καινοφριο 

Κόςμο μζςω τθσ αδιάκοπθσ ευχαρίςτθςθσ. Ο Orwell φοβόταν ότι αυτό που φοβόμαςτε κα μασ καταςτρζψει, ενϊ 

ο Huxley ότι τελικά κα μασ καταςτρζψει αυτό που ποκοφμε. Ο Ray Bradbury, Αμερικανόσ ςυγγραφζασ 

γεννθμζνοσ το 1920 χρθςιμοποιεί ζνα παρόμοιο χαρακτιρα ςτο πρόςωπο του επικεφαλισ του Ρυροςβεςτικοφ 

Σϊματοσ ςτο βιβλίο του Fahrenheit 451 που κυκλοφόρθςε το 1953. Ο Bradbury παρουςιάηει μια μελλοντικι 

Αμερικάνικθ κοινωνία ςτθν οποία οι μάηεσ είναι θδονιςτικζσ και θ κριτικι ςκζψθ μζςα από το διάβαςμα είναι 

παράνομθ. Ο κεντρικόσ χαρακτιρασ Guy Montag εργάηεται ωσ πυροςβζςτθσ που ςε αυτό το μζλλον ςθμαίνει ότι 

δεν ςβινει φωτιζσ, αλλά τισ βάηει και αυτό για να κάψει όςα βιβλία βρεκοφν κρυμμζνα. Ο αρικμόσ 451 ςτον 

τίτλο του βιβλίου αναφζρεται ςτθ κερμοκραςία που το χαρτί του βιβλίου φλζγεται. Το κζμα τθσ παροφςασ 

μελζτθσ είναι θ αντι-ουτοπιςτικι ατμόςφαιρα ςτθν επιςτθμονικι φανταςία. Ασ μθν ξεχνάμε λοιπόν ότι αφετθρία 

μασ ιταν θ επιςτιμθ τθσ Γενετικισ και πωσ οι εξελίξεισ ςε αυτιν επθρζαςαν τουσ ςυγγραφείσ επιςτθμονικισ 

φανταςίασ. Ειδικι περίπτωςθ υπιρξε ο Άγγλοσ ςυγγραφζασ John Wyndham (1903 – 1969), ο οποίοσ 

ανακεϊρθςε το ςφνολο τθσ επιςτθμονικισ φανταςίασ το δεφτερο μιςό του 20ου αιϊνα και επανζφερε ωσ χϊρο 

δράςθσ τον πλανιτθ Γθ. Ο Wyndham με το ζργο του The Day of the Triffids το οποίο δθμοςιεφτθκε το 1951, δφο 

χρόνια νωρίτερα από το Fahrenheit 451 του Ray Bradbury, κζλθςε να προειδοποιιςει τουσ αναγνϊςτεσ του ότι θ 

Αποκάλυψθ είναι δυνατό να ςυμβεί οποιαδιποτε ςτιγμι και να ξεκινιςει από το ‘διπλανό χωριό’ όπωσ ζγραψε 

και ο ίδιοσ. Βαςικόσ χαρακτιρασ του βιβλίου είναι ο Bill Masen που βγάηει το ψωμί του με τισ τριφίδεσ, φυτά 

ικανά για αρκετά ζξυπνθ ςυμπεριφορά και επικετικότθτα. Οι τριφίδεσ είναι ςαρκοφάγα φυτά αφομοιϊνοντασ 

κάκε είδουσ ζντομο που αλιεφεται ςτθν περιοχι τουσ. Ραρατθρικθκε ότι επιτίκενται και ςε ανκρϊπουσ… και 

ζτςι άρχιςαν όλα! 
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Τποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι: Θκικοί προβλθματιςμοί 

π. Βαςίλειοσ Καλλιακμάνθσ,  

Κακθγθτισ Κεολογικισ Σχολισ Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ  

 

Από τα πανάρχαια χρόνια για τθν ςφναψθ ενόσ νομίμου γάμου λαμβάνονταν υπόψθ οι βακμοί ςυγγζνειασ και 

προςδιορίηονταν τα κωλφματά του.  Ζτςι εκτόσ των άλλων αποφεφγονταν θ αιμομιξία και διάφορεσ κλθρο-

νομικζσ αςκζνειεσ. Ρεριςςότερα προβλιματα προκφπτουν ςιμερα με τθν εφαρμογι των ςφγχρονων μεκόδων 

τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ. Γι’  αυτό χρειάηεται πλιρθσ ενθμζρωςθ των άτεκνων ηευγαριϊν για τισ 

μεκόδουσ αυτζσ, όπωσ και για τοφσ τρόπουσ και τισ διαδικαςίεσ τθσ εφαρμογισ τουσ, τόςο ςε βιολογικό όςο και 

ςε κεολογικό επίπεδο.1  Θ ακριβισ ενθμζρωςθ μπορεί να βοθκιςει το άτεκνο ηευγάρι, ϊςτε να μθ βρεκεί προ 

εκπλιξεων και να αποφφγει τισ ψυχολογικζσ, θκικζσ, νομικζσ και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ των επιλογϊν του.  Για τθ 

κεολογία τθσ εκκλθςίασ θ τεκνοποίθςθ ζχει τθν αρχι τθσ ςτο αγακό κζλθμα του Κεοφ.  Αλλά και θ φπαρξθ του 

ανκρϊπου ανάγεται ςτθν προνοθτικι, ςυνεκτικι και ηωοποιό κεία ενζργεια. Είναι εκχφλιςμα τθσ κείασ αγάπθσ 

και πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςτο μυςτιριο τθσ  δθμιουργίασ. Συχνά θ αναπαραγωγι κεωρείται ατομικό 

δικαίωμα παρά φυςικόσ και ϊριμοσ καρπόσ τθσ αγάπθσ των ςυηφγων ςε ςυντονιςμό με τθ κεία αγάπθ.  Πμωσ, τα 

ατομικά δικαιϊματα πρζπει να ςυνδυάηονται με τα δικαιϊματα των άλλων και γενικότερα τθσ κοινωνίασ. Ο Νό-

μοσ, ο οποίοσ ρυκμίηει κζματα εφαρμογισ τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ (3305-27.1.2005) αναφζρει: «Οι 

μζκοδοι τθσ ιατρικϊσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ εφαρμόηονται με τρόπο που εξαςφαλίηει το ςεβαςμό 

τθσ ελευκερίασ του ατόμου και του δικαιϊματοσ τθσ προςωπικότθτασ και τθν ικανοποίθςθ τθσ επικυμίασ για α-

πόκτθςθ απογόνων, με βάςθ τα δεδομζνα τθσ ιατρικισ και τθσ βιολογίασ, κακϊσ και τισ αρχζσ τθσ βιοθκικισ. 

Κατά τθν εφαρμογι των παραπάνω μεκόδων πρζπει να λαμβάνεται κυρίωσ υπόψθ το ςυμφζρον του παιδιοφ 

που κα γεννθκεί». Και προκφπτει το ερϊτθμα: Είναι τόςο εφκολο θ ακόμθ και κατορκωτό να ςυμβιβάηονται τα 

δικαιϊματα των υποψθφίων γονζων με το ςυμφζρον των παιδιϊν ποφ κα γεννθκοφν; Ρωσ μπορεί π.χ. να ςυνδυ-

αςκει τό δικαίωμα του υποψιφιου γονζα ποφ καταφεφγει ςε ετερόλογθ εξωςωματικι γονιμοποίθςθ με το 

δικαίωμα του παιδιοφ να γνωρίηει τον πραγματικό του πατζρα; Κι αν αυτό ςυμβεί, ποιεσ κα είναι οι ψυχολογικζσ 

και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ;  Εξαςφαλίηεται ζτςι το δικό του ςυμφζρον θ ακόμθ και των γονζων του;  Επίςθσ, λαμ-

βάνεται υπόψθ το ςυμφζρον του παιδιοφ ςτθν περίπτωςθ ομοφυλόφιλων γονζων; Ροιεσ λ.χ. κα είναι οι 

επιπτϊςεισ ςτο παιδί ποφ κα γεννθκεί με ετερόλογθ τεχνθτι αναπαραγωγι, αφοφ θ μθτζρα του κα ηει με τθ 

ςφντροφό τθσ και εκείνο κα μεγαλϊνει με δφο μθτζρεσ2;  Θ ακόμθ, όταν μία γυναίκα επιλζγει να ηιςει μόνθ 

αποκτϊντασ ζνα παιδί, γίνεται ςεβαςτό το δικαίωμά του να μεγαλϊςει και με τον πατζρα του;   Αλλά και οι 

βαςικζσ αρχζσ τθσ βιοθκικθσ3, δθλ. τθσ αυτονομίασ του ατόμου, τθσ αποφυγισ προκλιςεωσ βλάβθσ θ πόνου, τθσ 

ευποιίασ και τθσ δικαιοςφνθσ, όταν τθροφνται, αρκοφν για τθν κάλυψθ όλων των θκικϊν και κοινωνικϊν 

προβλθμάτων ποφ προκφπτουν;  Θ εκκλθςία ςε κάκε περίπτωςθ αγκαλιάηει ολόκλθρθ τθ ηωι των παιδιϊν τθσ, 

ακόμθ και τισ αςτοχίεσ και τα λάκθ τουσ και τα μεταμορφϊνει ςε ευκαιρίεσ μετάνοιασ, πνευματικισ προκοπισ 

και επίγνωςθσ του κελιματοσ του Κεοφ. Γι’  αυτό και θ ποιμαντικι τθσ δεν είναι μονοδιάςτατθ. Είναι καταρχιν 

προλθπτικι και  ςτθ ςυνζχεια γίνεται κεραπευτικι. Τζλοσ θ ποιμαντικι εξατομικεφεται και προςλαμβάνει προ-

ςωποκεντρικό χαρακτιρα.  Υπάρχουν άτεκνα ηευγάρια, τα οποία δζχκθκαν αγόγγυςτα τθν ατεκνία και ςυνζχιςαν 

τθ ηωι τουσ με προςευχι και εγκαρτζρθςθ, κατευκφνοντασ το δθμιουργικό τουσ πόκο ςτθν ευρφτερθ ανκρϊπινθ 

κοινωνία. Μπορεί να μθν αξιϊκθκαν να ανακρζψουν δικά τουσ παιδιά, ωφζλθςαν όμωσ τα παιδιά του κόςμου 

και ζγιναν ευεργζτεσ τθσ κοινωνίασ.  Ακολοφκθςαν τθν αςκθτικό οδό τθσ ατεκνίασ. Ρολλά ηευγάρια 

καταφεφγουν, -πιο εφκολα παλαιότερα, πιο δφςκολα ςιμερα- ςτθν υιοκεςία.  Εδϊ ασ ςθμειωκεί ότι το νομικό 

                                                           
1
 Γ.  Λ. Μαντηαρίδθ, Χριςτιανικι θκικι ΙΙ, εκδ. Ρουρναρα, Κεςςαλονίκθ 2009, ς.594-595.  Θκικοκοινωνικι προςζγγιςθ του 

κζματοσ βλ. Β. Γ. Φανάρα,   Τποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι, εκδ. Τό Ραλίμψθςτον, Κεςςαλονίκθ 2000. 
2
 Βλ. Ρ. Νικολόπουλου Δρ Νομικισ, « Θκικά καί νομικά ηθτιματα ςτο νόμο για τθν υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι», εφ. 

Χριςτιανικι, 16.1.2003, ς.10. 
3
 Βλ. Ν.Γ.Κόϊου,  Ηκικι κεώρθςθ των τεχνικων παρεμβάςεων ςτο ανκρώπινο γονιδίωμα, εκδ. Κζντρου Βιοϊατρικθσ  Θκικθσ 

καί Δεοντολογίασ,  Ακινα 2003. 
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πλαίςιο κα μποροφςε να είναι περιςςότερο ευζλικτο για τθ διευκόλυνςθ τουσ.  Με δεδομζνο ότι θ ςτειρότθτα 

λόγω του ςφγχρονου τρόπου ηωισ αυξάνεται, όλο και περιςςότεροι καταφεφγουν ςτθ διαδικαςία τθσ υποβοθ-

κοφμενθσ αναπαραγωγισ.  Εδϊ όμωσ εγείρονται πολλά ερωτιματα και δθμιουργοφνται ανάλογα θκικά διλιμ-

ματα. Αναφζρονται οριςμζνα: Μπορεί να γίνει αποδεκτι θ ετερόλογθ γονιμοποίθςθ, και ποια προβλιματα 

δθμιουργεί; Είναι ενιμεροι οι ενδιαφερόμενοι γι’  αυτά; Το παιδί λ.χ. ποφ γεννιζται από ετερόλογθ 

γονιμοποίθςθ, ςυνδζεται βιολογικά μόνο με ζναν από τοφσ ςυηφγουσ.  Ο άλλοσ αυτόματα λαμβάνει τθ κζςθ του 

πατριοφ ι τθσ μθτριάσ.  Επιπλζον μπορεί να ζχει ωσ πζντε γονείσ, ςτουσ οποίουσ πρζπει να προςτεκεί ωσ ζκτοσ 

και ο γιατρόσ ποφ ζπαιξε αποφαςιςτικό ρόλο για τθν επιλογι και τθ γζννθςι του4.   Επίςθσ, μπορεί νά γίνει επι-

τρεπτι θ καταςτροφι γονιμοποιθμζνων ωαρίων ποφ φυλάςςονται με κρυοςυντιρθςθ;  Ακόμθ, αν χρθςιμοποι-

θκοφν ωάρια και ςπερματοηωάρια από τρίτουσ μόνιμουσ δότεσ,  και εμφυτευκοφν ςε άτεκνεσ γυναίκεσ, δεν κα 

προκφψουν ετεροκαλι αδζλφια, τα οποία δεν κα γνωρίηονται μεταξφ τουσ; Ο προγεννθτικόσ και προεμφυ-

τευτικόσ ζλεγχοσ, θ δυνατότθτα επιλογισ φφλου και τροποποιιςεων του εμβρφου δεν οδθγοφν οριςμζνεσ φορζσ 

ςτθν ευγονικι;  Ο κατάλογοσ των ερωτθμάτων και των θκικϊν διλθμμάτων είναι μεγάλοσ. Γι’  αυτό και θ 

εκκλθςία αντιμετωπίηει το κζμα όχι τόςο ςτο πλαίςιο τθσ κεολογικισ ακρίβειασ, αλλά τθσ ποιμαντικισ οι-

κονομίασ.  Ζτςι με βάςθ τθν οικονομία δθμιουργείται κάποια ποιμαντικι κλίμακα.  Για όςα ηευγάρια 

καταφεφγουν ςτθν υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι, δεν μπορεί να μθν αντιμετωπίηεται επιεικζςτερα θ 

ενδοςωματικι ςπερματζγχυςθ από τθν εξωςωματικι γονιμοποίθςθ, και φυςικά θ ομόλογθ από τθν ετερόλογθ5. 

