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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

   ην θαηψθιη ηεο 2εο δεθαεηίαο ηνπ 21νπ αηψλα έξρεηαη δηαξθψο ζην πξνζθήλην 

κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξά ζε λέα επηδεκηνινγηθά, αλνζνινγηθά, 

αλνζνγελεηηθά, γελεηηθά, παζνθπζηνινγηθά, δηαγλσζηηθά, λεπξναπεηθνληζηηθά θαη 

ζεξαπεπηηθά δεδνκέλα γηα ηελ θιήξπλζε θαηά Πιάθαο (ΚΠ). Πεξηζζφηεξν ινηπφλ 

ηψξα απφ παιαηφηεξα πξνβάιιεη αδήξηηε ε αλάγθε δηεπηζηεκνληθήο επηθνηλσλίαο, 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ λεπξνεπηζηεκφλσλ, ηφζν ηεο βαζηθήο 

φζν θαη ηεο εθαξκνζκέλεο/θιηληθήο έξεπλαο. Δπηπιένλ, αλαθχνληαη πνηθίια βηνεζηθά 

εξσηήκαηα αθελφο γχξσ απφ ηε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ θαη ηε ζρέζε ηνπο 

θπξίσο κε ηνπο ηαηξνχο αιιά θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο λφζνπ (λνζειεπηέο, θπζηθνζεξαπεπηέο, ςπρνιφγνη θ.α.) θαη αθεηέξνπ 

γχξσ απφ ηελ πνιιά ππνζρφκελε(;) βηνταηξηθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ βιαζηηθψλ 

θπηηάξσλ θαη ηελ ελ δπλάκεη  in vivo εθαξκνγή ηνπο ζηε ζεξαπεία αζζελψλ κε ΚΠ.  

   Κχξηνο ζθνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη, έπεηηα, απφ ηελ ζεσξεηηθή 

εκπιαηζίσζε ηνπ ζέκαηνο ζηελ ηαηξηθή-εκπεηξηθή ηνπ δηάζηαζε θαη ηελ απαξαίηεηε 

ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηεο λφζνπ, λα δηεξεπλήζεη αθελφο ηελ πνιχ ηδηαίηεξε, επαίζζεηε 

θαη ζχλζεηε ζρέζε ηαηξνχ-αζζελνχο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν πνιππαξαγνληηθφ θαη κε 

έληνλεο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο λφζεκα, εμεηάδνληαο ηηο δχν θπξίαξρεο ζρνιέο πάλσ ζην 

ζέκα ηεο δηάγλσζεο: ηελ θαληηαλή θαη ηε ζπλεπεηνθξαηηθή. Αθεηέξνπ λα δηαθξηβψζεη ηηο 

πξννπηηθέο πνπ δηαγξάθνληαη απφ ηηο λέεο ζεξαπεπηηθέο δνθηκέο θαη ηε θελάθε 

αηζηνδνμίαο πνπ ζπρλά  θαιιηεξγείηαη ζηνπο αζζελείο, ηνπο ζπγγελείο θαη άιινπο 

εκπιεθφκελνπο απφ ηηο πξφσξεο αλαθνηλψζεηο (απφ ΜΜΔ, Δηαηξείεο, Δξεπλεηέο θιπ.) 

γηα ηηο βιαζηνθπηηαξηθέο ζεξαπείεο, 
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ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΡΑΦΙΚΟ 
 

 

Ο Μαλνπζέιεο Αιέμαλδξνο γελλήζεθε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην 1986. Δίλαη απφθνηηνο 

ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ κε βαζκφ πηπρίνπ Άξηζηα (9,02) ζηηο 27/07/2007 

θαη θάηνρνο επίζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο «Πνιηηηθή Αλάιπζε θαη Πνιηηηθή 

Θεσξία» ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Έρεη επηπιένλ, 

παξαθνινπζήζεη ζεηξά πηζηνπνηεκέλσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ θαη 

Καπνδηζηξηαθνχ Παλ/κίνπ Αζελψλ θαη έρεη ήδε θάλεη δχν κηθξέο δεκνζηεχζεηο 

εξγαζηψλ ηνπ. Τπήξμε θαη‟ επαλάιεςε ππφηξνθνο ηνπ ΗΚΤ θαη έρεη, επίζεο, ιάβεη 

ηηκεηηθφ έπαηλν ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ πξψηε ζε ζεηξά ζέζε ζηηο 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο 2003. Σέινο, έρεη εξγαζζεί σο αλαπιεξσηήο θαη 

σξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιεία ηεο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν 2009 εηζήρζε ζην 

Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Βηνεζηθήο ηνπ ηκήκαηνο 

Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Γλσξίδεη Γαιιηθά 

θαη Αγγιηθά, ελψ παξάιιεια αζρνιείηαη κε ηε δσγξαθηθή θαη ηε κνπζηθή.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

   Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο πάζρνληεο απφ έλα ρξφλην λφζεκα φζνλ 

αθνξά ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη θαηά πφζν ε λφζνο 

ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα θαη γεληθφηεξα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο είλαη πάξα πνιινί. 

   ηελ Πνιιαπιή θιήξπλζε (Π), έλα ρξφλην θαη κε απξφβιεπηε ζρεηηθά πνξεία θαη 

πξφγλσζε λφζεκα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ 

αζζελψλ αξρίδνπλ νπζηαζηηθά απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο δηάγλσζεο, γηα ηελ εμέιημε ηεο 

δπζίαηεο απηήο πάζεζεο, ε νπνία εηζβάιεη ζπλήζσο θαηά ηελ λεαξά ελήιηθε δσή ηνπ 

αηφκνπ (κεηαμχ 18 θαη/ κέρξη 30 εηψλ ζπλήζσο), πνπ ζηελ πνξεία ηεο απνδηνξγαλψλεη 

ζσκαηηθά θαη ςπρηθά  ηνπο πάζρνληεο. 

   Tα πξνβιήκαηα είλαη πνιιά θαη πνηθίια θαη ελ πνιινίο εμαηνκηθεπκέλα ζε αζζελείο 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ πην δεκηνπξγηθή θαη παξαγσγηθή ειηθία ηεο δσήο ηνπο. Έλα απφ 

απηά είλαη θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ ε νπνία ζήκεξα ζεσξείηαη αλίαηνο.             

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαηαγξάθεηαη πςειφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

αξρέγνλσλ πξνγνληθψλ θπηηάξσλ, γλσζηψλ ππφ ηνλ κάιινλ αδφθηκν ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο φξν “βιαζηνθπηηάξσλ”, ζηε ζεξαπεπηηθή ηφζν γηα ηε ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο φζν θαη γηα άιιεο λεπξνεθθπιηζηηθέο λφζνπο φπσο ε πιαγία κπαηξνθηθή 

ζθιήξπλζε, θαθψζεηο λσηηαίνπ κπεινχ θιπ.  

   Οη γλψζεηο καο γηα ηε λφζν θαη ηε βηνινγία ησλ αξρέγνλσλ θπηηάξσλ επηβάιινπλ 

ζχλεζε θαη πξνζνρή ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη ειπίδεο ζηνπο αζζελείο νη νπνίεο 

κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ηειηθά θαηψηεξεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Χο ζήκεξα φκσο νη 

ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ησλ βιαζηνθπηηάξσλ ζηνλ άλζξσπν είλαη ιίγεο θαη νη 

πεξηζζφηεξεο ζην δνθηκαζηηθφ ζηάδην. Πξέπεη λα ηνληζηεί δε φηη αθνξνχλ ηε ρξήζε κφλν 

ελήιηθσλ βιαζηνθπηηάξσλ.
1
 

   Ζ έξεπλα ζηα βιαζηνθχηηαξα έρεη πξνθαιέζεη έληνλεο ζπδεηήζεηο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχο ιφγσ ησλ πξνζδνθηψλ ζεξαπείαο σο ζήκεξα αλίαησλ λφζσλ, αιιά θαη 

ιφγσ ησλ εζηθψλ εξσηεκάησλ πνπ έρεη εγείξεη. Σα βηνεζηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ ηε 

ρξήζε αλζξψπηλσλ εκβξπτθψλ βιαζηνθπηηάξσλ, θαζ΄ φζνλ, απηά ιακβάλνληαη απφ 

                                                 
1
 Νηθφιανο Γξεγνξηάδεο, «Βιαζηνθχηηαξα: Πξφσξνη Δλζνπζηαζκνί», αθηέξσκα Βήκα Ιδεώλ, ηεπρ. 

4/7/2008. 
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πξψηκα έκβξπα (απφ απηά πνπ πεξηζζεχνπλ θαη κέλνπλ αρξεζηκνπνίεηα ζηελ ηερλεηή 

γνληκνπνίεζε). Σα εξσηήκαηα απηά εζηηάδνληαη ζην θαηά πφζν αθφκε θαη ην πξψηκν 

έκβξπν δηθαηνχηαη πξνζηαζία ηεο «δσήο» ηνπ. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο έρεη νδεγήζεη 

ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ έξεπλα ησλ αλζξψπηλσλ εκβξπτθψλ βιαζηνθπηηάξσλ. 

     Έηζη, ζηελ παξνχζα κειέηε, ε νπνία έρεη ζθνπφ λα εξεπλήζεη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο πάζρνληεο απφ ΚΠ νη πξφσξεο  

αλαθνηλψζεηο ηέηνησλ εξεπλψλ, πξνθξίλεηαη ε δεπηεξνγελήο βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξηηηθή επεμεξγαζία πξσηνγελψλ δεκνζηεχζεσλ. Δπηπιένλ, παξφηη 

πξνυπφζεζε θάζε ζνβαξήο  εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζα πξέπεη λα είλαη ε αμηνινγηθή 

νπδεηεξφηεηα, έλα εξεπλεηηθφ ζέκα εθθξάδεη ζπλήζσο θάηη απφ ηελ νληνινγηθή θαη 

επηζηεκνινγηθή άπνςε ηνπ εξεπλεηή.  Δλ πξνθεηκέλσ, ν ζπγγξαθέαο ηπραίλεη λα βηψλεη 

ηελ εκπεηξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ θαη επηδηψθεη λα έρεη έλαλ ελεξγφ θαη 

αλαζηνραζηηθφ ξφιν ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο.  

   ην ζεκείν απηφ, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα ηεο εξγαζίαο κνπ ηελ ηαηξφ-λεπξνιφγν θ. Κιεηψ παλάθε, ε νπνία παξά ην 

βεβαξεκέλν πξφγξακκα ηεο δνπιεηάο ηεο, κεηά ραξάο δέρηεθε λα κε ζηεξίμεη θαη κε 

ελεζάξξπλε ζηελ νκνινγνπκέλσο δχζθνιε πξνζπάζεηά κνπ λα πξνζεγγίζσ -σο κε 

γηαηξφο- έλα ακηγψο ηαηξηθφ ζέκα κε φξνπο βηνεζηθνχο θαη ςπρνθνηλσληθνχο. Σέινο, δε 

ζα πξέπεη λα παξαιείςσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαζεγήηξηα απφ ην Σκήκα θνηλσληνινγίαο θ. Βαζηιηθή Πεηνχζε 

θαη ηελ Γξ. Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Αηθαηεξίλε Μαξθεδίλε γηα ηελ 

πνιχηηκε θαη θαίξηα ζπλεηζθνξά ηνπο ζην φιν εγρείξεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
 

   Ζ ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο (ΚΠ) είλαη κηα ρξφληα λεπξνινγηθή απηνάλνζε αζζέλεηα, 

θαηά ηελ εθδήισζε ηεο νπνίαο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα επηηίζεηαη θαη θαηαζηξέθεη ηε 

κπέιηλε πνπ πεξηβάιιεη ηνπο άμνλεο ησλ λεπξψλσλ, κε απνηέιεζκα ηελ απνκπειίλσζε 

θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο απνκπειηλσηηθήο πιάθαο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ εθθπιηζκφ ηνπ λεπξάμνλα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη ε πιεξνθνξία 

απφ λεπξψλα ζε λεπξψλα.  Ζ λφζνο απηή πιήηηεη πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα λεαξά άηνκα 

παγθνζκίσο θαη απνηειεί  κηα πνιππαξαγνληηθή  αζζέλεηα, ηα ζπγθεθξηκέλα αίηηα 

εθδήισζεο ηεο νπνίαο δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί.  Ζ  άπνςε  ηεο πνιππαξαγνληηθφηεηαο 

ηεο λφζνπ ζηεξίδεηαη  ζηε ζαθή  θιηληθή πνηθηινκνξθία πνπ  εκθαλίδεη κε δηαθξηηέο  

θιηληθέο κνξθέο  θαη  δηαθχκαλζε  ζηε  βαξχηεηα  ησλ  ζπκπησκάησλ. Απφ  ηε  κειέηε  

φκσο  ηεο  θπζηθήο  ηεο  πνξείαο θαίλεηαη  φηη  παξά  ηελ  εηεξνγέλεηα  πνπ  παξνπζηάδεη,  

εμειίζζεηαη  ζπλνιηθά  ζε  δχν  θάζεηο.  Έηζη, ελψ  ζηελ  αξρή,  ζηηο  πεξηζζφηεξεο  

κνξθέο  ηεο  ε  λφζνο  εκθαλίδεηαη  κε θιεγκνλψδεηο  ραξαθηήξεο  πνπ  εθθξάδνληαη  κε  

ηηο  θιηληθέο  ππνηξνπέο,  ζηε  ζπλέρεηα  κεηαπίπηεη  ζηελ  εθθπιηζηηθή  θάζε.  