Κάκε περίπτωςθ όμωσ κρίνεται διαφορετικά, διότι προθγείται το ανκρϊπινο πρόςωπο και οι ςυνκικεσ ςτίσ 

οποίεσ βρίςκεται το άτεκνο ηευγάρι. Σθμαντικό ρόλο παίηει εδϊ ο ευςυνείδθτοσ  ιατρόσ και ο διακριτικόσ 

πνευματικόσ πατζρασ.  Θ δυνατότθτα επίςθσ ςτθν ομόλογθ εξωςωματικι γονιμοποίθςθ να γονιμοποιοφνται 

μόνο τόςα ωάρια όςα χρειάηεται να εμφυτευκοφν,  κα απάλλαςςε το ηευγάρι από αρκετά διλιμματα.      Θ 

εκκλθςία δεν εμποδίηει τθν επιςτιμθ ςτο ζργο τθσ, αλλά επιςθμαίνει τθν ενδεχόμενθ αλαηονεία τθσ και τθν 

ανκρωποκεντρικι τθσ αυτάρκεια. Ραράλλθλα ζχει χρζοσ να υπενκυμίηει τοφσ κινδφνουσ ποφ ςυνεπάγεται θ 

αςφνετθ εφαρμογι των νζων επιςτθμονικϊν δεδομζνων για τον άνκρωπο. Μπορεί να εφαρμόηει διακριτικά το 

«κατ οικονομίαν», αλλά ταυτόχρονα  υπενκυμίηει πάντοτε τθν ακρίβεια και τθν αναφορά ςτο κατ’  ευδοκίαν 

κζλθμα του Κεοφ.  Τζλοσ ςτισ περιπτϊςεισ παράβαςθσ του κείου κελιματοσ, υπζρβαςθσ των ορίων τθσ φφςεωσ 

και καταςτρατιγθςθσ τθσ επιςτθμονικισ δεοντολογίασ θ ενδεικνυόμενθ οδόσ είναι θ ειλικρινισ μετάνοια, τόςο 

ςε προςωπικό όςο και ςε ςυλλογικό – κοινωνικό επίπεδο.  

 

                                                           
4
 Γ.  Λ. Μαντηαρίδθ, ο.π., ς.587. 

5
 Γ.  Λ. Μαντηαρίδθ, ο.π., ς.596-597. 
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Θ δθμόςια κατανόθςθ  και θ διδαςκαλία τθσ Γενετικισ ςτθ μετα-
γονιδιωματικι εποχι 
 
Κϊςτασ Καμπουράκθσ  
Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ 
 

Τα επιτεφγματα των ερευνϊν ςτθ Γενετικι είναι ςτισ μζρεσ μασ τόςα πολλά και ποικίλα, που είναι δφςκολο 

ακόμα και για τουσ ίδιουσ τουσ επιςτιμονεσ να είναι ενιμεροι για κάκε πρόςφατθ πρόοδο. Επιπλζον, τα 

επιτεφγματα αυτά κακιςτοφν επιτακτικι τθν ανάγκθ για μια ανακεϊρθςθ τθσ αντίλθψθσ μασ για τθ φφςθ τθσ 

βιολογικισ επιςτιμθσ γενικότερα και τθσ Γενετικισ ειδικότερα. Τα τελευταία χρόνια θ προςοχι ζχει εςτιαςτεί 

ςτθν κατανόθςθ τθσ δομισ και τθσ ζκφραςθσ των γονιδιωμάτων. Ταυτόχρονα ζχει πραγματοποιθκεί μια ςφηευξθ 

τθσ Γενετικισ με άλλα επιςτθμονικά πεδία όπωσ θ εξελικτικι, θ αναπτυξιακι και θ κυτταρικι βιολογία, γεγονόσ 

που ζδωςε γζνεςθ ςε νζα, πολφ ενεργά ερευνθτικά πεδία όπωσ θ ςυνκετικι βιολογία, θ βιολογία ςυςτθμάτων 

και θ εξελικτικι αναπτυξιακι βιολογία. Τα πεδία αυτά παράγουν ςθμαντικι νζα γνϊςθ με ευρφτερεσ επιπτϊςεισ 

για τθν κοινωνία. Συνεπϊσ, θ επιμονι ςτθν παρουςίαςθ, τόςο ςτθν εκπαίδευςθ όςο και ςτο δθμόςιο πεδίο, του 

μοντζλου τθσ μεντελικισ κλθρονομικότθτασ και τθσ αναγωγιςτικισ αντίλθψθσ τθσ γενετικισ πλθροφορίασ με 

ζμφαςθ ςτα γονίδια είναι τόςο ελλιπισ όςο και αναχρονιςτικι. Ζτςι, είναι αναγκαίο θ παρουςίαςθ τθσ Γενετικισ 

να εκςυγχρονιςτεί π.χ. ςυμπεριλαμβάνοντασ ςτοιχεία για τθ ρφκμιςθ τθσ ζκφραςθσ των γονιδίων κατά τθν 

ανάπτυξθ. Είναι αναγκαίο να γίνει γνωςτό ςτο ευρφ κοινό ότι το περιβάλλον παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθν 

ζκφραςθ τθσ πλθροφορίασ που ενυπάρχει ςτο DNA των οργανιςμϊν και ότι θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ είναι 

εξαιρετικά περίπλοκθ. Επιπλζον, θ νζα ςυςτθμικι προςζγγιςθ ςτθ μελζτθ τθσ ζκφραςθσ τθσ γενετικισ 

πλθροφορίασ κζτει νζεσ απαιτιςεισ για τθν ζγκυρθ παρουςίαςθ τθσ φφςθσ τθσ επιςτιμθσ ςτθν επιςτιμθ και ςτο 

δθμόςιο πεδίο. 

 

 

Προεμφυτευτικι Γενετικι Διάγνωςθ 

Εμμανουιλ Καναβάκθσ,  

Κακθγθτισ Λατρικισ Γενετικισ - Διευκυντισ Εργαςτθρίου Λατρικισ Γενετικισ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 
Θ Ρροεμφυτευτικι Γενετικι Διάγνωςθ (ΡΓΔ) προςφζρει τθ δυνατότθτα γενετικισ διάγνωςθσ και μεταφοράσ ςτθ 

μιτρα μόνο των υγιϊν από τα ζμβρυα που προζκυψαν από εξωςωματικι γονιμοποίθςθ (in-vitro fertilization 

“IVF”). Θ όλθ διαδικαςία είναι ςιμερα εφικτι λόγω τθσ εξζλιξθσ τριϊν διαφορετικϊν τομζων τθσ βιοτεχνολογίασ: 

τθν εξωςωματικι γονιμοποίθςθ, τθν εμβρυολογία και τθ γενετικι διάγνωςθ. Ρροχποκζςεισ για τθν εφαρμογι 

ΡΓΔ ςε κάποιο ηευγάρι είναι να αντιμετωπίηει τον κίνδυνο μεταβίβαςθσ γενετικοφ νοςιματοσ ςτο ζμβρυο και 

παράλλθλα: α) να είναι υποχρεωμζνο να καταφφγει ςε μεκόδουσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ λόγω 

υπογονιμότθτασ ι β) να ζχει ιςτορικό πολλαπλϊν διακοπϊν κυιςεων μετά από προγεννθτικι διάγνωςθ ι γ) να 

πάςχει θ ςφηυγοσ από χρόνιο νόςθμα (π.χ. μεςογειακι αναιμία), και να υπάρχει κίνδυνοσ επιβάρυνςθσ τθσ 

γενικισ τθσ κατάςταςθσ από διακοπι μιασ κφθςθσ ι ςπανιότερα δ) να προβάλλονται θκικοί-κρθςκευτικοί 

ενδοιαςμοί για διακοπι μιασ κφθςθσ. Σαν υλικό για τθ γενετικι διάγνωςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν: α) το 

πρϊτο και δεφτερο πολικό ςωμάτιο που προκφπτουν μετά τθν πρϊτθ και δεφτερθ μειωτικι διαίρεςθ του ωαρίου 

και αντιςτοιχεί ςε επιλογι υγιϊν ωαρίων, β) βλαςτομερίδιο από ζμβρυο που βρίςκεται ςτθ φάςθ των 6 – 8 

κυττάρων και γ) κφτταρα από τθν εξωτερικι κυτταρικι μάηα βλαςτοκφςτθσ θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα εξελιχκεί 

ςτισ χοριακζσ λάχνεσ του εμβρφου και αντιςτοιχεί ςε πολφ πρϊιμθ λιψθ τροφοβλάςτθσ. Θ μεκοδολογία που 

ςυνικωσ εφαρμόηεται από τα περιςςότερα κζντρα που προςφζρουν ΡΓΔ περιλαμβάνει α) απομόνωςθ-βιοψία, 
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ενόσ (ι δφο) βλαςτοκυττάρων από βλαςτομερίδιο που βρίςκεται ςτο ςτάδιο των 6-8 κυττάρων, κατά τθ διάρκεια 

του τρίτου εικοςιτετραϊρου μετά τθν εξωςωματικι γονιμοποίθςθ, β) γενετικι διάγνωςθ του νοςιματοσ ςτο 

κφτταρο αυτό, γ) μεταφορά για εμφφτευςθ μόνο των υγιϊν εμβρφων κατά το πζμπτο εικοςιτετράωρο μετά τθ 

γονιμοποίθςθ. Το ςτάδιο τθσ εξωςωματικισ γονιμοποίθςθσ κακϊσ και θ εμβρυομεταφορά γίνονται ςε κζντρο 

υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ ενϊ για τθ γενετικι διάγνωςθ απαιτείται ο εξοπλιςμόσ και θ τεχνογνωςία ενόσ 

εργαςτθρίου μοριακισ γενετικισ. H γενετικι διάγνωςθ πρζπει να εξαςφαλίςει αξιόπιςτθ διάγνωςθ από το DNA 

ενόσ και μόνο κυττάρου ςε χρονικό διάςτθμα ζωσ και ενόσ εικοςιτετραϊρου, μζχρι τθν εμβρυομεταφορά, ϊςτε 

να μθν υπάρχουν επιπτϊςεισ ςτθν ποιότθτα και βιωςιμότθτα του εμβρφου. Θ ΡΓΔ εφαρμόηεται ςιμερα τόςο για 

τθ διάγνωςθ και αποφυγι χρωμοςωμικϊν ανωμαλιϊν (Ανευπλοειδίεσ, Χρωμοςωμικζσ μετακζςεισ- ελλείμματα, 

αναςτροφζσ) όςο και μονογονιδιακϊν νοςθμάτων (φυλοςφνδετα, αυτοςωμικά υπολειπόμενα, αυτοςωμικά 

επικρατοφντα, μιτοχονδριακά). Για χρωμοςωμικζσ ανωμαλίεσ εφαρμόηεται κυρίωσ για τθν αποφυγι 

χρωμοςωμικϊν ανωμαλιϊν που υπάρχουν ςτθν οικογζνεια και γίνεται με ζλεγχο των χρωμοςωμάτων ςε 

μεςοφαςικοφσ πυρινεσ μεμονωμζνων κυττάρων με ανιχνευτζσ ςθμαςμζνουσ με φκορίηουςεσ ομάδεσ με τθ 

μζκοδο Fluorecsence In Situ Hybridization (FISH).  Τα τελευταία χρόνια με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ 

εφαρμόηεται ο Συγκριτικόσ Γενωμικόσ Υβριδιςμόσ (Comparative Genomic Hybridization) που βαςίηεται ςτον 

υβριδιςμό ςε μικροςυςτοιχίεσ ολόκλθρου του γονιδίωματοσ ενόσ κυττάρου και μπορεί να εντοπίςει 

ανευπλοειδίεσ ςε όλα τα χρωμοςϊματα. Σιμερα ΡΓΔ μπορεί να εφαρμοςτεί για όλα τα μονογονιδιακά 

νοςιματα με γνωςτι γενετικι διαταραχι ςτα οποία περιλαμβάνονται αυτοςωματικά υπολειπόμενα, 

αυτοςωματικά επικρατοφντα και φυλοςφνδετα. Πλα τα πρωτόκολλα ΡΓΔ μονογονιδιακϊν νοςθμάτων 

βαςίηονται ςτθν αλυςιδωτι αντίδραςθ τθσ πολυμεράςθσ (Polymerase Chain Reaction, PCR). Για τον ςχεδιαςμό 

ενόσ τζτοιου πρωτοκόλλου κα πρζπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ κυττάρων που είναι 

διακζςιμα για τθ γενετικι διάγνωςθ, θ αδυναμία εφαρμογισ περιςςότερων τθσ μιασ αντίδραςθσ PCR κακϊσ και 

οι ιδιαιτερότθτεσ του ίδιου του νοςιματοσ όπωσ το μζγεκοσ του γονιδίου που ευκφνεται για το νόςθμα, το 

πλικοσ των μεταλλάξεων και θ κζςθ τουσ ςτο γονίδιο. Για να χρθςιμοποιθκεί ζνα πρωτόκολλο ΡΓΔ ςτθν κλινικι 

πράξθ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλιςτεί ικανοποιθτικόσ πολλαπλαςιαςμόσ τθσ περιοχισ ι των περιοχϊν του 

γονιδίου που εντοπίηονται οι μεταλλάξεισ που ευκφνονται για το νόςθμα και να ζχει επιλεγεί και 

προτυποποιθκεί θ μζκοδοσ ανίχνευςθσ των μεταλλάξεων ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αξιοπιςτία τθσ γενετικισ 

διάγνωςθσ. Τα προβλιματα που προκφπτουν γενικά κατά τθ γενετικι διάγνωςθ ςε DNA που προζρχεται από ζνα 

και μόνο κφτταρο, με τθν εφαρμογι PCR, αφοροφν αποτυχία πολλαπλαςιαςμοφ του DNA ι μθ ιςοδφναμο 

πολλαπλαςιαςμό του DNA από τα δφο αλλθλόμορφα (Allelic drop-out, ADO) και επιμόλυνςθ από ξζνο DNA. Θ 

ολοκλθρωτικι αποτυχία του πολλαπλαςιαςμοφ αν και ανεπικφμθτθ είναι ακίνδυνθ αφοφ δεν υπάρχει γενετικι 

διάγνωςθ. Θ φπαρξθ όμωσ του φαινομζνου του ADO ι επιμόλυνςθσ όταν δεν γίνονται αντιλθπτά είναι 

επικίνδυνα και μπορεί να  οδθγιςουν ςε λανκαςμζνθ γενετικι διάγνωςθ και κατά ςυνζπεια μεταφορά για 

εμφφτευςθ πακολογικϊν εμβρφων. Σιμερα ο εργαςτθριακόσ (μοριακόσ βιολόγοσ-γενετιςτισ), ζχει ςτθ διάκεςι 

του βελτιωμζνα ζνηυμα πολυμεριςμοφ του DNA, κατά τθν PCR, που εξαςφαλίηουν πολφ καλφτερεσ αποδόςεισ 

κακϊσ και πολφ ευαίςκθτεσ τεχνικζσ, κυρίωσ φκοριςμομετρικζσ, με χριςθ νζων τεχνολογιϊν) για τθν ανίχνευςθ 

των προϊόντων τθσ PCR, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ δεκαετία. Στισ νζεσ τεχνολογίεσ περιλαμβάνονται PCR 

πραγματικοφ χρόνου (Real Time PCR) ι αυτοματοποιθμζνα ςυςτιματα ανάλυςθσ τθσ πρωτοταγοφσ δομισ του 

DNA (sequencer). Θκικά διλιμματα και προβλθματιςμοί αναδεικνφονται κατά τθν εφαρμογι ΡΓΔ όπωσ: ΡΓΔ με 

ςκοπό τθ γζννθςθ ςυμβατοφ αδελφοφ δότθ (HLA typing) για μεταμόςχευςθ ςε προχπάρχον παιδί ςτθν 

οικογζνεια που πάςχει από ανίατθ αςκζνεια, ΡΓΔ για αςκζνειεσ όψιμθσ εμφάνιςθσ (late-onset) όπωσ Huntington 

ι Alzheimer, ΡΓΔ για εντοπιςμό μεταλλάξεων ςε γονίδια που ςυςχετίηονται με κλθρονομικοφσ καρκίνουσ όπωσ 