   Ζ πξφγλσζε ηεο λφζνπ είλαη απξφβιεπηε θαη εμαηνκηθεπκέλε. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

νδεγεί ηνπο πάζρνληεο ζρεηηθά γξήγνξα ζε βαξηέο αλαπεξίεο θπξίσο ζσκαηηθέο, αιιά 

θαη αλαπεξίεο απφ ηελ ςπρηθή θαη λνεηηθή ζθαίξα, ελψ ζε έλα πνζνζηφ 20% εκθαλίδνπλ 

θαινήζε πνξεία κε ειάρηζηε αλαπεξία θαη κεηά ηα 20 ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ. 

   Ζ αλαπεξία σο απνηέιεζκα ηεο λεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο ζηελ ΚΠ είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζεί. πκπηψκαηα απφ ηελ λφζν πνπ έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη σο ειάζζνλα 

ελφριεζε κπνξεί λα πξνθαινχλ ζεκαληηθή αλαπεξία ζε θάπνην άιιν. Γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο αλαπεξίαο ζηελ ΚΠ ζρεδηάζζεθε θαηαξρήλ απφ ηνλ Kurtzke ην 1955 ε πξφηππε 

θιίκαθα αλαπεξίαο standard disability status scale, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε 

απφ ηνλ ίδην ην 1983 ζηελ Expanded Disability Status Scale (EDSS) γηα ηελ θαηαγξαθή 

ιεπηνκεξέζηεξσλ δηαηαξαρψλ. Καζφηη φκσο ε θιίκαθα απηή θαηαγξάθεη θπξίσο ηε 

ζσκαηηθή αλαπεξία πξνηάζεθε ηειεπηαία ε εθαξκνγή ηεο MS Functional Composite 

(MSFC) ε νπνία εθηφο απφ ηελ θηλεηηθή αλαπεξία ζηα άλσ θαη θάησ άθξα (timed 25- 
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foot walk θαη 9-hole Peg test 9HPT), αμηνινγεί ηελ κλήκε, ηελ πξνζνρή θαη ηε 

ζπγθέληξσζε κε ην PASAT (Paced auditory serial audition test)
2
. 

   Ζ θαξκαθεπηηθή παξέκβαζε γηα ηελ ΚΠ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

αλνζνηξνπνπνηεηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο ε ηληεξθεξφλε β θαη ε νμετθή γιαηηξακέξε, ηε 

ρνξήγεζε αλνζνθαηαζηαιηηθψλ, φπσο ε κηηνμαλδξφλε θαη πην πξφζθαηα ηε ρνξήγεζε 

κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ, φπσο ην λαηαιίδνπκακπ. Πξφθεηηαη γηα ζεξαπείεο κε 

δεδνκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη μεθάζαξεο ελδείμεηο ρνξήγεζεο.  Ζ παξνπζία σζηφζν 

αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δίδεηαη 

πιένλ ζην πξνθίι αζθάιεηαο ελφο θαξκάθνπ πνπ εηζάγεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή ηεο ΚΠ
3
. 

ηα λεφηεξα ζεξαπεπηηθά δεδνκέλα γηα ηελ ΚΠ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα 

νπνία ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα ζρεηηθά έζησ αζθαιήο πξφβιεςε αληαπφθξηζεο γηα 

θάπνηεο απφ ηηο αλνζνηξνπνηεηηθέο ζεξαπείεο, φπσο επίζεο θαη δεδνκέλα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα νξηζκέλσλ απφ ηηο απφ ηνπ ζηφκαηνο ζεξαπείεο πνπ 

αλακέλνληαη ζχληνκα λα θπθινθνξήζνπλ.  εκαληηθφ ηέινο ζηνηρείν ζηε ζεξαπεία ηεο 

ΚΠ απνηειεί ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο λεπξνπξνζηαζίαο θάηη πνπ νη ηξέρνπζεο 

ζεξαπείεο κεξηθψο κφλν παξέρνπλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή έρεη γίλεη πνιχο ιφγνο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα γηα ηε κεηακφζρεπζε βιαζηνθπηηάξσλ ζηελ ΚΠ, πξνζέγγηζε γηα ηελ 

νπνία δελ ππάξρνπλ επαξθή επηζηεκνληθά δεδνκέλα νχηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, 

αιιά νχηε γηα ηελ αζθάιεηά ηεο. 

   Οη εμαηξεηηθά πξφσξνη ελζνπζηαζκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο αζζελείο απφ 

δεκνζηεχζεηο ησλ ΜΜΔ θαη ηνπ ηχπνπ γηα ηε ρξήζε βιαζηνθπηηάξσλ σο 

«εθαξκνζκέλε» ζεξαπεπηηθή, απνδεηθλχνληαη ηειηθά θαηψηεξνη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, 

αθνχ παξακέλνπλ ζε εληειψο πξψηκν εξεπλεηηθφ ζηάδην, ελψ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχλ 

θαη ζχγρπζε. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Cutter G, Baier M, Rudick R, Cookfair D, Fischer J, Petkau J et al. Development of a multiple sclerosis 

functional composite as a clinical trial outcome measure. Brain 122 (5):871-882, 1999. 
3 .Αζαλαζηάδεο ., Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηωλ ζπκπηωκάηωλ ηεο ΚΠ, Θεζζαινλίθε: Πξνκεζεχο, . 
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ΚΛΗΡΤΝΗ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ: ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ  
 

   Ήηαλ ην 1938 φηαλ ν Tracy Putnam δήισζε φηη ε ηζηνξία ηεο ΚΠ είλαη ζαλ ηελ 

ηζηνξία ηεο Ηαηξηθήο ζε κηθξνγξαθία θαη ζπκπιήξσζε, δελ έρεη νινθιεξσζεί νχηε ε κία 

νχηε ε άιιε.
4
 Απφ δηάθνξεο πεγέο, ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα θάπνηα πεξηζηαηηθά ηα 

νπνία ζήκεξα ζεσξνχληαη ηα πξψηα πεξηζηαηηθά κε ΚΠ. 

   Ζ Lidwina γελλήζεθε ην 1380 ζηελ Οιαλδία θαη ήηαλ θφξε ελφο εξγάηε κε ελληά 

παηδηά. Ήηαλ έλα δξαζηήξην θαη πγεηέο παηδί θαη έθεβε κέρξη ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1396, 

φηαλ κεηά απφ πέζηκν ζηνλ πάγν έζπαζε έλα πιεπξφ. Ζ αλάξξσζή ηεο φκσο ήηαλ πνιχ 

αξγή θαζψο παξνπζίαδε δπζθνιία ζηελ θίλεζή ηεο, ελψ ρξεζηκνπνηνχζε ηα έπηπια γηα 

λα θηλεζεί. Ζ θαηάζηαζή ηεο νινέλα θαη ρεηξνηεξεχεη αθνχ ηπθιψζεθε απφ ην έλα κάηη, 

είρε θξηθηνχο πφλνπο ζην δεμί ηεο ρέξη, ην νπνίν γίλεηαη παξεηηθφ θαη θηάλεη ζε ζεκείν 

λα κπνξεί λα θηλήζεη κφλν ην αξηζηεξφ ηεο ρέξη. Γχξσ ζηα 19 ηεο ρξφληα ε θαηάζηαζή 

ηεο βειηηψλεηαη θάπσο αιιά κπνξεί λα πεξπαηήζεη κε δπζθνιία θαη κφλν κε βνήζεηα. 

χληνκα πάιη ε πγεία ηεο επηδεηλψλεηαη. Γχξσ ζηα 1407 αξρίδνπλ νη ςεπδαηζζήζεηο, κε 

νξάκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ην ζξεζθεπηηθφ ηεο πάζνο. Με ηα ρξφληα ράλεη ηειείσο ηελ 

φξαζή ηεο. Πέζαλε ην 1433, ελψ αγηνπνηήζεθε απφ ηνλ Πάπα Λένληα ηνλ 23
ν
 ην 1890.

5
   

   Ο Augustus Frederick d‟ Este ήηαλ γηνο ηνπ πξίγθηπα Freederick Augustus απφ ηνλ κε 

λφκηκν γάκν ηνπ κε ηε Lady Augusta Myrray, θαη εγγνλφο ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ ηνπ ΗΗΗ. 

Ο Augustus Frederick d‟ Este είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη έπαζρε απφ ΚΠ, θξαηψληαο έλα 

ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην ζην νπνίν πεξηγξάθεη 22 ρξφληα. Σν εκεξνιφγην μεθηλάεη ην 

1822 φπνπ πεξηγξάθεη ηελ απψιεηα ηεο φξαζήο ηνπ. Δπηπρψο ιίγν θαηξφ αξγφηεξα ηελ 

αλαθηά ρσξίο ζεξαπεία. Παξνπζηάδεη φκσο ην ίδην ζχκπησκα δχν θνξέο κέζα ζηα 

επφκελα ρξφληα. Σν 1827 αλαθέξεη δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο ηνπ κε δηπισπία. Σα επφκελα 

ρξφληα πεξηγξάθεη αηκσδίεο ζηα πφδηα ηνπ θαη δπζρέξεηα ζηε βάδηζε, ελψ κε ηελ 

επθαηξία θάπνησλ ζρέζεσλ ηνπ δηαπηζηψλεη θαη ζηπηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Γνθηκάδεη 

δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε ηππαζία. Γχξσ ζηα 

1844 κφιηο πνπ κπνξεί λα πεξπαηήζεη ελψ παξαηεξείηαη θαη δηαθνξά ζηνλ γξαθηθφ ηνπ 

                                                 
4
 Υαξίιανο Μνπξδηλφο, «θιήξπλζε θαηά πιάθαο. Νεφηεξα δεδνκέλα γηα ηε λφζν», Αζήλα: επηέκβξηνο 

2012, ζ. 11. 
5
  ό.π  ζ. 12 
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ραξαθηήξα. Σφηε αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηεί αλαπεξηθφ ακαμίδην. Πέζαλε ην1848 

θαζεισκέλνο ζην θξεβάηη ηνπ.
6
 

Αλαθνξά ησλ παζνινγναλαηνκηθψλ επξεκάησλ ηεο Π έγηλε πξψηε θνξά ην 1838 απφ 

ηνλ Jean Cruveilhier θαζεγεηή ηεο παζνινγηθήο αλαηνκίαο ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή ζην 

Παξίζη ζε παξαπιεγηθφ αζζελή. ηα επξήκαηα ηνπ απηά ν Jean Cruveilhier έδσζε ηελ 

νλνκαζία «θαηά ζθιήξπλζε ή ζθιήξπλζε θαηά λεζίδεο (sclérose en iles). Μεκνλσκέλεο 

φκσο αλαθνξέο αζζελψλ πνπ ε θιηληθή ηνπο εηθφλα θαη πνξεία ηεο λφζνπ ήηαλ παξφκνηα 

απηήο ηεο Π πεξηγξάθνληαη θαη λσξίηεξα αθφκε
7
. 

   Σηο πεξηγξαθέο ηνπ Jean Cruveilhier αθνινχζεζαλ νη πξψηεο ζχληνκεο θιηληθέο 

πεξηγξαθέο πεξηζηαηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε λεθξνηνκηθά επξήκαηα, φπσο απφ ηνλ 

Valentier (1856) θαη ηνλ Fredrickο. Σν 1864 ν  Fromann πεξηγξάθεη θαη απεηθνλίδεη ηελ 

απνκπειπλσζε.
8
  

    Ζ πξψηε φκσο ζαθήο πεξηγξαθή ησλ θιηληθψλ ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ ηεο Π θαη 

ε ζπζρέηηζε απηψλ κε ηα κηθξνζθνπηθά παζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα ηεο λφζνπ, κε 

θαηαζηξνθή ηεο κπειίλεο, δηαηήξεζε ησλ λεπξαμφλσλ, ηελ ζπζζψξεπζε καθξνθάγσλ 

θαη λεπξνγινίαο, αλήθεη ζηνλ Jean Martin Charcot (1825-1893) ν νπνίνο ην 1868 κε ηηο 

δηθέο ηνπ κειέηεο, πεξηγξαθέο θαη δηαιέμεηο ζηελ Γαιιηθή ρνιή Νεπξνινγίαο πνπ 

ίδξπζε ν ίδηνο ζην Ννζνθνκείν Salpetrière, έδσζε ην φλνκα ζηε λφζν θιήξπλζε θαηά 

Πιάθαο (la sclérose en plaques Disséminées). 

   Ο Charcot ήηαλ παζνιφγνο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ θιηληθή Νεπξνινγία θπξίσο 

απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζην Ννζνθνκείν Salpetrière ην 1862, ην νπνίν είρε ήδε κεηαηξαπεί 

απφ νπινζηάζην πνπ ήηαλ επί Λνπδνβίθνπ ΥΗΗΗ ζε άζπιν γηα ρξφληνπο αζζελείο θαη 

ηδηαίηεξα γηα ςπρνπαζείο θαη λεπξνινγηθνχο αζζελείο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εξεπλεηηθφ 

θαη εθπαηδεπηηθφ Ννζνθνκείν. Δθεί αζρνιήζεθε δηεμνδηθά κε ηελ Π, ηελ πιάγηα 

κπαηξνθηθή ζθιήξπλζε, ηε λσηηάδα θζίζε θαη πεξηέγξαςε ηελ ζρέζε ησλ 

παζνινγναλαηνκηθψλ επξεκάησλ ηεο Π κε ηα θιηληθά ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ηεο 

λφζνπ ηελ νπνία δηαθνξνπνίεζε νξηζηηθά απφ ηε λσηηάδα θζίζε
9
. 