BRCA1, BRCA2, Li-Fraumeni, neurofibromatosis και τζλοσ ΡΓΔ για επιλογι φφλου χωρίσ ιατρικι ζνδειξθ-για 

κοινωνικοφσ λόγουσ (social sexing).  Θ ΡΓΔ είναι μια πολφπλοκθ και ιδιαίτερα ευαίςκθτθ διαδικαςία θ οποία 

πάντα κα πρζπει να επιβεβαιϊνεται με προγεννθτικι διάγνωςθ. Θ επιτυχισ ζκβαςθ του εγχειριματοσ εξαρτάται 

από τθν επιτυχι διεξαγωγι όλων των ςταδίων τθσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ και τθσ γενετικισ διάγνωςθσ 

που απαιτοφν μεγάλθ εξειδίκευςθ τόςο ςε επιςτθμονικι όςο και ςε υλικοτεχνικι υποδομι. Επί πλζον θ 
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ποιότθτα των εμβρφων που κα προκφψουν όπωσ και το αποτζλεςμα τθσ κεραπείασ IVF δεν είναι προβλζψιμθ 

αλλά εξαρτάται από τον τρόπο που κα ανταποκρικεί το κάκε περιςτατικό (θ επιτυχία τθσ IVF δεν ξεπερνά το 25% 

των περιπτϊςεων). Θ ΡΓΔ ζχει αυτι τθ ςτιγμι μια ςεβαςτι κζςθ ςτο χϊρο τθσ προλθπτικισ ιατρικισ και ο 

ςτόχοσ τθσ εφαρμογισ τθσ δεν είναι να αντικαταςτιςει τθν προγεννθτικι διάγνωςθ αλλά, ςε ειδικζσ 

περιπτϊςεισ, να τθ ςυμπλθρϊςει. Θ ΡΓΔ δίνει ςιμερα ελπίδα ςε ηευγάρια με βεβαρθμζνο ιςτορικό κατά τθν 

αναπαραγωγικι διαδικαςία (υπογονιμότθτα, πολλαπλζσ διακοπζσ κυιςεων μετά από προγεννθτικι διάγνωςθ ι 

ςυνφπαρξθ ςοβαρισ αςκζνειασ τθσ υποψιφιασ μθτζρασ). Θκικοί προβλθματιςμοί αναδεικνφονται κατά τθν 

κλινικι εφαρμογι τθσ μεκόδου που αφοροφν το είδοσ τθσ ΡΓΔ αλλά και το κοινό που πραγματικά τθν ζχει 

ανάγκθ. Μεγάλθ ςθμαςία κα πρζπει να δίνεται ςτθν αποφυγι υπερβολϊν κατά τθ χριςθ μιασ τόςο πολφπλοκθσ 

και ιδιαίτερα χριςιμθσ ιατρικισ πράξθσ.  

 

 

Γενετικι και doping 

Κατςοφλασ Χαράλαμποσ,  

Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων (ΕΟΦ)* 

*Οι απόψεισ του ςυγγραφζα δεν αντιπροςωπεφουν τισ απόψεισ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων. 

Ωσ Doping κεωρείται θ χοριγθςθ ι χριςθ απαγορευμζνου μζςου (ουςίασ ι μεκόδου), με ςκοπό τθν τεχνθτι 

(παροδικι ι μθ) βελτίωςθ τθσ αγωνιςτικισ ικανότθτασ, απόδοςθσ ι διάκεςθσ του ακλθτι, κατά τθ διάρκεια 

αγϊνων ι κατά το ςτάδιο τθσ προπονθτικισ προετοιμαςίασ του. Ζχει διανυκεί μεγάλθ απόςταςθ από τισ 

πρακτικζσ doping με τθ χριςθ ςτρυχνίνθσ πριν από ζναν αιϊνα. Ο 20οσ αιϊνασ χαρακτθρίςτθκε από τθν 

Επανάςταςθ τθσ Βιοτεχνολογίασ, δθλ. το χειριςμό του γενετικοφ υλικοφ των οργανιςμϊν κατά βοφλθςθ προσ 

ιδίων όφελοσ. Στθν τρζχουςα δεκαετία γινόμαςτε μάρτυρεσ τθσ πλιρουσ ανάπτυξθσ και εφαρμογισ των 

Φαρμακευτικών Προϊόντων Προθγμζνων Θεραπειών (Advanced Therapies Medicinal Products, ATMPs), ςτα 

οποία περιλαμβάνονται και οι Γονιδιακζσ Θεραπείεσ (Gene Therapies). Ρρόκειται για επζμβαςθ ςε επίπεδο 

γενετικοφ υλικοφ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν οι οποίεσ δεν αντιμετωπίηονται με άλλεσ μορφζσ 

κεραπείασ. Με τθ γονιδιακι κεραπεία εκμεταλλευόμαςτε μεκοδολογίεσ χειριςμοφ γενετικοφ υλικοφ/γονιδίων 

για τθν αποκατάςταςθ τθσ λειτουργίασ κάποιου γονιδίου που είναι ελαττωματικό και δθμιουργεί ςοβαρά 

προβλιματα ςτον οργανιςμό. Τα φυςιολογικά αντίγραφα των γονιδίων μεταφζρονται ςτον πυρινα των 

κυττάρων με διάφορα εργαλεία (φορείσ/¨vectors”, όπωσ είναι τροποποιθμζνοι ιοί) και κωδικοποιοφν τθν 

παραγωγι κάποιασ κεραπευτικισ πρωτεΐνθσ. Οι Γονιδιακζσ Κεραπείεσ ζχουν προσ το παρόν αντιμετωπίςει 

επιτυχϊσ ανοςοανεπάρκειεσ ςε παιδιά, τφφλωςθ επίςθσ ςε παιδιά και ακόμα κάποια μορφι νευροεκφυλιςμοφ. 

Είναι προφανζσ ότι τα εργαλεία και οι μεκοδολογίεσ τθσ Γονιδιακισ Κεραπείασ μποροφν να αξιοποιθκοφν για τθ 

μεταφορά γονιδιακϊν ςτοιχείων, γονιδίων ι κυττάρων για μθ κεραπευτικι χριςθ, με ςκοπό τθν περαιτζρω 

ρφκμιςθ κατά βοφλθςθ χαρακτθριςτικϊν του οργανιςμοφ όπωσ είναι θ μυϊκι μάηα, κακϊσ και τθν ςφςπαςι τθσ, 

θ παραγωγι ερυκρϊν, κακϊσ και θ παραγωγι και εκμετάλλευςθ ενζργειασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ακλθτικϊν 

επιδόςεων. Ραραδείγματα γονιδίων που ςχετίηονται με τα παραπάνω χαρακτθριςτικά είναι το γονίδιο τθσ 

ερυρκοποιθτίνθσ (EPO), των αυξθτικϊν ορμονϊν κακϊσ και ςχετιηόμενων με αυτζσ γονιδίων όπωσ είναι ο 

Λνςουλινομιμθτικόσ αυξθτικόσ παράγοντασ (IGF-1). Θ μεταφορά τουσ τόςο ςε τρωκτικά όςο και ςε πρωτεφοντα 

ζχει ιδθ πραγματοποιθκεί υπό εργαςτθριακζσ ςυνκικεσ κι ζχουν αποδείξει τθν ςθμαντικι ενίςχυςθ φυςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν όπωσ είναι θ αντοχι, θ αυξθμζνθ μυϊκι μάηα κτλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία για τθ χριςθ των 

ςυγκεκριμζνων μοριακϊν «εργαλείων» του Γονιδιακοφ Doping και ςε ακλθτζσ ςτο άμεςο μζλλον ι ακόμα και να 

ζχει γίνει ιδθ εφαρμογι τουσ. Ιδθ από το 2003 το Γονιδιακό Doping ςυμπεριελιφκθ ςτον επίςθμο Κατάλογο 

των απαγορευμζνων μεκόδων βελτίωςθσ τθσ ακλθτικισ επίδοςθσ, ενϊ θ Ραγκόςμια Ομοςπονδία Αντιντόπινγκ 

(WADA), πρόςκεςε το 2004 για πρϊτθ φορά τισ γονιδιακζσ τεχνικζσ ςτθ διεκνι λίςτα μεκόδων ντοπαρίςματοσ. 
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Σφμφωνα με τον Επίςθμο Κατάλογο τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Αντιντόπινγκ, (World Anti Doping Agency, 

WADA) τα κάτωκι, τα οποία ζχουν τθ δυνατότθτα να ενιςχφουν τισ ακλθτικζσ επιδόςεισ, είναι απαγορευμζνα:  

α) Θ μεταφορά νουκλεϊκϊν οξζων ι αλλθλουχιϊν από νουκλεϊκά οξζα, 

β) Θ χριςθ φυςιολογικϊν ι γενετικά τροποποιθμζνων κυττάρων και  

γ) Θ χριςθ παραγόντων οι οποίοι άμεςα ι ζμμεςα επθρεάηουν τθν απόδοςθ με τθν τροποποίθςθ τθσ 

γονιδιακισ ζκφραςθσ. Για παράδειγμα, οι αγωνιςτζσ των Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPARδ) 

όπωσ είναι πχ. GW 1516 και οι PPARδ-AMP-activated protein kinase (AMPK) axis agonists όπωσ πχ. AICAR 

απαγορεφονται.  

 Οι κλαςικζσ μεκοδολογίεσ ανίχνευςθσ αντιντόπινγκ οι οποίεσ βαςίηονται είτε ςτθν απευκείασ ανίχνευςθ 

τθσ ουςίασ είτε ζμμεςα μζςω τθσ βιοχθμικισ δράςθσ τθσ δεν είναι αποτελεςματικζσ ςτθν περίπτωςθ του 

γονιδιακοφ doping δεδομζνου ότι οι παρεμβάςεισ ςτο γενετικό υλικό ζχουν ςαν αποτζλεςμα ο οργανιςμόσ των 

ακλθτϊν να παράγει πρωτεΐνεσ πανομοιότυπεσ με τισ φυςιολογικζσ. Λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ το γεγονόσ ότι 

μια παρζμβαςθ ςε επίπεδο γενετικοφ υλικοφ ζχει ςυνικωσ πολλαπλζσ επιπτϊςεισ, τότε κα πρζπει να 

αναμζνονται διαφοροποιιςεισ ςτα πρότυπα τθσ γονιδιακισ ζκφραςθσ, του πρωτεϊματοσ αλλά και τθσ 

μεταβολομικισ των ακλθτϊν. Ρροκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ ανίχνευςθ των ακλθτϊν που ζχουν εφαρμόςει 

μεκοδολογίεσ γονιδιακοφ ντόπινγκ κα πρζπει είτε να αναπτυχκοφν κάποιεσ τεχνικζσ ςιμανςθσ του γενετικοφ 

υλικοφ ι των φορζων τουσ για τον απευκείασ εντοπιςμό τουσ είτε εναλλακτικά να ανιχνεφονται κάποιεσ 

μοριακζσ “υπογραφζσ” των μεταβολϊν που υφίςτανται κφτταρα και ιςτοί. Αυτό μπορεί να γίνει εφικτό με τθ 

χριςθ μικροςυςτοιχειϊν (microarrays) DNA ςτισ οποίεσ περιζχονται το ςφνολο των ανκρϊπινων γονιδίων και οι 

οποίεσ κα επιτρζψουν τθ διαμόρφωςθ προτφπων γονιδιακισ ζκφραςθσ τόςο φυςιολογικϊν όςο και 

ντοπαριςμζνων ιςτϊν. Επιπλζον, το ίδιο μπορεί να γίνει με τα πρότυπα πρωτεϊνικισ ζκφραςθσ των 

ντοπαριςμζνων ιςτϊν ςτα πλαίςια τθσ πρωτεωμικισ ανάλυςθσ. Ρροσ το παρόν όμωσ ενϊ ζχουν 

πραγματοποιθκεί κάποιεσ γενομικζσ και πρωτεωμικζσ μελζτεσ τόςο ςε in vitro ςυςτιματα κυτταρικισ 

καλλιζργειασ όςο και ςε in vivo πειραματόηωα δεν ζχει αναπτυχκεί προσ το παρόν κάποιο αξιολογθμζνο και 

εφαρμόςιμο ςφςτθμα ανίχνευςθσ. Τα τεχνικά ηθτιματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν προκειμζνου να 

χρθςιμοποιθκοφν ςυγκεκριμζνεσ μοριακζσ “υπογραφζσ” ωσ εργαλείο ανίχνευςθσ του γονιδιακοφ ντόπινγκ 

αφοροφν κυρίωσ τον τεράςτιο όγκο δεδομζνων που πρζπει να αναλυκοφν, γεγονόσ εφικτό μόνο με ιςχυρά 

υπολογιςτικά ςυςτιματα. Επιπλζον, απαιτείται θ «μετα-ανάλυςθ» ςε μια κεντρικι πλθροφοριακι πλατφόρμα 

όλων των διαφορετικϊν μελετϊν με ςτόχο τον εντοπιςμό των κοινϊν αυτϊν χαρακτθριςτικϊν τα οποία κα 

αποτελζςουν τουσ μελλοντικοφσ δείκτεσ. Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ ζχει ιδθ δθμιουργθκεί ιδθ θ διαδικτυακι 

πλατφόρμα, WADA Informatics (http://www.wadainformatics.org) με ςκοπό τθν αποκικευςθ και ανάλυςθ των 

γενομικϊν, πρωτεωμικϊν και μεταβολομικϊν δεδομζνων τόςο από χρθματοδοτοφμενεσ από τθν Ραγκόςμια 

Οργάνωςθ Αντιντόπινγκ, (World Anti Doping Agency, WADA) ερευνθτικζσ μελζτεσ όςο και από τθ διεκνι 

βιβλιογραφία. Στόχοσ, είναι θ ςυνζργεια μεταξφ όλων των ερευνθτικϊν ομάδων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ των 

κατάλλθλων εργαλείων για τον εντοπιςμό των χρθςτϊν του γονιδιακοφ doping και μακροπρόκεςμα τθν 

εξάλειψι του από τον ακλθτιςμό και τον περιοριςμό του ςτο πεδίο τθσ κεραπευτικισ ιατρικισ.  

 

 

http://www.wadainformatics.org/
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Σράπεηα DNA, αςφάλεια και ανκρϊπινα δικαιϊματα 

Λεωνίδασ Κοτςαλισ 

Κακθγθτισ Ροινικοφ Δικαίου Νομικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Μζλοσ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 

Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα 

 

Με πρόςφατθ νομοκετικι πρωτοβουλία, θ διάταξθ του άρκρου 200 Α του Κ.Ροιν.Δικ. τροποποιικθκε. Θ ψιφιςθ 

τθσ νζασ διάταξθσ ωσ τροπολογίασ ζγινε κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ 15θσ Λουλίου 2009 του Τμιματοσ Διακοπισ 

Εργαςιϊν τθσ Βουλισ. Θ ανάλυςθ DNA προβλζπεται ςε ειδικι δικονομικι διάταξθ, θ οποία εντάςςεται ςε 

δεφτερο βιβλίο περί αποδείξεων του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ και ειδικότερα ςτο τρίτο κεφάλαιο 

“Ρραγματογνϊμονεσ και τεχνικοί ςφμβουλοι”. Τα κετικά χαρακτθριςτικά τθσ ωσ άνω τροπολογίασ είναι τα 

ακόλουκα: 1) το γενετικό υλικό (δείγμα) καταςτρζφεται αμζςωσ μετά τθν ανάλυςθ, 2) απαιτείται να ςυντρζχουν 

ςε ζνα πρόςωπο ςοβαρζσ ενδείξεισ τζλεςθσ αξιόποινθσ πράξθσ, 3) περιορίηεται ο ςκοπόσ τθσ γενετικισ 

ανάλυςθσ ςτθν ταυτοποίθςθ του δράςτθ και 4) προχποτίκεται ςφγκριςθ με εφρθμα γενετικοφ υλικοφ ςε τόπο 

που ςχετίηεται με τθν υπό διερεφνθςθ αξιόποινθ πράξθ. Θ αναδιατυπωκείςα διάταξθ του άρκρου 200 Α του 

Κ.Ροιν.Δικ. εμφανίηει εντοφτοισ ςθμεία, τα οποία κρινόμενα από τθ ςκοπιά του ν. 2472/1997 (προςταςία 

προςωπικϊν δεδομζνων), του άρκρου 9 Α του Συντάγματοσ και του άρκρου 8 τθσ Ε.Σ.Δ.Α κεωροφνται κρίςιμα 

και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να επανεξεταςκοφν. Και τοφτο, για να καταςτεί θ εν λόγω διάταξθ ιδιαιτζρωσ 

χριςιμθ (ςε πολλζσ περιπτϊςεισ απαραίτθτθ) ςτθν ποινικι προδικαςία, απολφτωσ ςυμβατι, να τελεί ςε πλιρθ 

εναρμόνιςθ με το άρκρο 9 Α του Συντάγματοσ και το άρκρο 8 τθσ Ε.Σ.Δ.Α., κακϊσ και τισ επιταγζσ που 

απορρζουν από αυτά. 