                                                 
6
  ό.π  ζ. 12-13 

7
 Β. Καπηλά, «Ζ δπλαηφηεηα πξνο εξγαζία ησλ αζζελψλ κε Π: πζρέηηζε κε θιηληθά, ςπρνκεηξηθά θαη 

λεπξναθηηλνινγηθά δεδνκέλα», Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε 2009, ζ. 17 
8
 Υαξίιανο Μνπξδηλφο, ό.π  ζ. 13 

9
 Β. Καπηλά, ό.π.ζ. 18 
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   ηελ Salpetrière θαηά ην δηάζηεκα 1880-1883 κεηεθπαηδεχηεθε θαη ν Καζεγεηήο 

Νεπξνινγίαο ηνπ Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ Μ. Καηζαξάο ν νπνίνο θαηέζεζε ηελ πξψηε 

δηαηξηβή γηα ηελ Π ζηελ Διιάδα κε ηίηιν «Θεξαπεπηηθή ηεο θιήξπλζεο θαηά 

Πιάθαο», δηαηξηβή επί πθεγεζία πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Archives de Neurology, vol. 28, 

1883 θαη απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ ζην Παξίζη ζηελ θιηληθή ηνπ J. 

M. Charcot
10

. 

   Απφ ηα θιηληθά  ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ γλσζηή παξακέλεη ε ηξηάδα ζπκπησκάησλ ηνπ 

Charcot «ηξφκνο, δπζαξζξία, λπζηαγκφο» πνπ είρε ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζεη 

ζηελ νηθηαθή ηνπ βνεζφ θαη λα επηβεβαηψζεη ηε δηάγλσζε παζνινγναλαηνκηθά, 

δηαρψξηζε δε ηνλ ηξφκν ηειηθνχ ζθνπνχ ηεο Π απφ ηνλ ηξφκν εξεκίαο ησλ 

παξθηλζνληθψλ. Ο Παζνινγναλαηφκνο Carl Rokitansky (1804-1875) ζηε Βηέλλε ην 1850 

πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηνπ ηεο λεπξνπαζνινγίαο βιάβεο ζην Νσηηαίν Μπειφ θαη 

κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα ιίπνπο ζηηο απνκπειηλσηηθέο πιάθεο ζέηνληαο έηζη ηελ αξρή 

ηεο απνκπειίλσζεο ησλ λεπξψλσλ. 

   ηνλ θιηληθφ θαζνξηζκφ ησλ λεπξνινγηθψλ ζεκείσλ ηεο λφζνπ ζεκαληηθή είλαη ε 

αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ νκψλπκνπ παζνινγηθνχ πεικαηηαίνπ αληαλαθιαζηηθνχ απφ ηνλ 

πνισληθήο θαηαγσγήο Joseph Francois Felix Babinski (1857-1932). Σν ζεκείν απηφ 

πεξηγξάθεη ν Babinski ην 1896 ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν “Sur le réflexe 

cutané plantaire dans certaines affections organiques du système nerveux central” πνπ 

ηελ παξνπζίαζε ζηε société de Biologie ζην Παξίζη, πνπ απεηέιεζε απφ ηφηε έλα 

πνιχηηκν ζεκείν πξνζβνιήο ηνπ αλψηεξνπ θηλεηηθνχ λεπξψλα θαη ζηνλ θιηληθφ 

θαζνξηζκφ ηεο Π καδί κε ηα θιηληθά θαη παζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα ηνπ Charcot . 

ην Göttingen ν Γεξκαλφο παζνινγναλαηφκνο Friedrich von Frerichs (1819- 1885) 

αλαθέξεηαη ην 1849 επίζεο ζηε Νσηηαία κνξθή ηεο Π, ζηνλ λπζηαγκφ, ηηο λνεηηθέο 

δηαηαξαρέο ησλ παζρφλησλ θαη ηελ ππνηξνπηάδνπζα πνξεία σο βαζηθφ θιηληθφ γλψξηζκα 

ηεο Π θαζψο επίζεο φηη ε επίπησζε ηεο λφζνπ είλαη ζπρλφηεξε ζε άηνκα λεαξήο 

ειηθίαο. 

   ηελ Ακεξηθή ε ζπζρέηηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο νπηηθήο λεπξίηηδαο θαη ηεο ππνμείαο 

εγθάξζηαο κπειίηηδαο σο κίαο ζπγθεθξηκέλεο θαη ζπάληαο απνκπειηλσηηθήο λφζνπ 

                                                 
10 Γ Βαζηιφπνπινο, Απφ ηελ Ηζηνξία ηνπ Αηγηλεηείνπ. Νεπξνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Αζήλα, 2005, ζπνξάδελ. 
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“Νεπξν- νπηηθνκπειίηηο», ε νπνία είλαη ζπρλφηεξε ζηνπο ιανχο ηεο Αλαηνιήο, νθείιεηαη 

ζηνλ Devic ην 1894, πξνο ηηκήλ ηνπ νπνίνπ θαζηεξψζεθε θαη κε ην φλνκά ηνπ. 

   ηε Γεξκαλία αξγφηεξα ε λφζνο νλνκάζηεθε πνιιαπιή ζθιήξπλζε θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηελ Αγγιία πήξε ην φλνκα απφ ηνλ Moxon (1873) λεζηδηαθή ζθιήξπλζε (Insular 

Sclerosis) ή δηάρπηε ζθιήξπλζε (diffuse sclerosis) απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζε νθηψ 

αζζελείο, δχν εθ ησλ νπνίσλ εξεχλεζε παζνινγναλαηνκηθά. 

   ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ησλ αζζελψλ κε Π είρε αλαθεξζεί θαη ν Charcot, αξγφηεξα 

φκσο ην 1926 νη Cottrel θαη Wilson ζπκπεξηέιαβαλ ηηο λνεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο ζηελ ζπκπησκαηνινγία ηεο λφζνπ, ζεσξψληαο φηη νη ςπρνδηαλνεηηθέο 

δηαηαξαρέο απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ. 

   ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ε θιηληθή εηθφλα, ε πνξεία θαη ηα παζνινγναλαηνκηθά ηεο 

επξήκαηα ήηαλ ήδε πνιχ θαιά γλσζηά. 

   Ζ αηηηνινγία, ε παζνγέλεζε θαη ε ζεξαπεία ηεο λφζνπ φκσο πξνθάιεζαλ πνιιέο 

αληηγλσκίεο θαη αληηθάζεηο αθφκε θαη κέρξη ζήκεξα. Ο ίδηνο ν Charcot ζηηο δηαιέμεηο 

ηνπ ηνλίδεη φηη ε αηηία ηεο λφζνπ είλαη ζθνηεηλή, ππαηλίζζεηαη φκσο φηη ελδερνκέλσο 

ινηκψδε λνζήκαηα, φπσο ν ηπθνεηδήο ππξεηφο, ε ρνιέξα, ε ηιαξά ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθδήισζε ηεο λφζνπ.
11

 

   Απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ήηαλ ζπλεζηζκέλν  νη εξεπλεηέο λα θαηαγξάθνπλ ηνπο 

αζζελείο ηνπο θαζεκεξηλά, φζνλ αθνξά ζηελ θιηληθή ηνπο εηθφλα, ηηο αιιαγέο πνπ 

πξνθαιεί ε ΚΠ ζην ΚΝ. ην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ δελ ππήξμε ηδηαίηεξε 

δξαζηεξηφηεηα φζνλ αθνξά ηεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ΚΠ. Σν 1930 Russel Brain 

εθδίδεη βηβιίν γηα ηελ ΚΠ, αθνχ έρεη κειεηήζεη ηηο κέρξη ηφηε έξεπλεο δίλεη θσο ζε 

πνιιά ζεκεία ηεο λφζνπ, θαη ζα είλαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο επφκελεο ηέζζεξηο 

δεθαεηίεο.. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 50 κε 60 μεθηλάεη κηα ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο έξεπλαο γηα ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ.
12

  

   ήκεξα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Γαιιία πξνζθηιήο είλαη ν φξνο θιήξπλζε θαηά Πιάθαο, 

ελψ δηεζλψο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ν φξνο Πνιιαπιή θιήξπλζε (Multiple Sclerosis). 