 

Μοριακι Γενετικι από το γονίδιο, ςτο γονιδίωμα, ςτον οργανιςμό: Νζα 

εργαλεία για τθν αντιμετϊπιςθ  τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ 

Παναγοφλα Κόλλια,  

Επίκουρθ Κακθγιτρια Μοριακισ Γενετικισ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Ρρόεδροσ 

Συλλόγου Λατρικϊν Γενετιςτϊν Ελλάδασ (ΣΛΓΕ) 

 

Τα τελευταία χρόνια, θ αλματϊδθσ πρόοδοσ ςτο πεδίο των βιολογικϊν επιςτθμϊν, άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν 

ειςαγωγι καινοτόμων τεχνολογικϊν προςεγγίςεων, ςυνζβαλλε ςθμαντικά ςτθν κατανόθςι του ζμβιου κόςμου 

και τθν άρρθκτθ ςχζςθ του με το περιβάλλον. Ραράλλθλα προςζφερε λφςεισ ςε ςθμαντικά ηθτιματα βελτίωςθσ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ μασ, είτε με νζεσ υπθρεςίεσ ςτον τομζα υγείασ είτε με λφςεισ ςε ηθτιματα όπωσ βιολογικι 

διατροφι, ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, βιοτεχνολογία και νζεσ κατευκφνςεισ ςτθν βιομθχανία.. Ρερίπου 10 

χρόνια μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ χαρτογράφθςθσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, ο άνκρωποσ βρίςκεται μπροςτά 

ςε απρόςμενεσ εξελίξεισ για τθ ηωι του. Ππωσ ζχει δθλωκεί και από τον εκπρόςωπο τθσ βρετανικισ ομάδασ 

ερευνϊν για τθ χαρτογράφθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ, Dr. J. Sulston, ‘’Φτάςαμε ςε αυτό το ςθμείο τθσ 

ανκρϊπινθσ ιςτορίασ, όπου για πρϊτθ φορά μποροφμε να ζχουμε ςτα χζρια μασ τθ διαδικαςία για τθ 

δθμιουργία ενόσ ανκρϊπινου οργανιςμοφ", τονίηοντασ παράλλθλα ότι πρόκειται για ζνα τεράςτιο φιλοςοφικό 

αλμα προσ τα εμπρόσ, που κα αλλάξει τον τρόπο που οι άνκρωποι ςκζφτονται για τον εαυτό τουσ.  Eιδικοί 

επιςτιμονεσ/αναλυτζσ εκτιμοφν ότι τα αποτελζςματα των ςυγκεκριμζνων επιςτθμονικϊν ερευνϊν μποροφν να 

ςυγκρικοφν με οποιοδιποτε από τα μεγάλα γεγονότα των τελευταίων 100 ετϊν, όπωσ με τθν κατάκτθςθ τθσ 

ςελινθσ ι τθν εφεφρεςθ των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Οι πρόςφατεσ επαναςτατικζσ εξελίξεισ οδιγθςαν ςε 

μια πλθκϊρα γνϊςεων ςχετικά με τον τρόπο οργάνωςθσ, αποκωδικοποίθςθσ και χρθςιμοποίθςθσ τθσ γενετικισ 

πλθροφορίασ και τουσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ των κυττάρων και των οργανιςμϊν. Ζτςι, ςιμερα, αντί απλϊσ 
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να περιγράφουμε τουσ φαινοτφπουσ αρχίςαμε και να τουσ κατανοοφμε. Ραράλλθλα, μποροφμε να 

προςεγγίςουμε αναγωγικά αλλά και ςυνκετικά το φαινόμενο τθσ ηωισ και να ιχνθλατιςουμε τισ απαρχζσ και τθν 

ιςτορία τθσ.  Ραρότι είναι ςίγουρο ότι ο κϊδικασ DNA (?)κα χρειαςτεί αρκετζσ δεκαετίεσ περαιτζρω ερευνϊν 

ϊςτε να μπορζςουμε να κατανοιςουμε πλιρωσ τθ δομι του, οι επιςτιμονεσ είναι ςχεδόν βζβαιοι ότι οι 

πλθροφορίεσ που ζχουν ςυγκεντρωκεί μζχρι τϊρα επιφζρουν ιδθ επαναςτατικζσ αλλαγζσ ςτο χϊρο τθσ 

Βιοιατρικϊν Επιςτθμϊν, κακϊσ είναι εφικτι πλζον θ διάγνωςθ, πρόλθψθ μιασ αςκζνειασ κακϊσ και θ παραγωγι 

πιο αποτελεςματικϊν φαρμάκων για τθν καταπολζμθςθ των διαφόρων αςκενειϊν. Πλα αυτά, βζβαια, 

προχποκζτουν ότι θ ςφγχρονθ Γενετικι με τθ βοικεια των ολοζνα εξελιςςόμενων τεχνικϊν τθσ Μοριακισ 

Βιολογίασ κα καταφζρει να ςυνκζςει όλεσ τισ γνϊςεισ από τθν "ανατομία" του ανκρϊπινου DNA ςτο ςφνκετο 

ςφςτθμα του οργανιςμοφ. Αυτό κα βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ των αρχζτυπων κανόνων που ρυκμίηουν τον κφκλο 

τθσ ηωισ, τθν αποκρυπτογράφθςθ των μθχανιςμϊν που προκαλοφν τισ αςκζνειεσ και τον εκφυλιςμό τθσ 

ηωντανισ φλθσ κακϊσ και ςτθν ανακάλυψθ νζων, πρωτότυπων κεραπειϊν που κα ανακουφίηουν και 

παρατείνουν τθ ηωι του ανκρϊπου. Ραράλλθλα όμωσ με τθν ελπίδα για ζνα καλφτερο και φωτεινό μζλλον από 

τθν επιτυχία τθσ "ανατομίασ" του γονιδιακοφ χάρτθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ, παραμονεφει ο φόβοσ για το 

ενδεχόμενο όλθ αυτι θ γνϊςθ να χρθςιμοποιθκεί κάποια ςτιγμι ενάντια ςτουσ ανκρϊπουσ, όταν κάποια άτομα 

ι ομάδεσ δεν κα πλθροφν ςυγκεκριμζνο γονιδιακό προφίλ. Ζτςι, θ ιλιγγιϊδθσ ανάπτυξθ των Βιολογικϊν 

Επιςτθμϊν κζτει ςοβαρζσ εκπαιδευτικζσ, παιδαγωγικζσ και κοινωνικζσ προκλιςεισ για να τεκεί ζνα ςτερεό 

υπόβακρο για ςωςτι αξιοποίθςθ και χριςθ των γενετικϊν πλθροφοριϊν από το νουκλεοτίδιο μζχρι τον 

οργανιςμό.  

     

    

Ξενομεταμόςχευςθ: Μια βιοθκικι προςζγγιςθ τθσ χριςθσ διαγονιδιακϊν  

ηϊων ςτθν ιατρικι 

Θεοδϊρα Ντοφλα,  

Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν  

 

Θ μεταμόςχευςθ οργάνων ζχει κακιερωκεί ωσ ευρζωσ αποδεκτό μζροσ τθσ ιατρικισ κεραπείασ και κεωρείται ωσ 

μία νίκθ του ανκρϊπου ςτθν πάλθ του με τθν αρρϊςτια και το κάνατο. Ραρόλα αυτά, υπάρχει χρόνιο πρόβλθμα 

ςτθν εφρεςθ κατάλλθλων οργάνων για μεταμοςχεφςεισ. Θ διαγονιδιακι βιοτεχνολογία και θ ανοςορρφκμιςθ 

πικανόν να προςφζρουν τθ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ξενογενϊν ιςτϊν ϊςτε να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα. 

Διαγονιδιακοί χοίροι κα μποροφν να παράγουν ιςτοφσ ι ακόμα και όργανα ωσ ξενομοςχεφματα για 

μεταμοςχεφςεισ ςτον άνκρωπο. Ζνα από τα θκικά διλιμματα που προκφπτουν λόγω τθσ δθμιουργίασ 

διαγονιδιακϊν ηϊων είναι αν πράξθ τθσ αλλαγισ τθσ γενετικισ ςφνκεςθσ του ηϊου είναι θκικά επιτρεπτι. 

Δθμιουργείται, δθλαδι, το ερϊτθμα αν ο άνκρωποσ ζχει το δικαίωμα να δθμιουργιςει ζνα «νζο είδοσ» 

προκειμζνου να επωφελθκεί από αυτό. Ραράλλθλα, εγείρεται και το ηιτθμα των δικαιωμάτων των ηϊων. Οι 

υπζρμαχοι αυτισ τθσ άποψθσ υποςτθρίηουν ότι τα ηϊα χριηουν θκικισ αντιμετϊπιςθσ και ότι θ 

ξενομεταμόςχευςθ είναι απαράδεκτθ πρακτικι. Λςχυρίηονται ότι δεν είναι δυνατόν να προκαλοφμε αλλοιϊςεισ 

ςτο DNA κάποιου ηϊου, κακϊσ το γεγονόσ ότι ζχουμε τθν ικανότθτα ςκζψθσ και ζκφραςθσ δε μασ κακιςτά θκικά 

ανϊτερουσ από αυτά. Ρολλοί ςυνάνκρωποι μασ, άλλωςτε, που βρίςκονται ςε κωματϊδθ κατάςταςθ δεν ζχουν 

τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ με εμάσ αλλά αυτό δε δικαιολογεί τθν αυκαίρετθ χριςθ των οργάνων τουσ ωσ 

μοςχεφματα. Ζνα άλλο θκικό δίλθμμα αφορά ςτουσ λιπτεσ των μοςχευμάτων. Οι άνκρωποι αυτοί κα καταςτοφν 

ουςιαςτικά πειραματόηωα, εφόςον κανείσ δεν μπορεί να εγγυθκεί τθν επιτυχι ζκβαςθ τθσ μεταμόςχευςθσ. Θ 

ηωι τουσ τίκεται ςε κίνδυνο από τθ ςτιγμι μάλιςτα που υπάρχει  πικανότθτα γζνεςθσ ενόσ κανατθφόρου 

μεταδοτικοφ νοςιματοσ μιασ και ο δότθσ και ο λιπτθσ προζρχονται από διαφορετικό ηωικό είδοσ. 
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Jurgen Habermas: Θκικι και Γενετικι ςε διάλογο  

Βαςίλειοσ Ξυράφασ,  

Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ, Ακινα 

 

O Jurgen Habermas, ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ διανοθτζσ τθσ εποχισ μασ, επιχειρεί μία παρζμβαςθ ςτα 

ηθτιματα τθσ γενετικισ και τισ επιρροζσ που ζχει αυτι ςτθν κοινωνία. Ο Habermas, εμπλζκεται ςτθ διαμάχθ που 

πυροδότθςε θ γενετικι τεχνολογία τα τελευταία χρόνια με δφο βαςικά κείμενα: το πρϊτο, Σο μζλλον τθσ 

ανκρώπινθσ φφςθσ,  ο ςυγγραφζασ αναλφει τθ ςχζςθ γενετικισ και θκικισ όχι με τα δεδομζνα του παρόντοσ 

αλλά με τθν οπτικι ενόσ μελλοντικοφ παρόντοσ,  το οποίο κατά τθ γνϊμθ του μπορεί να αλλάξει τα δεδομζνα 

που θ κοινωνία αντιμετωπίηει τα ηθτιματα που προκφπτουν από τθ γενετικι τεχνολογία. Στθν παροφςα 

ειςιγθςθ κα επιχειρθκεί θ ανάλυςθ των επιχειρθμάτων του Habermas, θ ςτάςθ τθσ φιλοςοφίασ απζναντι ςτισ 

προκλιςεισ τθσ γενετικισ κακϊσ και ο ρόλοσ των παραδοςιακϊν κεςμϊν τθσ κοινωνίασ ςτθ διαμόρφωςθ των 

θκικϊν κανόνων ςε κζματα βιοθκικισ. Το δεφτερο κείμενο του Habermas, με τίτλο Πίςτθ και γνώςθ, κα 

αναλυκεί το βαςικό ερϊτθμα του ςυγγραφζα, δθλαδι τι ακριβϊσ απαιτεί από τουσ πολίτεσ ενόσ δθμοκρατικοφ 

κράτουσ μια εκκοςμίκευςθ θ οποία δεν ςταματά μόνο ςε κοςμικζσ κοινωνίεσ αλλά επεκτείνεται και ςε ζνα 

περιβάλλον  μετακοςμικϊν κοινωνιϊν. Στθν ειςιγθςθ κα επιχειρθκεί μια ανάλυςθ των δεδομζνων, όπωσ αυτζσ 

κατανοοφνται και παρουςιάηονται από τον Habermas, ιδιαίτερα ςε ηθτιματα που αφοροφν το ρόλο των 

κρθςκειϊν ςε μια εκκοςμικευμζνθ κοινωνία, και τθ ςτάςθ τουσ απζναντι ςε ςφγχρονα προβλιματα, ιδιαίτερα με 

αυτά που ςχετίηονται με τθ γενετικι τεχνολογία. 

 

Πρόλθψθ Μεςογειακισ Αναιμίασ ςτθν Ελλάδα: Ζνα παγκόςμιο υπόδειγμα 

πρόλθψθσ γενετικοφ νοςιματοσ υπό ανακεϊρθςθ! 
 