 

 

 

                                                 
11

 Β. Καπηλά, όπ., ζπνξάδελ. 
12

 Υαξίιανο Μνπξδηλφο, ό.π  ζ. 14 
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ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΚΛΗΡΤΝΗ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ 
 

   Ζ θιήξπλζε Καηά Πιάθαο ή Πνιιαπιή θιήξπλζε (Π), είλαη κηα λεπξνινγηθή 

πάζεζε, ε νπνία αλήθεη ζηηο απνκπειηλσηηθέο
13

 λφζνπο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξνζβάιιεη κε αικαηψδεηο ξπζκνχο ηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ (πεξηνρή κέηξηνπ 

θηλδχλνπ). Υαξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελεο εζηηαθέο ή πνιπεζηηαθέο πξνζβνιέο 

ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ρξφληα απηνάλνζε δηαηαξαρή κε 

ππνηξνπηάδνληα επεηζφδηα απνκπειίλσζεο-θαηαζηξνθήο ηεο κπειίλεο ησλ λεπξηθψλ 

ηλψλ θαη κε ζρεκαηηζκφ πνιιψλ κηθξψλ πιαθψλ ζην ΚΝ
14

. Δίλαη «αδηεπθξίληζηεο 

αηηηνινγίαο», αιιά θαη «κε ζαθήο», ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία εμέιημήο ηεο, ελψ πνιινί 

ηελ παξνκνηάδνπλ κε «δαθηπιηθφ απνηχπσκα», ιφγσ ηεο κνλαδηθφηεηαο πνπ ηε 

ραξαθηεξίδεη αλά πεξίπησζε. ηελ ΚΠ θαηαζηξέθεηαη ε κπειίλε ησλ λεπξηθψλ ηλψλ 

θαη ζρεκαηίδνληαη πνιιέο κηθξέο πιάθεο
15

. 

   Ζ κπειίλε είλαη ην ιεπηφ πεξίβιεκα γχξν απφ ηνλ λεπξάμνλα, δειαδή γχξσ απφ ηελ 

πξνβνιή ηνπ λεπξψλα πνπ άγεη ηηο εληνιέο ηνπ εγθεθάινπ, ππφ κνξθή ειεθηξηθνχ 

εξεζίζκαηνο απφ ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ πξνο ηελ πεξηθέξεηα. Ζ κπειίλε θαη ν 

λεπξάμνλαο κπνξνχλ παξνκνηαζζνχλ κε έλα θαιψδην ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, φπνπ ε 

εμσηεξηθή κφλσζε είλαη ε κπειίλε θαη ην ράιθηλν εζσηεξηθφ ν λεπξάμνλαο. Ζ κπειίλε 

είλαη κία ιηπψδεο νπζία πνπ πξνζηαηεχεη ηα λεχξα θαη βνεζά ζηε κεηάδνζε ησλ 

λεπξηθψλ ψζεσλ 
16

. 

  Ζ κπειίλε φρη κφλν πξνζηαηεχεη ηνπο λεπξάμνλεο αιιά ηνπο επηηξέπεη λα «θάλνπλ θαη 

ηε δνπιεηά ηνπο». ηαλ ινηπφλ ε κπειίλε θαη νη λεπξάμνλεο επεξεαζηνχλ, ή θαη 

θαηαζηξαθνχλ, εκπνδίδεηαη ε ηθαλφηεηα αγσγήο εξεζηζκάησλ ζηνπο λεπξψλεο, ην 

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ δπζιεηηνπξγεί θαη απηφ είλαη πνπ 

πξνθαιεί ηα δηάθνξα ζπκπηψκαηα ηεο ΚΠ. 

                                                 
13

 ηελ ΚΠ, κέξνο ηεο κπειίλεο ησλ λεχξσλ πξνζβάιιεηαη θαη εξεζίδεηαη. ηαλ ε θιεγκνλή ππνρσξήζεη, 

είλαη πηζαλφλ λα κελ αθήζεη θακία νπιή. Αλ φκσο ζπλερηζηεί, ηφηε θαηαζηξέθεηαη ζην ζεκείν εθείλν ε 

κπειίλε, αθήλνληαο κηα νπιή πνπ νλνκάδεηαη εζηία ή πιάθα ή ζθιήξπλζε. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη 

απνκπειίλσζε. Δπεηδή δε νη νπιέο εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα κέξε ηνπ εγθεθάινπ θαη/ή ηνπ λσηηαίνπ 

κπεινχ, γη‟ απηφ θαη ε λφζνο νλνκάδεηαη θαη πνιιαπιή ζθιήξπλζε. 
14

 . Αζαλαζηάδεο,   ό.π 
15

 Ν. Γηαλλαθνχξεο, Φπζηνινγία. Παλεπηζηηκηαθέο ζεκεηψζεηο, Υαξνθφπεην Παλ/κην, Αζήλα 1999 
16

 Ησάλλεο Διινχι, «θιήξπλζε θαηά πιάθαο. Νεφηεξα δεδνκέλα γηα ηε λφζν», Αζήλα: επηέκβξηνο 

2012, ζ. 4. 
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   Ο ξφινο ηεο κπειίλεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ λεχξνπ. Δπηηξέπεη ηελ γξήγνξε κεηαβίβαζε ησλ λεπξηθψλ κελπκάησλ, 

δειαδή ηελ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ έλα λεπξψλα ζηνλ άιιν. Ζ θαηαζηξνθή 

ηεο πξνθαιεί δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ ΚΝ κε 

απνηέιεζκα ηελ δπζρεξή ιεηηνπξγία ηνπ. Έηζη, φηαλ ε κπειίλε θαη νη λεπξηθέο ίλεο 

πάζνπλ βιάβε, ηα κελχκαηα πνπ μεθηλνχλ απφ ηνλ εγθέθαιν γηα λα θηλήζνπλ γηα 

παξάδεηγκα έλα κέινο ηνπ ζψκαηνο, δελ κεηαδίδνληαη ζσζηά κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα θηλεηηθφηεηαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη αληίζηξνθα, φηαλ 

κελχκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αίζζεζε κεηαθέξνληαη απφ έλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο 

πξνο ηνλ εγθέθαιν. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο γίλνληαη αξγέο ή 

δελ κπνξνχλ λα ζπληνληζζνχλ. Δπίζεο αιινηψλνληαη θαη ηα αηζζεηηθά κελχκαηα πξνο 

ηνλ εγθέθαιν 

   Ζ πνιππινθφηεηα ηεο θιήξπλζεο θαηά Πιάθαο είλαη εκθαλήο αθφκε θαη απφ ηε 

δπζθνιία λα ηαμηλνκεζεί. ήκεξα ζηα βηβιία Νεπξνινγίαο ηαμηλνκείηαη ζηηο 

απνκπειηλσηηθέο λφζνπο. Δίλαη φκσο ε θιήξπλζε θαηά Πιάθαο απιψο κία 

απνκπειηλσηηθή λφζνο; Ξέξνπκε φηη εθηφο ηεο κπέιηλεο απφ ηελ αξρή πξνζβάιιεη ηνπο 

λεπξάμνλεο θαη γξήγνξα θαη ηνπο λεπξψλεο. Αξρηθά ππάξρεη έληνλν ζηνηρείν θιεγκνλήο. 

Ήδε ζε κεγάια θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ηδξπζεί ηκήκαηα κε ηελ επσλπκία ηεο 

Νεπξνθιεγκνλήο (Departments of Neuroinflammation) πνπ έρνπλ ζαλ θχξην ζηφρν ηε 

κειέηε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. Δίλαη γλσζηφ επίζεο φηη θαζψο ε λφζνο 

εμειίζζεηαη, αλαπηχζζεηαη εθθχιηζε ελψ ε θιεγκνλή κεηψλεηαη. Αλ εμαηξέζνπκε ηε 

ζηγνπξηά φηη είλαη κία ηδηαίηεξε απηνάλνζε λφζνο, ηη άιιν είλαη ε ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο; Δίλαη απνκπειηλσηηθή κφλν; Δίλαη θιεγκνλψδεο; Δίλαη εθθπιηζηηθή; ίγνπξα 

είλαη φια απηά καδί. Δπνκέλσο είλαη δχζθνιε ε ηαμηλφκεζε ηεο.  Δίλαη κία ηδηαίηεξε 

απηνάλνζε λφζνο θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα απηφ είλαη φηη πξνζβάιιεη κφλν ην 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Οη άιιεο απηνάλνζεο είλαη ζπζηεκαηηθέο λφζνη θαη πξηλ απφ 

ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ θαξκάθσλ αληηκεησπηδφηαλ κε επηηπρία κε ρξφληα ρνξήγεζε 

ζηεξνεηδψλ πνπ θαη ζήκεξα ρνξεγνχληαη ρξνλίσο ζε απηέο
17

.  

                                                 
17

 Η. Μπισλάο, «θιήξπλζε θαηά πιάθαο: Λίγα απιά (ίζσο θαη απιντθά) ιφγηα γηα κηα ηδηαίηεξα πεξίπινθε 

λφζν», Νεπξνινγία, 2008 
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  Ζ πην ζπρλή εθδήισζε ηεο ΚΠ είλαη ε δηαηαξαρή ησλ θηλεηηθψλ νδψλ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αδπλακία ησλ άθξσλ, δπζαξζξία, ζπαζηηθφηεηα, εκηπάξεζε, 

παξαπάξεζε, ηνληθέο ζπζπάζεηο θαη παξαπιεγία ζηηο πην πξνρσξεκέλεο κνξθέο.  

Ο βαζκφο αλαπεξίαο ηνπ πάζρνληνο, πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο κνξθέο ηεο λφζνπ θαη ηε 

ζπρλφηεηα ησλ ππνηξνπψλ. Ζ αλαπεξία σο απνηέιεζκα ηεο λεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο 

ζηελ Π είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. πκπηψκαηα απφ ηελ λφζν πνπ έλα άηνκν 

αληηιακβάλεηαη σο ειάζζνλα ελφριεζε κπνξεί λα πξνθαινχλ ζεκαληηθή αλαπεξία ζε 

θάπνην άιιν  

   Απφ ηα πεξίεξγα θαη αμηνπξφζεθηα ηεο λφζνπ είλαη πσο ηα θξνχζκαηα Π είλαη ζρεδφλ 

κεδεληθά ζηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε κε γεσγξαθηθφ πιάηνο 0ν θαη απμάλνληαη 

γεσκεηξηθά φζν απμάλεηαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ηφζν πξνο ην βφξεην φζν θαη πξνο ην 

λφηην εκηζθαίξην. Δπηπιένλ, «πξνηηκά» ζε κεγάιν πνζνζηφ ηηο πεξηνρέο κε ρακειά 

επίπεδα ειηνθάλεηαο. Δπίζεο, ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ πεξηζηαηηθψλ πξνζβνιήο απφ Π 

εκθαλίδεηαη ζηε Λεπθή θπιή, ζε αληίζεζε κε ηελ θίηξηλε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηε 

καχξε θπιή, φπνπ αθφκα θαη αλ δηακέλνπλ ζε πεξηνρέο «πςεινχ θηλδχλνπ», εκθαλίδνπλ 

ηζρπξή αλζεθηηθφηεηα ζηελ πάζεζε απηή. Σέινο πξνζβάιεη πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο 

απφ ηνπο άλδξεο ζε αλαινγία 3:2 ή θαη κεγαιχηεξε
18

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Γ. Γξεγνξάθεο, «Γηαηξνθή ζηε ΚΠ», Δπηθνηλσλνχκε , Σεχρνο 5, 2008 
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ  ΣΗ ΚΛΗΡΤΝΗ 

ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ 
 

 

    Ζ ζπρλφηεξε ειηθία έλαξμεο ηεο λφζνπ είλαη ε λεαξή ελήιηθε δσή ηνπ αηφκνπ (18-30) 

θαη ζπαληφηεξα πξηλ απφ ην 15 έηνο ηεο ειηθίαο ή θαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 60 εηψλ. 

ηαλ ε λφζνο εκθαλίδεηαη ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ζπλήζσο έρεη ηελ πξσηνπαζψο 

πξντνχζα κνξθή κε λσηηαία εληφπηζε. Ζ θιηληθή εηθφλα ηεο λφζνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιπεζηηαθή δηάζπαξηε ζεκεηνινγία θαη ππνηξνπηάδνπζα πνξεία ή ιηγφηεξν ζπρλά κε 

πνξεία πξντνχζεο εμέιημεο κε βαζκηαία ζπζζψξεπζε ππνιεηκκαηηθψλ λεπξνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ ιίγα ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ. Ζ δηάξθεηα ησλ 

ζπκπησκάησλ ζε θάζε έμαξζε κπνξεί λα είλαη απφ κεξηθέο ψξεο, εκέξεο, εβδνκάδεο ή 

θαη κέρξη 3 κήλεο. Οη πθέζεηο κπνξεί λα δηαξθνχλ απφ εβδνκάδεο, κήλεο κέρξη θάπνηα 

ρξφληα. Μία έμαξζε γηα λα ζεσξεζεί ζαλ λέα ψζε πξέπεη λα δίδεη ζπκπησκαηνινγία απφ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ΚΝ
19

 θαη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο. Μεηά ηελ 

ππνρψξεζε ηεο ψζεο κπνξεί λα κελ αθήλεη ππνιεηκκαηηθή ζεκεηνινγία, ελψ άιινηε ε 

ππνιεηκκαηηθή λεπξνινγηθή ζεκεηνινγία ζπζζσξεχεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη 

πξνθαιεί άιινηε άιιν βαζκφ αλαπεξίαο. Γεληθά ε θξηζηκφηεξε πεξίνδνο γηα 

ζπζζψξεπζε ζνβαξήο αλαπεξίαο είλαη ε πξψηε πεληαεηία. Ζ θιηληθή εηθφλα είλαη 

ζπλήζσο δηάζπαξηε πνιπεζηηαθή ρσξίο λα ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε θιαζηθή θιηληθή 

εκθάληζε
20

. 