Μάνοσ Ραπαδάκθσ,  

Υπεφκυνοσ Ρρογεννθτικοφ Ελζγχου Μεςογειακισ Αναιμίασ, Λαϊκό Νοςοκομείο Ακθνϊν, Ρρόεδροσ Ρανελλινιασ 

Ζνωςθσ Βιοεπιςτθμόνων (ΡΕΒ) 

 

Ο Αριςτοτζλθσ που πρόςφατα κεωρικθκε ο ιδρυτισ τθσ Βιολογίασ* δικαιολογείται γιατί δεν μποροφςε -

2300χρόνια πριν- να προγνϊςει τθν εξζλιξθ των βιοεπιςτθμϊν και ειδικά τθσ γενετικισ. Ωςτόςο ποιοσ περίμενε 

ότι θ επιςτθμονικι κοινότθτα κα «ζπεφτε ζξω» το 1990 (αρχι του Ρρογράμματοσ του Ανκρϊπινου 

Γονιδιϊματοσ) κατά 50.000 περίπου γονίδια?!  Τζτοια αδυναμία αναπόφευκτα εγείρει ςοβαρά ερωτιματα για 

δεδομζνα που ςιμερα κεωροφνται περίπου ςαν κζςφατα όςο αφορά ςτισ εφαρμογζσ των επιςτθμονικϊν 

επιτευγμάτων ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ μασ. Το κζμα τθσ Μεςογειακισ Αναιμίασ που είναι ζνα «νόςθμα 

πρότυπο» όντασ το ευρφτερα μελετθμζνο γενετικό νόςθμα, αποτελεί ιδανικό πρότυπο για να διερευνιςουμε το 

παραπάνω ερϊτθμα. Γενικι διαπίςτωςθ: Ρράγματι ςιμερα μζςω του Ρρογεννθτικοφ Ελζγχου που γίνεται από 

ζνα δίκτυο 22 Μονάδων Ρρόλθψθσ τθσ χϊρασ μασ και των εργαςτθρίων Γενετικισ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ 

τομζα, δίδεται θ πικανότθτα πλιρουσ πρόγνωςθσ των παςχόντων από Μεςογειακι Αναιμία. Ραρ όλεσ τισ 

κεςμικζσ ελλείψεισ εκ μζρουσ τθσ Ρολιτείασ, οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ μοριακισ Γενετικισ ενςωματϊκθκαν 

άμεςα ςτθν παροχι υπθρεςιϊν Γενετικισ προσ το πολίτθ. Αυτό το «δίκτυο» υπθρεςιϊν λειτουργεί 

υποδειγματικά για χϊρεσ τθσ ΕΕ αλλά και τθσ Αςίασ.  Θ αμφιςβιτθςθ : Α) Δεδομζνου ότι θ ςφγχρονθ Λειτουργικι 

Γονιδιωματικι μασ διδάςκει ότι όχι ζνα γονίδιο, αλλά πολφ περιςςότερα (ίςωσ και το ςφνολο του γονιδιϊματοσ!) 

όπωσ και επι και μετα-γενετικζσ διεργαςίεσ ςχετίηονται με τθν εκδιλωςθ μιασ πάκθςθσ, μιπωσ βαδίηουμε 

λανκαςμζνα εξετάηοντασ ςτθν β-Μεςογειακι Αναιμία μόνο το β-γονίδιο; Β) Σε υποςτιριξθ του Α ερωτιματοσ, 
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είναι  το γεγονόσ ότι ςυνάνκρωποί μασ που με βάςθ τισ μεταλλάξεισ του β-γονιδίου, αναμζνεται να πάςχουν,  

ωςτόςο επιβιϊνουν βοθκοφμενοι ςθμαντικά από τθν «απρόςμενθ» παραγωγι τθσ εμβρυικισ αιμοςφαιρίνθσ 

(HbF). Συνεπϊσ μιπωσ πρζπει να ανακεωριςουμε : 1) τθν τακτικι μασ ςτον μοριακό ζλεγχο ςτθν Ρρογεννθτικι 

Διάγνωςθ, 2) τθν ενθμζρωςθ των γονζων πριν και μετά τον γενετικό ζλεγχο, 3) τθν εκπαίδευςθ μασ ςτο ςχολείο 

(…ξαναγράψιμο του βιβλίου και αλλαγι διδαςκαλίασ) ΚΑΛ ςτο Ρανεπιςτιμιο; Διλιμματα όπωσ τα παραπάνω, 

είναι κατά τθν γνϊμθ μασ ζνα από τα πλζον φανερά παραδείγματα που υποδεικνφουν ότι ΚΑΚΕ πολίτθσ πλζον 

πρζπει να διακζτει ςτθν βαςικι του παιδεία, τισ βάςεισ τθσ «λογικισ τθσ ηωισ», ϊςτε να μπορεί να κρίνει 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ του, τθσ οικογζνειάσ του, ςτθν ιςτορικι και αμείλικτθ ςχζςθ μασ 

με το περιβάλλον και να κρίνει θ να προκρίνει τθν αλλαγι του προτφπου ανάπτυξθσ τθσ κοινωνίασ μασ, όπωσ 

προτείνεται θ …επιβάλλεται από τα ςθμερινά αδιζξοδα του οικοςυςτιματόσ μασ. 

*Ο Αριςτοτζλθσ - εκτόσ από μεγάλοσ φιλόςοφοσ- ιταν και ο ιδρυτισ τθσ επιςτιμθσ τθσ Βιολογίασ, ςφμφωνα με τον Armand Marie Leroi , 

κακθγθτι τθσ Εξελικτικισ Βιολογίασ του πανεπιςτθμίου Imperial College του Λονδίνου.”Times” 30/1/2011 

 

 

Τποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι-Νομικά ηθτιματα 

Διμθτρα Παπαδοποφλου-Κλαμαρι 
Κακθγιτρια Αςτικοφ Δικαίου Νομικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
 

Ο ν. 3089/2002 ρφκμιςε το πρϊτον τθν τεχνθτι γονιμοποίθςθ ςτθν Ελλάδα, τροποποιϊντασ τον ΑΚ και 

ενταςςόμενοσ ς’ αυτόν. Ο νόμοσ αυτόσ ςυμπλθρϊκθκε με τον ν. 3500/2005 που προζβλεψε τεχνικά ηθτιματα 

τθσ διαδικαςίασ τθσ τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ. Ωσ γενικι εκτίμθςθ μπορεί να υποςτθριχκεί, ότι ο Ζλλθνα 

νομοκζτθσ επζτρεψε ςχεδόν όλεσ τισ μορφζσ τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ. Λδίωσ επζτρεψε και ρφκμιςε, αντίκετα 

από τισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ νομοκεςίεσ, το ηιτθμα τθσ παρζνκετθσ μθτζρασ το ηιτθμα τθσ μετακανάτιασ 

τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ και τθσ απόκτθςθσ παιδιϊν με τεχνθτι γονιμοποίθςθ από άγαμεσ και ςτείρεσ γυναίκεσ. 

Τα τρία αυτά ηθτιματα ςυγκζντρωςαν και ςτισ ςχετικζσ ςυηθτιςεισ ςτθν Βουλι αλλά και ςτθν Επιςτιμθ τισ 

περιςςότερεσ αντιρριςεισ. Με βάςθ τθ ρφκμιςθ, κα εξαχκοφν οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν τεχνθτι 

γονιμοποίθςθ, ιδίωσ όςον αφορά τον χαρακτιρα τθσ ωσ επικουρικισ, εν ςχζςει προσ τθν φυςιολογικι 

αναπαραγωγι, μεκόδου απόκτθςθσ τζκνων. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτα ηθτιματα τθσ ςυγγζνειασ. Ρϊσ δθλαδι 

επθρεάςτθκε το ιςχφον δίκαιο τθσ ςυγγζνειασ, το οποίο είναι βαςιςμζνο ςτθν βιολογικι καταγωγι, ιδίωσ όταν 

μεςολαβεί ςτθ διαδικαςία τθσ γζννθςθσ δότθσ ςπζρματοσ ι ωαρίου ι όταν κυοφορεί παρζνκετθ μθτζρα. Ρϊσ 

δικαιολογείται θ ςυγγζνεια –νομικόσ δεςμόσ – ενόσ παιδιοφ προσ πρόςωπο από τα οποία δεν κατάγεται 

βιολογικά. Επίςθσ, πϊσ μια γυναίκα που γεννά ζνα παιδί, δεν κεμελιϊνει μθτρότθτα προσ το παιδί αυτό, ενϊ 

αντικζτωσ μθτρότθτα κεμελιϊνει μια γυναίκα που δεν ζχει γεννιςει το παιδί. Στθ ςυνζχεια κα εξεταςτεί αν, 

ςφμφωνα με τον νόμο, οι δότεσ μποροφν να αποκαλυφκοφν, είτε με πρωτοβουλία του παιδιοφ που προζκυψε 

από αυτοφσ ι με πρωτοβουλία δικι τουσ (των δοτϊν), εν ολίγοισ το ηιτθμα τθσ ανωνυμίασ των δοτϊν και πϊσ 

αυτι εξαςφαλίηεται. Θ τφχθ των γονιμοποιθμζνων εμβρφων που δθμιουργοφνται επ’ ευκαιρία τθσ διαδικαςίασ 

τθσ τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ και δεν εμφυτεφονται, αποτελεί αντικείμενο επίςθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ, ςτθν 

οποία κα γίνει αναφορά. Τζλοσ κα γίνει μία παράκεςθ των αρχϊν οργάνωςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ τεχνθτισ 

γονιμοποίθςθσ ςτθ χϊρα μασ, δθλαδι το κακεςτϊσ λειτουργίασ των κζντρων τεχνθτισ γονιμοποίθςθσ, πϊσ αυτά 

εποπτεφονται και ελζγχονται προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα και θ νομιμότθτα τθσ διαδικαςίασ. 
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Εξατομικευμζνθ ιατρικι: Θκικά διλιμματα και προκλιςεισ ςτθ ςφγχρονθ 

κοινωνία 

Γεϊργιοσ Π. Πατρινόσ 

Επίκουροσ Κακθγθτισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν, Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ, Τμιμα Φαρμακευτικισ, Ράτρα  

 

Αν και θ εποχι τθσ Γονιδιωματικισ μετρά πια 10 χρόνια ηωισ, είναι πολφ λίγοι οι γιατροί που μποροφν να 

κινθκοφν με ςιγουριά ανάμεςα ςτισ αιςιόδοξεσ προβλζψεισ για τισ «ευεργετικζσ» επιπτϊςεισ τθσ ςτθν ιατρικι, 

από τθ μία πλευρά, και ςτισ πραγματικζσ εφαρμογζσ των διαρκϊσ αυξανόμενων γονιδιωματικϊν γνϊςεϊν μασ 

από τθν άλλθ. Ραράλλθλα, διεξάγεται και ζνασ ζντονοσ διάλογοσ μεταξφ των εταιρειϊν που προςφζρουν 

γενετικζσ εξετάςεισ απευκείασ ςτο κοινό (Direct to Consumer ι DTC) και τισ κανονιςτικζσ αρχζσ. Εδϊ και κάποια 

χρόνια, μζςω του Διαδικτφου, οι εταιρείεσ αυτζσ ζχουν φζρει τθ Γονιδιωματικι ςτα χζρια του ίδιου του κοινοφ. 

Στισ μζρεσ μασ όμωσ, οι εταιρείεσ αυτζσ βρίςκονται κάτω από το μικροςκόπιο των ρυκμιςτικϊν αρχϊν ςε 

Αμερικι και Ευρϊπθ, ενϊ ταυτόχρονα θ ιατρικι κοινότθτα εκφράηει ζντονεσ αμφιβολίεσ για τθ χρθςιμότθτα των 

υπθρεςιϊν που προςφζρουν και τθν επιςτθμονικι ακρίβεια των ίδιων των αναλφςεων *1+. Θ Συμβουλευτικι 

Επιτροπι Μοριακισ και Κλινικισ Γενετικισ τθσ Υπθρεςίασ Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ςτισ ΘΡΑ εξζφραςε 

μεγάλθ δυςπιςτία απζναντι ςτισ γενετικζσ εξετάςεισ DTC και προειδοποίθςε ότι αυτόσ ο νζοσ κόςμοσ αςαφϊν 

και πολυςφνκετων γενετικϊν πλθροφοριϊν ενζχει πολλοφσ κινδφνουσ για τον «καταναλωτι» χωρίσ τθ βοικεια 

των κλινικϊν ιατρϊν για τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων.  Ενϊ οι ερευνθτζσ εργάηονται ςκλθρά για να 

ςυνδυάςουν το πλικοσ των διακζςιμων δεδομζνων πάνω ςε γονοτφπουσ και φαινοτφπουσ, οι εταιρείεσ DTC 

προχωροφν ακάκεκτεσ ςτθν αξιοποίθςθ των πρωτογενϊν ευρθμάτων που δθμοςιεφονται, εκμεταλλευόμενεσ το 

ενδιαφζρον των καταναλωτϊν για το ίδιο τουσ το DNA. Σε πάρα πολλζσ περιπτϊςεισ, οι αναλφςεισ αυτζσ 

ςτεροφνται επιςτθμονικισ βάςθσ, ενϊ μετα-αναλφςεισ αντικροφουν τα πρωτογενι ευριματα αυτά κακαυτά 

(αδθμοςίευτα αποτελζςματα). Θ αντίκεςθ ανάμεςα ςτον ενκουςιαςμό για τισ νζεσ ανακαλφψεισ και ςτισ 

επιφυλάξεισ λόγω των πολλϊν δυςκολιϊν που πρζπει να ξεπεραςτοφν προτοφ θ Γονιδιωματικι αρχίςει να 

βοθκά ςτθ βελτίωςθ τθσ υγείασ του ανκρϊπου διατυπϊνεται ςτο νζο ςτρατθγικό ςχζδιο του Εκνικοφ 

Λνςτιτοφτου Ζρευνασ ςτο Ανκρϊπινο Γονιδίωμα (National Human Genome Research Institute, NHGRI) ςτισ ΘΡΑ. 

Για παράδειγμα, για τθν κακοδιγθςθ τθσ κεραπείασ, οι αςκενείσ με καρκίνο του μαςτοφ ι με ορκοκολικό 

καρκίνο εξετάηονται ςιμερα για τθν παρουςία μεταλλάξεων ςτα γονίδια Her2 ι KRAS αντίςτοιχα, ενϊ θ γενετικι 

κακοδιγθςθ ςτθ ςυνταγογράφθςθ του αντιρετροϊικοφ φαρμάκου αμπακαβίρθ (Ziagen) είναι ςιμερα 

κακιερωμζνθ για τουσ αςκενείσ με μόλυνςθ HIV. Επιπλζον, κάποιοι κλινικοί ιατροί αρχίηουν να αξιοποιοφν τισ 

γενετικζσ εξετάςεισ για τθν κακοδιγθςθ τθσ κεραπείασ με οριςμζνα φάρμακα όπωσ θ ταμοξιφαίνθ, θ 

κλοπιδογρζλθ (Plavix) και θ βαρφαρίνθ. Κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ όμωσ, θ Γονιδιωματικι εξακολουκεί να 

είναι ερευνθτικόσ κλάδοσ και όχι κλινικόσ τομζασ και θ κατάςταςθ αυτι δεν πρόκειται να αλλάξει ςφντομα. Θ 

ικανότθτα τθσ ερευνθτικισ και τθσ ιατρικισ κοινότθτασ να χειριςτεί το πλικοσ των νζων δεδομζνων δεν 

αυξάνεται αντίςτοιχα, με αποτζλεςμα ανοίγει θ ψαλίδα ανάμεςα ςτα τεχνολογικά άλματα και τθν κλινικι 

εφαρμογι τθσ εξατομικευμζνθσ ιατρικισ ςτθ διαγνωςτικι και ςε άλλουσ τομείσ. Θ κατάςταςθ περιπλζκεται 

ακόμα περιςςότερο από το γεγονόσ ότι θ πλειονότθτα των ιατρϊν δεν αιςκάνονται άνεςθ με τισ γενετικζσ 

εξετάςεισ, λόγω ανεπαρκοφσ εκπαίδευςθσ ςτο πεδίο τθσ Γενετικισ. Σε μια ζρευνα που διεξιχκθ το 2011 ςτθ 

Ελλάδα, μικρό ποςοςτό των ιατρϊν διλωςαν ότι κεωροφν πωσ είχαν λάβει οποιοδιποτε είδοσ εκπαίδευςθσ για  

τθν κατανόθςθ και ερμθνεία τζτοιων εξετάςεων *2+. Για τον λόγο αυτό, πολλζσ κατθγορίεσ ειδικϊν γενετικϊν 

εξετάςεων κα πρζπει να προςφζρονται μόνο με ιατρικι ςυνταγι, π.χ. οι προςυμπτωματικζσ εξετάςεισ με υψθλό 

δείκτθ πρόβλεψθσ για τθν εκδιλωςθ νόςου και οι φαρμακογενετικζσ εξετάςεισ. Στον αντίποδα βρίςκονται οι 

αιτιάςεισ των εταιρειϊν που προςφζρουν γενετικζσ εξετάςεισ DTC, οι οποίεσ εςτιάηουν ςτο δικαίωμα του κοινοφ 

να ζχει πρόςβαςθ ςτο DNA του και ςτθν άποψθ ότι οι εξετάςεισ DTC παρζχουν ςτα άτομα πλθροφορίεσ χριςιμεσ 

για τθ λιψθ αποφάςεων για κζματα υγείασ. Συμπεραςματικά, θ Εξατομικευμζνθ ιατρικι ευνοεί τθν 

εργαςτθριακι ιατρικι και τουσ κεράποντεσ ιατροφσ και ζτςι κα ςυνεχίςει να τουσ υποςτθρίηει ςτον βαςικό ρόλο 
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που ζχουν ςτθν ιατρικι. Ραρ’ όλα αυτά, ο κλάδοσ πρζπει να ςυνεχίςει να αναπτφςςεται ϊςτε να ςυνδυαςτεί 

αποτελεςματικά με τθ Γονιδιωματικι. Είναι κάτι παραπάνω από βζβαιο ότι θ ιατρικι πρακτικι κα αλλάξει ςτο 

μζλλον και τθν αλλαγι αυτι οι ςφγχρονοι ιατροί κα πρζπει να τθν ακολουκιςουν και να τθν αξιοποιιςουν. 
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Ιςτορικι διαδρομι του καρκίνου ςτον πλανιτθ Γθ 

Νικόλαοσ Παυλίδθσ,  

Κακθγθτισ Λατρικισ Σχολισ Ρανεπιςτθμίου Λωαννίνων 

 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟ ΖΩΙΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 

Από τισ υπάρχουςεσ μζχρι ςιμερα ενδείξεισ ο καρκίνοσ φαίνεται να κάνει τθν παρουςία του μόνο ςτο Ηωικό 

Βαςίλειο. Σε κανζνα από τα υπόλοιπα Βαςίλεια όπωσ των φυτϊν, των μυκιτων, των πρωτίςτων κλπ δεν 

αναφζρεται ο καρκίνοσ ωσ νόςοσ. Λδιαίτερο επίςθσ ενδιαφζρον ζχει θ αναφορά του ςτα είδθ των ςπονδυλωτϊν 

αρχισ γενομζνθσ από τον απλό οργανιςμό τθσ ςμζρνασ. Κανζνα από τα αςπόνδυλα ηϊα δεν φαίνεται να 

προςβάλλεται από καρκίνο. Ριο ςυγκεκριμζνα, διάφοροι κακοικεισ όγκοι (καρκινϊματα, λεμφϊματα, 

λευχαιμίεσ, ςαρκϊματα, μελανϊματα) ζχουν περιγραφεί ςτα ψάρια, τα ερπετά, τα πτθνά, τισ χελϊνεσ και ςτα 

κατοικίδια ηϊα (ςκφλοι, γάτεσ, άλογα, πρόβατα, αγελάδεσ), ενϊ ςτα άγρια ηϊα (χιμπατηιδεσ, καγκουρό, 

λιοντάρια, κουνάβια θ ελάφια) φαίνεται να ςπανίηουν.  Χαρακτθριςτικά και για άγνωςτουσ λόγουσ ο καρκίνοσ 

απουςιάηει από τα αμφίβια (βατράχια). 

Ο ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΙΝ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ  ΝΕΟΠΛΑΜΑΣΩΝ  Ε  ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΣΑ 

Νεοπλάςματα υπιρξαν  – αν και ςπάνια -  από τθν Ραλαιοηωικι Εποχι  ( 225-570  εκατομμφρια  χρόνια )  και οι 

πρϊτεσ περιπτϊςεισ  αφοροφςαν καλάςςια ςπονδυλωτά θ και δεινοςαφρουσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ 

Μεςοηωικισ Εποχισ  παρατθρικθκε μια αφξθςθ ςτθν επίπτωςθ νεοπλαςμάτων ταυτόχρονα με τθν παρουςία 

των ςπονδυλωτϊν τθσ ξθράσ όπωσ π.χ τα ερπετά. Θ εμφάνιςθ του καρκίνου ςτα κθλαςτικά αρχίηει κατά τθν 

Καινοηωικι Ρερίοδο δθλαδι κατά τθν διάρκεια του Τριαδικοφ και Τετραδικοφ  ( 2.5 – 65  εκατομμφρια χρόνια ). 

Ο  ΚΑΡΚΙΝΟ  ΣΟΝ  ΑΝΘΡΩΠΟ 

Νεοπλαςματικά νοςιματα ζχουν παρατθρθκεί ςτον άνκρωπο από τθν πρϊτθ ςτιγμι τθσ παρουςίασ του ςτον 

πλανιτθ.  Θ πρϊτθ ζνδειξθ νεοπλαςίασ ςτον άνκρωπο αφορά τθν ανεφρεςθ όγκου ςτθν γνάκο ςε Homo erectus  

( 250.000 – 1.6 εκατομμφρια χρόνια πριν ) το 1932 ςτθν Κζνυα , ενϊ θ δεφτερθ , τθν εντόπιςθ παραοβελιαίου 

μθνιγγιϊματοσ του βρεγματικοφ οςτοφ ςε Ευρωπαίο άνδρα Neanderthal  ( 30.000 – 230.000 χρόνια πριν ) το 

1931 ςτθν  Γερμανία. Οι πρϊτεσ αποδείξεισ καρκίνου ςε αρχαίουσ λαοφσ ζρχονται ςτθν επιφάνεια από δεδομζνα 

ςτθν αρχαία Αίγυπτο ( 3.500 – 6.000 ) και κυρίωσ από τισ μοφμιεσ. Μζχρι ςιμερα υπάρχουν περίπου 50 

μαρτυρίεσ διαφόρων  όγκων ςε αρχαίεσ Αιγυπτιακζσ μοφμιεσ  με ςυχνότερα νεοπλάςματα τα κρανιακά 

οςτεϊματα , τό ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα,  τον καρκίνο του μαςτοφ και τα μυελϊματα. Στθν αρχαία Ελλάδα 
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ζχουμε απλι περιγραφι του καρκίνου ςε δοκίμια χωρίσ να διαςϊηεται χειροπιαςτό υλικό. Από τθν Εποχι του 

Χαλκοφ ( 1800 – 1500 π.Χ ) και μζχρι τον Μεςαίωνα ( 5ο – 15ο π.Χ ) ζχουν  περιγραφεί  176 περιπτϊςεισ 

καρκίνου από τουσ οποίουσ  το  13.6%  χρονολογείται από τθν Ρρο-Χριςτιανικι εποχι , το 38.6% από τθν 1θ 

χιλιετθρίδα μ.Χ και το 47.7% από τθν 2θ  χιλιετθρίδα μ.Χ.  Το 42% των όγκων αυτϊν ιςαν ςκελετικοί 

μεταςτατικοί όγκοι, ενϊ οι ςυχνότεροι πρωτοπακείσ όγκοι ιςαν τα κρανιακά οςτεϊματα και το πολλαπλοφν 

μυζλωμα. Συμπεραςματικά, ο καρκίνοσ φαίνεται να απαντάται μόνο ςτα ςπονδυλωτά με λιγότερθ επίπτωςθ ςτα 

άγρια ηϊα και να προςβάλλει κατ’εξοχιν τον άνκρωπο με αυξανόμενο ρυκμό. Τα φαινόμενα αυτά επιδζχονται 

διάφορεσ ερμθνείεσ , όπωσ π.χ θ αφξθςθ του προςδόκιμου επιβίωςθσ του ανκρϊπου , ο ςθμερινόσ κοινωνικόσ 

ςυνωςτιςμόσ, ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ , θ διαβίωςθ ςε τεχνθτό περιβάλλον, κακϊσ επίςθσ και οι μθχανιςμοί 

τθσ χρόνιασ φλεγμονισ και του γιρατοσ. 
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Τιοκεςία και Κλθρονομικότθτα 

Βαςιλικι Παυλίδθ 

Εκπαιδευτιρια ΓΕΛΤΟΝΑ, Ακινα 

 

Θ υιοκεςία είναι θ νομικι πράξθ με τθν οποία διαπλάςςεται τεχνθτόσ γονικόσ δεςμόσ, που προβλζπεται και 

διαμορφϊνεται από το νόμο (ι τθ νομικι πράξθ) με τθν οποία καταλφεται κάκε νομικόσ δεςμόσ του τζκνου με 

τθ φυςικι του οικογζνειά και εντάςςεται πλιρωσ ςτθν οικογζνεια του κετοφ γονζα (Άρκρο 1561 Α.Κ.).  Είναι θ 

τελικι πράξθ μιασ μακρόπνοθσ επικυμίασ να αποκτιςει παιδί ζνα ηευγάρι, αλλά και θ ευτυχισ ςφμπτωςθ αυτισ 

τθσ επικυμίασ με τθν πραγματικι ανάγκθ ενόσ παιδιοφ να αποκτιςει ζνα νζο και ςτακερό οικογενειακό 

περιβάλλον.  Συχνά ςτο μεγάλωμα ενόσ υιοκετθμζνου παιδιοφ εμφανίηονται δυςκολίεσ και εμπόδια που 

αφοροφν τθ διαφορετικότθτα μεταξφ των κετϊν γονζων και των παιδιϊν τουσ.  Τα υιοκετθμζνα παιδιά 

παρουςιάηουν ςυναιςκιματα ενοχισ, φόβου και ςφγχυςθσ για τθ διαφορετικότθτά τουσ τόςο ςε ςχζςθ με τουσ 

γονείσ τουσ (πικανζσ φυςικζσ / βιολογικζσ διαφορζσ) όςο και ςε ςχζςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ (π.χ. είμαι το 

μοναδικό υιοκετθμζνο παιδί ςτο ςχολείο).  Θ οικογζνεια όπωσ και ο γονεϊκόσ ρόλοσ δεν ορίηονται μόνο από τθ 

βιολογία ι τισ ςχζςεισ εξ αίματοσ. Ζνα παιδί ορίηεται κατά ζνα μόνο μζροσ από τισ ςτενά νοοφμενεσ βιολογικζσ 

καταβολζσ των γονζων του ενϊ κυρίωσ γαλουχείται και αναπτφςςεται μζςα από τθν κακθμερινι αλλθλεπίδραςθ 

μαηί τουσ, τθ ςυναιςκθτικι ςχζςθ, το περιβάλλον ςτο οποίο ηει και μεγαλϊνει αλλά και τισ κοινωνικζσ του 

εμπειρίεσ και επιρροζσ (Αμπατηόγλου 2001, 2005).  Το ερϊτθμα τθσ ειςιγθςθσ είναι το εξισ: οι βιολογικζσ ι οι 

κοινωνικζσ δομζσ κακορίηουν τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά; Για όςουσ υποςτθρίηουν τθν άποψθ ότι τα 

χαρακτθριςτικά είναι γενετικά προκακοριςμζνα θ επιβεβαίωςθ ςτθ απάντθςθ αυτι ζρχεται ςυχνά 

παρατθρϊντασ τθ φυςικι ομοιότθτα μεταξφ των γονζων και των βιολογικϊν τουσ παιδιϊν. Συχνά τα 

υιοκετθμζνα παιδιά τείνουν να μοιάηουν ςτα εξωτερικά χαρακτθριςτικά με τουσ φυςικοφσ τουσ γονείσ ακόμα 

και αν δε μεγάλωςαν ποτζ μαηί τουσ. Οι βιολογικοί γονείσ όμωσ των υιοκετθμζνων παιδιϊν τουσ κλθροδοτοφν 

απλϊσ το γενετικό τουσ υλικό τθ ςτιγμι τθσ γονιμοποίθςθσ.  Αντίκετα οι κετοί γονείσ ζχουν το χρόνο να δϊςουν 

ςτο παιδί μετά τθν υιοκεςία ζνα περιβάλλον πλοφςιο ςε ερεκίςματα, ςυναιςκιματα και ευκαιρίεσ για ςφναψθ 

ςχζςεων και ιςχυρϊν οικογενειακϊν δεςμϊν. Είναι εκείνοι που επενδφουν ςε μια ςτακερι ςχζςθ με κετικά 
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ςυναιςκιματα με ςκοπό τθν εξάλειψθ του άγχουσ και τθσ αγωνίασ γφρω από τθν υιοκεςία. Σιμερα, οι βιολόγοι 

ςυνειδθτοποιοφν ότι οι γονείσ παρζχουν πολλζσ μορφζσ μθ-γενετικϊν πλθροφοριϊν ςτα παιδιά τουσ ακόμα και 

πριν τθ γζννθςθ ι τθν υιοκεςία (όπωσ το περιβάλλον τθσ μιτρασ, διάφοροι χθμικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν 

το ςπζρμα/ωάριο, κ.α.). Οι παράγοντεσ αυτοί ςυντελοφν ςθμαντικά ςτθν εξζλιξθ του παιδιοφ και είναι ςυνικωσ 

περιβαλλοντικά κακοριςμζνοι (Moore, 2008). Μετά τθ γζννθςθ το περιβάλλον δρα καταλυτικά ςτθ διαμόρφωςθ 

τόςο του χαρακτιρα ενόσ παιδιοφ όςο και ςτθν εκδιλωςθ ι μθ κάποιων γενετικά προκακοριςμζνων 

χαρακτθριςτικϊν. Γιατί λοιπόν θ κλθρονομικότθτα να περιλαμβάνει μια τόςο ςτενι βιολογικι χροιά; Οι 

εμπειρίεσ και το περιβάλλον μασ κακορίηουν τελικά το ποιοι είμαςτε και το πϊσ εξελιςςόμαςτε; Το κάκε παιδί 

(υιοκετθμζνο ι  μθ) ζρχεται ςτον κόςμο με ζνα ςυγκεκριμζνο γενετικό υλικό το οποίο διαμορφϊνεται, 

εξελίςςεται και γονιμοποιείται από το εκάςτοτε οικογενειακό περιβάλλον. 
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Θ ανκρϊπινθ ελευκερία και τα κοινωνικο-θκικά προβλιματα των απαρχϊν 
τθσ ηωισ του ανκρϊπου 

Ιωάννθσ Πζτρου,  

Κακθγθτισ Κεολογικισ Σχολισ και Τμιματοσ Δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ, ΑΡΚ 

 

Θ επιςτθμονικι ζρευνα και οι εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ γενετικισ και τθσ βιοϊατρικισ αφενόσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ γνϊςθσ και ςτθν πραγματοποίθςθ ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτο χϊρο τθσ ιατρικισ πράξθσ, και 

αφετζρου ζχουν προςφζρει πολλζσ και χριςιμεσ εφαρμογζσ που μποροφν να απελευκερϊςουν πολλοφσ 

ανκρϊπουσ από οριςμζνα πιεςτικά προβλιματα που ζντονα τουσ απαςχολοφν.  Ταυτόχρονα όμωσ μπορεί να 

δθμιουργοφνται και κάποια νζα προβλιματα και θκικά διλιμματα. Τα διλιμματα αυτά που δθμιουργοφνται 

εξαιτίασ τθσ χριςθσ μοντζρνων τεχνολογικϊν μζςων δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίηονται μζςα από 

παραδοςιακζσ κατθγορίεσ και αντιλιψεισ; Στο πλαίςιο των ςφγχρονων πολιτιςτικά πλουραλιςτικϊν κοινωνιϊν 

δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτζσ οι αξιϊςεισ για μονοδιάςτατεσ αντιμετωπίςεισ των ςχετικϊν ηθτθμάτων. 

Αντίκετα, είναι απαραίτθτο να κατανοθκεί ότι ο πλουραλιςμόσ ςυνδυάηεται με τθν ανάπτυξθ 

διαφοροποιθμζνων προςεγγίςεϊν τουσ, οι οποίεσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ είναι αποτζλεςμα ανταπόκριςθσ ςε 

πιεςτικζσ ανάγκεσ. Είναι ευνόθτο ότι θ ανάπτυξθ ςτάςεων ςυμπάκειασ και ευαιςκθςίασ απζναντι ςτον πόνο 

αυτϊν που νιϊκουν ζντονα τθν ζλλειψθ του αγακοφ των παιδιϊν είναι πιο λογικι και ανκρϊπινθ από τθν 

καταςκευι διάφορων ςχολαςτικϊν διλθμμάτων με ςκοπό να μθ δοκεί ευκεία απάντθςθ ςτο κφριο ερϊτθμα. 

Πλα όμωσ τα αναδυόμενα ηθτιματα δεν εξαρτϊνται μόνο από τθν ανκρϊπινθ ελευκερία. Υπάρχουν ηθτιματα 

που ςχετίηονται με τθν προςταςία τρίτων ι απαιτοφν τθ λιψθ αποφάςεων με βάςθ τθν αξιολόγθςθ 

προτεραιοτιτων. Είναι απαραίτθτο να διαλευκανκοφν περιςςότερο οι όροι που ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται με 

ςκοπό τθν επίτευξθ ακριβολογίασ και τθν αποφυγι ςυγχφςεων και άςτοχων αντιπαρακζςεων. Ακόμθ, πρζπει να 

κατθγοριοποιθκοφν τα ςχετικά ηθτιματα, οφτωσ ϊςτε να αναδειχκοφν όςα εξαρτϊνται από τθν ανκρϊπινθ 

http://www.childmentalhealth.gr/
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ελευκερία, όςα ςχετίηονται με τθν αςφάλεια τρίτων, κακϊσ και εκείνα που ςυνδζονται με διαδικαςίεσ και 

απαιτοφν κεςμικζσ ρυκμίςεισ.   

 

Θ χαρτογράφθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ και ο πειραςμόσ τθσ νζασ 

ευγονικισ: οριςμζνοι θκικοί προβλθματιςμοί  

Ευάγγελοσ Δ. Πρωτοπαπαδάκθσ,  

Λζκτωρ Εφαρμοςμζνθσ Θκικισ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Θ ευγονικι, παρότι τα ίχνθ τθσ μποροφν να αναηθτθκοφν ζωσ και ςτθν αρχαία ελλθνικι διανόθςθ, αποτελεί 

όραμα του 19ου αιϊνα. Ο ςτόχοσ τθσ υπιρξε φιλόδοξοσ: θ βελτίωςθ του ανκρϊπινου είδουσ και, ςυνακόλουκα, θ 

κοινωνικι και ατομικι ευπραγία των μελϊν του είδουσ Ηomo sapiens.  Πταν, ωςτόςο, θ γενικι ιδζα 

μετουςιϊκθκε ςε πράξθ, αμζςωσ ανεφάνθςαν τα εγγενι τθσ προβλιματα, τόςο ςτο κοινωνικό, όςο και ςτο 

θκικό επίπεδο: από τθν κετικι ευγονικι του Galton ςφντομα οδθγθκικαμε ςτθν αντίςτοιχθ αρνθτικι του 

Davenport, ιγουν ςτουσ νόμουσ περί ευγονικισ των αρχϊν του παρελκόντοσ αιϊνοσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ 

και, ιδίωσ, ςτθν νομοκετικι διάταξθ για τθν υποχρεωτικι ςτείρωςθ εγκλθματιϊν και «ιδιωτϊν» ςτθν πολιτεία 

τθσ Λντιάνα κατά το ζτοσ 1907. Θ διαδρομι, ωςτόςο, τθσ ευγονικισ ζμελλε να εξερευνιςει ακόμθ ςκοτεινότερα 

εδάφθ, επιφυλάςςοντασ ςτθν ιςτορία του ανκρϊπου τισ πλζον μελανζσ τθσ ςελίδεσ, όπωσ το περίφθμο 

πρόγραμμα ευγονικισ τθσ ναηιςτικισ Γερμανίασ και τθν ειδεχκι νομοκετικι πράξθ Τ4.  Αποτελεί, τελικά, θ 

ευγονικι τθν πλζον ολιςκθρι πλαγιά για τθν ατομικι και ςυλλογικι θκικι ςυνείδθςθ; Θ χαρτογράφθςθ του 

ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ υπόςχεται να δϊςει μια οριςτικι απάντθςθ ςτο ανωτζρω ερϊτθμα. Και τοφτο διότι, 

πλζον, χάρθ ςτθν πρόοδο τθσ βιοτεχνολογίασ όλεσ οι δυνατότθτεσ παρζμβαςθσ ςτο ανκρϊπινο γονιδίωμα είτε 

είναι ιδθ διακζςιμεσ, είτε κακίςτανται τζτοιεσ με ταχφτατουσ ρυκμοφσ. Οι ςφμφυτοι θκικοί προβλθματιςμοί και 

τα αντίςτοιχα διλιμματα, ςτθν πλειονότθτά τουσ αςαφι ι δυςδιάκριτα ζωσ πρότινοσ, πλζον ςχθματοποιοφνται 

και αποκτοφν το τελικό τουσ περίγραμμα. Κάκε επιλογι εμπεριζχει κάποιασ μορφισ αξιολόγθςθ, θ οποία ςτθν 

περίπτωςθ τθσ ευγονικισ είναι κατ’ εξοχιν θκικισ φφςεωσ. Το ίδιο το ανκρϊπινο γονιδίωμα αποτελεί τρόπον 

τινά φυςικό αξιακό ςφςτθμα, από τθν ςτιγμι που μασ δείχνει όχι μόνον τι είναι τώρα το άτομο, αλλά και τι 

πρόκειται να γίνει ςτο μζλλον. Στο γονιδίωμα δεν εμπερικλείεται μόνον ο παρϊν, αλλά και ο μελλοντικόσ 

φαινότυποσ του είδουσ, και αυτόσ ο τελευταίοσ είναι που πλζον βρίςκεται ςτισ άκρεσ των δακτφλων μασ. Θ 

δυνατότθτά μασ να αποκλείουμε κατ’ επιλογιν οριςμζνα από τα αλλθλόμορφα γονίδια αποτελεί κατ’ εξοχιν 

αντικείμενο θκικισ εξζταςθσ, αφοφ χάρθ ςτθν ευχζρεια παρζμβαςισ μασ ςτο ανκρϊπινο γονιδίωμα μποροφμε 

να επιλζξουμε αυτό που πρζπει να επιδιώξουμε και εκείνο που πρζπει να αποφφγουμε ςε ό,τι αφορά τόςο ςτον 

φαινότυπο, όςο και ςτα ενδιάκετα χαρακτθριςτικά του είδουσ μασ. Μια τζτοια επιλογι δεν μπορεί να είναι 

θκικϊσ ουδζτερθ, οφτε, βζβαια, ανζφελθ. Νομιμοποιοφμεκα ςτα προσ αποφυγιν χαρακτθριςτικά του είδουσ 

μασ να ςυμπεριλάβουμε τθν αντικοινωνικότθτα (όπωσ και εάν ορίηεται αυτι), τισ τάςεισ παραβατικισ 

ςυμπεριφοράσ, τθν δυςκολία – ι και αδυναμία – ςυμμόρφωςθσ; Ροια επίπεδα ευφυΐασ είναι γονιδιακϊσ 

ανεκτά, άρα επιλζξιμα; Θ κατ’ επιλογιν αναπαραγωγι επί τθ βάςει επικυμθτϊν χαρακτθριςτικϊν, τουτζςτιν θ 

αποςυμφόρθςθ τθσ γονιδιακισ δεξαμενισ, είναι ςυμβατι με τθν επιδίωξθ τθσ ποικιλομορφίασ, θ οποία 

εγγυάται τθν βζλτιςτθ προςαρμογι, άρα και τθν αςφαλι διαιϊνιςθ του είδουσ μασ; Και, τζλοσ πάντων, πωσ 

ορίηονται τοφτα τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά; Και πωσ, εντόσ του πλαιςίου που θ χαρτογράφθςθ του 

γονιδιϊματοσ και θ παρζμβαςθ επ’ αυτοφ περιγράφει, δφναται να διαςφαλιςκεί θ ατομικι ελευκερία και θ 

αυτονομία του θκικοφ προςϊπου;  Μιπωσ θ θκικι αξία του ατόμου υποβακμίηεται ςε ανεπίτρεπτο βακμό προσ 

χάριν τθσ θκικισ αξίασ του ςυνόλου και, τελικϊσ, υποτάςςεται ςε αυτιν; Αν όντωσ ςυμβαίνει κάτι τζτοιο, τότε 

αναπόφευκτα οδθγοφμεκα ςε θκικό αρχικά, και ςτθν ςυνζχεια ςε πολιτικό ολοκλθρωτιςμό. Μιπωσ αςτοχοφμε, 

επιχειρϊντασ να προςφζρουμε βιολογικζσ λφςεισ ςε κοινωνικά προβλιματα; Μιπωσ, τζλοσ, οδθγοφμεκα ςτθν 
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γενετικι αξιολογία ι ςε κάποια ιδιότυπθ γενετικι ςθμαντικι, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ θ θκικι αξία ι απαξία του 

θκικοφ προςϊπου κα είναι ςε μεγάλο βακμό γενετικά προκακοριςμζνθ; Πλα τα παραπάνω, κακϊσ και άλλα, 

αποτελοφν par excellence θκικά ερωτιματα και διλιμματα, τα οποία αναπόδραςτα επιηθτοφν τισ δζουςεσ 

απαντιςεισ. Εάν, βεβαίωσ, οι δυνατότθτεσ που προςφζρει θ χαρτογράφθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ ςτθν 

νζα ευγονικι δεν κζλουμε να καταςτιςουν τον ανκρωπιςμό μασ ζρμαιο ςτον πειραςμό ενόσ νζου, πολφ πιο 

επιςτθμονικά τεκμθριωμζνου και όχι εξίςου ευδιάκριτου – άρα πολφ πιο επικίνδυνου – ολοκαυτϊματοσ 

 

 

Εξελίξεισ ςτθ Φαρμακογονιδιωματικι: Κλινικζσ εφαρμογζσ, οικονομικζσ και 

νομικζσ προεκτάςεισ 
 

Δζςποινα ανοφδου 

Εργαςτιριο Φαρμακολογίασ, Λατρικι Σχολι Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 

θμερινζσ προκλιςεισ ςτθ Φαρμακολογία 

Τον τελευταίο αιϊνα, θ επιτυχθμζνθ ανάπτυξθ νζων φαρμάκων κι εμβολίων ζχει ςυνειςφζρει ςτθν αφξθςθ του 

προςδόκιμου επιβίωςθσ κατά 30 περίπου χρόνια. Σθμαντικζσ όμωσ παραμζνουν οι προκλιςεισ που 

αντιμετωπίηουμε ςτο χϊρο τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ, με κφρια ςθμεία: 1) τισ παρενζργειεσ φαρμάκων που 

μόνο ςτισ Θ.Ρ.Α. οδθγοφν ςτο κάνατο 106.000 ανκρϊπουσ ανά ζτοσ, 2) τον προςδιοριςμό τθσ καταλλθλότερθσ 

δόςθσ, αφοφ θ αποτελεςματικότθτα μίασ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ φαρμάκου διαφζρει ςθμαντικά ανάμεςα ςε 

διαφορετικά άτομα, ενϊ υπολογίηεται ότι περίπου 3.000.000 άνκρωποι ανά ζτοσ ςτισ Θ.Ρ.Α. λαμβάνουν 

αναποτελεςματικζσ ι επιβλαβείσ ςυνταγογραφιςεισ, και 3) το χρόνο μετάβαςθσ νζων φαρμάκων από το 

εργαςτιριο ςτθν κλινικι, κακϊσ ζνα νζο φάρμακο χρειάηεται περίπου 10 χρόνια από τθν ανακάλυψθ του μζχρι 

να φτάςει ςτον αςκενι. Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν αυτζσ οι προκλιςεισ, οι προςπάκειεσ ςτρζφονται ςτο 

χϊρο τθσ Φαρμακογονιδιωματικισ. 

 

Ο ρόλοσ τθσ Φαρμακογονιδιωματικισ 

Ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ μελετϊν δείχνουν ότι θ ανταπόκριςθ ςε ζνα φάρμακο μπορεί να επθρεαςτεί από 

διάφορουσ γενετικοφσ παράγοντεσ που κακορίηουν τον μεταβολιςμό, τθ μεταφορά, τθν απορρόφθςθ ι τθν 

απζκκριςθ ενόσ φαρμάκου. Θ Φαρμακογονιδιωματικι εςτιάηεται ςτο χαρακτθριςμό των γονιδιωματικϊν 

διαφορϊν (π.χ. πολυμορφιςμϊν ι διαφορϊν ςε επίπεδα ζκφραςθσ γονιδίων) ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ, που 

ευκφνονται για τθ διαφορετικι τουσ ανταπόκριςθ ςτα φάρμακα. Το πεδίο τθσ Φαρμακογονιδιωματικισ 

περιλαμβάνει ςτοιχεία από τθ Φαρμακολογία και τθ Γενετικι, και υπόςχεται να ανοίξει το δρόμο για τθν 

Εξατομικευμζνθ Κεραπεία. Αποτελεί ζνα από τα πολλά υποςχόμενα νζα επιςτθμονικά πεδία που βρίςκονται 

ςιμερα ςτο επίκεντρο των εξελίξεων. Ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ Φαρμακογενετικισ είναι να αναπτυχκοφν τα 

κατάλλθλα εργαλεία που κα βοθκιςουν τον ιατρό να υπολογίηει ζγκαιρα τα οφζλθ και τουσ κινδφνουσ που 

ςυνεπάγεται θ επιλογι διαφορετικϊν φαρμάκων για τον κάκε αςκενι, και να επιλζγει τθν ιδανικι κεραπεία για 

αυτόν. Θ Φαρμακογονιδιωματικι ζχει ιδθ αρχίςει να εφαρμόηεται ςτθν κλινικι πράξθ αλλά ςε μικρό μόνο 

βακμό. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι οι γενετικζσ εξετάςεισ για το γονίδιο HER2/neu ςε αςκενείσ με 

μεταςτατικό καρκίνο του μαςτοφ, που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα για να προςδιοριςτεί αν ο αςκενισ κα 

ανταποκρικεί ςε κεραπεία με το φάρμακο Herceptin. Αντίςτοιχα, ςε παιδιά με οξεία λεμφοβλαςτικι λευχαιμία 

αξιολογείται το γονίδιο TPMT που ευκφνεται για το μεταβολιςμό του ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενου φαρμάκου 

thiopurine 6-mercaptopurine. Ρολυμορφιςμοί ςτο γονίδιο αυτό οδθγοφν ςε μειωμζνα επίπεδα του ενηφμου, και 

κατά ςυνζπεια ςε αυξθμζνα επίπεδα φαρμάκου ςτο αίμα, με αποτζλεςμα τθν καταςτροφι του μυελοφ των 

οςτϊν. Μία άλλθ κατθγορία αςκενϊν που κινδυνεφουν να εμφανίςουν κρόμβουσ, εξετάηονται γενετικά για τα 

γονίδια CYP2C9 και VKORC1, προκειμζνου να τουσ δοκεί θ κατάλλθλθ δόςθ αντιπθκτικοφ (Warfarin). Θ χοριγθςθ 
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λανκαςμζνου φαρμάκου ι ακατάλλθλθσ δόςθσ του ςωςτοφ φαρμάκου ςε όλεσ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ μπορεί να 

βάλλει ςε άμεςο κίνδυνο τθ ηωι του αςκενοφσ. Οι εφαρμογζσ όμωσ ςτο απϊτερο μζλλον φαίνεται ότι κα είναι 

πολφ περιςςότερεσ. Θ Φαρμακογονιδιωματικι υπόςχεται να ςυμβάλει: 

*  ςτθ μείωςθ των παρενεργειϊν. Συγκεκριμζνα, κατάλλθλα γενετικά τεςτ κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθν 

αναγνϊριςθ των ατόμων αυτϊν που κινδυνεφουν να εμφανίςουν παρενζργειεσ ςε ςυγκεκριμζνα φάρμακα, 

λόγω του γονιδιωμάτοσ τουσ. Θ μείωςθ των παρενεργειϊν κα ςυνζβαλε ουςιαςτικά ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ των αςκενϊν, αλλά και ςτθ μείωςθ των οικονομικϊν επιβαρφνςεων για τα ςυςτιματα υγείασ 

παγκοςμίωσ, αφοφ υπολογίηεται ότι για τθν αντιμετϊπιςθ φαρμακευτικϊν παρενεργειϊν δαπανϊνται πάνω 

από 180 διςεκατομμφρια δολάρια ετθςίωσ. 

* ςτθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των φαρμάκων. Σιμερα για παράδειγμα, ςυχνά χρθςιμοποιοφμενα 

φάρμακα για αςκζνειεσ όπωσ ο διαβιτθσ, θ κατάκλιψθ και το άςκμα, είναι αποτελεςματικά μόνο ςτο 60% 

των αςκενϊν, ενϊ τα αντικαρκινικά φάρμακα μόνο ςτο 25% των αςκενϊν. Το μζγεκοσ του προβλιματοσ 

γίνεται εμφανζσ κοιτάηοντασ τα δεδομζνα για χρόνιεσ πακιςεισ. Υπολογίηεται ότι μζχρι το 2020 περιςςότερα 

από 134 εκατομμφρια άνκρωποι κα υποφζρουν από κάποια χρόνια νόςο, ενϊ με τα ςθμερινά δεδομζνα, το 

50% αυτϊν κα ςταματιςουν τθ κεραπεία τουσ μετά τον 1 χρόνο λόγω απουςίασ εμφανοφσ κεραπευτικοφ 

οφζλουσ. Θ Φαρμακογονιδιωματικι μπορεί να αναδείξει τουσ κατάλλθλουσ βιοδείκτεσ που κα επιτρζπουν 

ςτο ιατρό να γνωρίηει, μζςω κατάλλθλων γενετικϊν εξετάςεων, ςε πιο φάρμακο και ςε ποια δόςθ αυτοφ κα 

ανταποκρικεί καλφτερα ο αςκενισ, αυξάνοντασ ζτςι ςθμαντικά το ποςοςτό των «επιτυχθμζνων» 

κεραπευτικϊν αγωγϊν και κατά ςυνζπεια τθν ποιότθτα ηωισ των αςκενϊν. 

*  ςτθν ταχφτερθ παραγωγι νζων φαρμάκων. Επιτρζποντασ τθν καλφτερθ ομαδοποίθςθ των αςκενϊν βάςει του 

γονιδιϊματοσ τουσ, θ Φαρμακογονιδιωματικι υπόςχεται να μειϊςει το χρόνο ανάπτυξθσ νζων φαρμάκων 

από τα 10-12 χρόνια που χρειάηεται ςιμερα, ςε μόλισ 3-5 χρόνια (προβλζψεισ τθσ Κρατικισ Συμβουλευτικισ 

Επιτροπισ των Θ.Ρ.Α. για κζματα Γενετικισ, Υγείασ και Κοινωνίασ). 

Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι φιλόδοξοι αυτοί ςτόχοι που κζτει θ Φαρμακογονιδιωματικι κα χρειαςτεί πρϊτα 

να γίνουν κάποια ςθμαντικά βιματα ςε πολλαπλά επίπεδα. Ξεκινϊντασ από το επίπεδο τθσ βαςικισ και κλινικισ 

ζρευνασ, μζχρι το επίπεδο τθσ κλινικισ πράξθσ, όπου είναι απαραίτθτο να εκπαιδευτοφν κατάλλθλα οι ιατροί και 

φαρμακοποιοί, να δθμιουργθκοφν οι αναγκαίεσ υποδομζσ, αλλά και να εδραιωκοφν οι κατάλλθλεσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν αςφαλι κι αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ Φαρμακογενετικά κατευκυνόμενθσ 

κεραπευτικισ αγωγισ. Τζλοσ, προβλζποντασ και αναλφοντασ τα θκικά και κοινωνικά ηθτιματα που ενδζχεται να 

προκφψουν, όπωσ άλλωςτε με κάκε νζα εφαρμογι ςτο χϊρο τθσ Υγείασ, μπορεί να εξαςφαλιςτεί θ ζγκαιρθ 

ανάπτυξθ του κατάλλθλου νομικοφ πλαιςίου ϊςτε ο κάκε αςκενισ αλλά και θ κοινωνία να ζχουν το μζγιςτο 

όφελοσ. 
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Γενετικι τθσ γιρανςθσ 

Πόπθ υντυχάκθ 
Μδρυμα Λατροβιολογικϊν ερευνϊν τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν 

 

Θ εγγενισ φκορά με το χρόνο που οδθγεί ςε αδυναμία, ανικανότθτα και αςκζνειεσ αποτελεί το γνωςτό ςε όλουσ 

μασ φαινόμενο τθσ γιρανςθσ. Θ ςυςςϊρευςθ μοριακϊν βλαβϊν ςε ςυςτατικά του κυττάρου και θ απϊλεια τθσ 

ομοιόςταςισ του κεωρείται πλζον ωσ θ γενικι βάςθ τθσ γιρανςθσ. Απόρροια αυτοφ είναι θ υπόκεςθ ότι, 

γονίδια ι διεργαςίεσ που ρυκμίηουν τθν κυτταρικι ομοιόςταςθ και τουσ μθχανιςμοφσ 

επιδιόρκωςθσ/διατιρθςθσ των μορίων μποροφν να επθρεάςουν το ρυκμό γιρανςθσ και τθ μακροβιότθτα ενόσ 

οργανιςμοφ. Ρειραματικόσ ζλεγχοσ τθσ υπόκεςθσ ςε πολλοφσ οργανιςμοφσ-μοντζλα, αλλά και ςε ανϊτερα 

κθλαςτικά τα τελευταία χρόνια, ςυνεχϊσ τθν επιβεβαιϊνει και ενιςχφει τθν άποψθ ότι ςτο εγγφσ μζλλον κα 

μποροφμε να παρεμβαίνουμε ςτθ διαδικαςία γιρανςθσ και να αποφεφγουμε τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ αυτισ. 

Ρράγματι, πλικοσ γενετικϊν μελετϊν δείχνει ότι οι μοριακοί μθχανιςμοί και διεργαςίεσ που ρυκμίηουν τθ 

γιρανςθ είναι εξελικτικά ςυντθρθμζνοι και δρουν όχι μόνο ςτθ διάρκεια αλλά και ςτθν ποιότθτα τθσ ηωισ. 

 

Οι κυριότεροι ρυκμιςτζσ τθσ γιρανςθσ 

1) Μονοπάτι ςθματοδότθςθσ τθσ ινςουλίνθσ (insulin/IGF-1 signalling pathway) 

Θ ςυνειςφορά του ςτθ διαδικαςία τθσ γιρανςθσ αποκαλφφκθκε ςε ζνα απλό πειραματικό μοντζλο, το 

νθματϊδθ ςκϊλθκα Caenorhabditis elegans, όταν μεταλλαγι ςε ζνα μόνο γονίδιο διπλαςίαςε τθ διάρκεια ηωισ 

του. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιοφςε για τον υποδοχζα τθσ ινςουλίνθσ και μεταλλαγζσ ςε αυτό ι ςε άλλα γονίδια 

του μονοπατιοφ τθσ ινςουλίνθσ, που ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ δράςθσ του ςυγκεκριμζνου 

μονοπατιοφ, μποροφν τελικά να οδθγιςουν ςε μακροβιότθτα. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςθματοδοτείται θ 

ενεργοποίθςθ ςυγκεκριμζνων μεταγραφικϊν παραγόντων, που ρυκμίηουν με τθ ςειρά τουσ τθν ζκφραςθ 

διαφόρων γονιδίων ςχετικϊν με τθν ανκεκτικότθτα ςε ςτρεσ, τθν ανοςολογικι απόκριςθ ι το μεταβολιςμό του 

οργανιςμοφ. 

2) Μονοπάτι ςθματοδότθςθσ τθσ κινάςθσ TOR (Target Of Rapamycin) 

Θ κινάςθ TOR αποτελεί ζνα κομβικό ςθμείο ενςωμάτωςθσ και απόκριςθσ ςε πολλά ενδοκυτταρικά ςιματα όπωσ 

αυτά κακορίηονται από διάφορα περιβαλλοντικά ερεκίςματα. Ζτςι, ςε ςυνκικεσ ςτρεσ ι χαμθλϊν επιπζδων 

κρεπτικϊν, ενζργειασ ι ορμονϊν μζςα ςτα κφτταρα, θ ανενεργοποίθςθ τθσ κινάςθσ οδθγεί ςτθ μείωςθ των 

αναβολικϊν διεργαςιϊν που ςχετίηονται με τθν ανάπτυξθ/διαφοροποίθςθ, όπωσ είναι θ βιογζνεςθ των 

ριβοςωμάτων και θ πρωτεϊνοςφνκεςθ. Ταυτόχρονα όμωσ επάγεται θ αυτοφαγία, μια καταβολικι διεργαςία που 

βοθκά ςτθν επιβίωςθ του οργανιςμοφ και αντιμετϊπιςθ των δυςμενϊν ςυνκθκϊν. Ζτςι, θ εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ και κρεπτικϊν ςυςτατικϊν πικανϊσ να ευκφνονται για τθν επίδραςθ τθσ κινάςθσ ςτθ γιρανςθ. 

Συγκεκριμζνα, μεταλλαγζσ γονιδίων ι φαρμακολογικοί τρόποι μείωςθσ τθσ δράςθσ του μονοπατιοφ TOR 

μποροφν να επιμθκφνουν τθ διάρκεια ηωισ οργανιςμϊν όπωσ τθ ηφμθ, νθματϊδθ, μφγα του ξυδιοφ αλλά και 

ποντικϊν. Στθ μείωςθ τθσ δράςθσ TOR κεωρείται πλζον ότι οφείλεται και το ευεργετικό αποτζλεςμα τθσ 

μειωμζνθσ πρόςλθψθσ τροφισ ι κερμιδικοφ περιοριςμοφ (dietary restriction), που μπορεί να αυξιςει τθ 

μακροβιότθτα όλων των παραπάνω οργανιςμϊν αλλά και να μειϊςει τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ γιρανςθσ, 

ακόμα και ςε ανϊτερα κθλαςτικά όπωσ οι πίκθκοι. 

3) Σιρτουίνεσ (Sirtuins) 

Ρρόκειται για μια οικογζνεια απακετυλαςϊν (deacetylases) που εξαρτϊνται από τα ςχετικά επίπεδα NAD+ και 

NADH του κυττάρου και ρυκμίηουν τθ δράςθ πολλϊν πρωτεϊνϊν, κυρίωσ ιςτονϊν και μεταγραφικϊν 

παραγόντων. Οι παράγοντεσ αυτοί ςχετίηονται με τθν αντοχι ςε ςτρεσ, τθν ομοιόςταςθ των μιτοχονδρίων, το 

μεταβολιςμό του λίπουσ κλπ. Μςωσ για αυτό, θ υπερζκφραςθ ςιρτουινϊν δρα κετικά ςτθ διάρκεια ηωισ των 

απλϊν οργανιςμϊν-μοντζλων, ενϊ ςε ανϊτερουσ οργανιςμοφσ όπωσ τα κθλαςτικά, μπορεί να δράςει 

προςτατευτικά ςε περιπτϊςεισ μοντζλων-αςκενειϊν. Γενικά οι ςιρτουίνεσ κεωροφνται ότι ςυνειςφζρουν ςτθ 
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διατιρθςθ τθσ ομοιόςταςθσ και καλισ λειτουργίασ του οργανιςμοφ και ουςίεσ που τισ ενεργοποιοφν τυγχάνουν 

ιδθ εμπορικισ αξιοποίθςθσ. 

υμπεράςματα 

Τα τελευταία 25 χρόνια γενετικζσ μελζτεσ ςε οργανιςμοφσ όπωσ τθ μαγιά τθσ ηφμθσ, το νθματϊδθ ςκϊλθκα, τθ 

μφγα τθσ μεςογείου και τρωκτικά αποκάλυψαν τον ζμμεςο ρόλο γονιδίων και ςυγκεκριμζνων βιολογικϊν 

διεργαςιϊν ςτθ διαδικαςία γιρανςθσ. Ρρόκειται για γονίδια και διεργαςίεσ που ζχουν εξελικτικά επιλεγεί και 

διατθρθκεί για να ρυκμίηουν απαραίτθτεσ κυτταρικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ θ ανάπτυξθ, αφξθςθ και 

διαφοροποίθςθ, κυρίωσ ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ ηωισ των οργανιςμϊν. Στα μετζπειτα ςτάδια τθσ ηωισ τουσ ζχουν 

ρόλο διατιρθςθσ τθσ ομοιόςταςθσ, του μεταβολιςμοφ και των αμυντικϊν μθχανιςμϊν του οργανιςμοφ. Ζτςι 

τελικά, οι ίδιεσ αυτζσ βιολογικζσ διεργαςίεσ είναι που ζμμεςα κακορίηουν τθ διαδικαςία γιρανςθσ και τθ 

διάρκεια ηωισ. Ραρεμβάςεισ, γονιδιακζσ, φαρμακολογικζσ ι διατροφικζσ, που μποροφν να επθρεάςουν τθ 

δράςθ αυτϊν των διεργαςιϊν, ιδιαίτερα ςε μετζπειτα ςτάδια τθσ ηωισ, ίςωσ αποτελζςουν ζνα είδοσ ‘ελιξιρίου’ 

νεότθτασ. Το πιο ςθμαντικό εφρθμα όμωσ είναι ότι τζτοιεσ παρεμβάςεισ, ακόμα και ςε ανϊτερα κθλαςτικά, 

μποροφν να προφυλάξουν από τθν εμφάνιςθ αςκενειϊν που ςχετίηονται με τθ γιρανςθ (νευροεκφυλιςτικζσ, 

καρδιοαγγειακζσ, καρκίνοσ κ.α.) και να διαςφαλίςουν καλι ποιότθτα ηωισ για μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. 
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θμειϊςεισ 
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