   Ζ θιήξπλζε Καηά Πιάθαο είλαη κηα πάζεζε κε πνιιέο κεηαβνιέο. Ζ απνκπειίλσζε 

κπνξεί λα πξνζβάιεη ηφζν ηα θηλεηήξηα φζν θαη ηα αηζζεηήξηα λεχξα ηνπ ΚΝ θαη έηζη 

κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ θίλεζε, ζηελ αθή ή ζηηο άιιεο αηζζήζεηο. Σα ζπκπηψκαηα 

δηαθέξνπλ πνιχ αλάινγα κε ην πνηα λεχξα έρνπλ πξνζβιεζεί. Μεξηθά είλαη εκθαλή, 

άιια φκσο, φπσο ε θνχξαζε, ε ελαιιαγή δηάζεζεο, ε απψιεηα πξφζθαηεο κλήκεο θαη ε 

δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, είλαη ζπλήζσο ζπκπηψκαηα αθαζφξηζηα ή θξπθά πνπ είλαη 

δχζθνιν λα ηα πεξηγξάςνπκε ζε άιινπο.  

                                                 
19

 Σν ΚΝ είλαη ζαλ κηα ιεσθφξνο ζηελ νπνία ηαμηδεχνπλ ειεθηξηθά κελχκαηα, απφ ηνλ εγθέθαιν πξνο 

ην ππφινηπν ζψκα. Οη λεπξψλεο είλαη πνπ απνηεινχλ απηή ηε ιεσθφξν, παξέρνληαο κηα νδφ γηα ηε 

κεηαθνξά ησλ κελπκάησλ. Απηφ ζπκβαίλεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή θηλνχκαζηε, ηξψκε ή ρξεζηκνπνηνχκε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο πέληε αηζζήζεηο καο. Οη λεπξψλεο είλαη θαιπκκέλνη απφ κπειίλε, γηα πξνζηαζία θαη 

γηα λα βνεζεζεί ε γξήγνξε κεηαθνξά ησλ κελπκάησλ. Καηά ηελ Π, νη λεπξψλεο θαη ην πξνζηαηεπηηθφ 

θάιπκκά ηνπο θαηαζηξέθεηαη, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί επηβξάδπλζε ηεο ξνήο ησλ κελπκάησλ 
20

 Β. Καπηλά,  ό.π., ζ.25 



 16 

   Ζ ζπκπησκαηνινγία ηεο ΚΠ δηαθέξεη απφ αζζελή ζε αζζελή, αιιά κπνξεί λα 

δηαθέξεη θαη απφ ψζε (έμαξζε) ζε ψζε ηνπ ίδηνπ αζζελνχο. Δμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή 

φπνπ πξνέθπςε ε εζηηαθή βιάβε ηεο κπειίλεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε βιάβε απηή αθνξά 

ηηο αηζζεηηθέο νδνχο, ε ζπκπησκαηνινγία ζα είλαη κνπδηάζκαηα, κπξκεγθηάζκαηα. Αλ 

αθνξά ηηο θηλεηηθέο νδνχο, ηφηε ζα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα κείσζε ή θαηάξγεζε ηεο 

κπτθήο ηζρχνο ηνπ αζζελνχο (πάξεζε ή παξάιπζε).  

   Βέβαηα, ε βιάβε κπνξεί λα αθνξά θαη νπνηαδήπνηε άιιε αλαηνκηθή δνκή ηνπ ΚΝ κε 

ζπκπησκαηνινγία αλάινγε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε αλαηνκηθνχ ζρεκαηηζκνχ. Π.ρ. αλ 

ε βιάβε αθνξά ηελ παξεγθεθαιίδα ηφηε ζα έρνπκε δπζαξζξία, αζηάζεηα βάδηζεο, 

αζπλεξγία θηλήζεσλ θ.α.
21

 

Τπάξρνπλ φκσο κεξηθά ζπκπηψκαηα θνηλά ζε πνιινχο πάζρνληεο, φπσο:  

· Αδπλακία ή πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο, αληθαλφηεηα ελφο ή θαη ησλ δχν άθξσλ 

· Αιιαγή ζηελ αίζζεζε ησλ ρεξηψλ ή ησλ πνδηψλ, φπσο π.ρ. κνχδηαζκα πνπ ζπρλά 

πεξηγξάθεηαη "ζαλ λα πεξπαηψ πάλσ ζε βακβάθη" 

· Έιιεηςε ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ  

· Απψιεηα ηεο ηζνξξνπίαο, δάιε ή αζηάζεηα  

· Πξνβιήκαηα ηεο φξαζεο, δηπισπία ή ζάκπσκα ζηα κάηηα 

· Αθξάηεηα νχξσλ ή θνπξάλσλ, αλάγθε γηα ζπρλή ή επηηαθηηθή νχξεζε ή δπζθνιία 

νχξεζεο  

· Κνχξαζε δπζαλάινγε πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο ή απξφζκελε θνχξαζε 

· Γλσζηηθά πξνβιήκαηα (κλήκε, πξνζνρή, αληίιεςε, ζθέςε, εθηειεζηηθή ηθαλφηεηα, 

νκηιία-άξζξσζε, γιψζζα-ιφγνο)  

· Αιιαγέο ηεο δηάζεζεο 

   Γεληθά, δελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο ηχπνο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο. Ο θάζε 

άλζξσπνο παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα πνπ ν άιινο κπνξεί λα κελ έρεη. Αιιά θαη ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ είλαη δπλαηφλ λα πνηθίιινπλ απφ θαηξφ ζε θαηξφ. Γελ 

                                                 
21

 Π. Κππξαίνπ, «θιήξπλζε θαηά πιάθαο αλαιπηηθά», http://www.psychotherapeia.net.gr/articles-

psyxologoi-marousi-psyxotherapeftes-marousi/sklhrynsh-kata-plakas/31-sklhrynsh-kata-plakas-analytika 

  

http://www.psychotherapeia.net.gr/articles-psyxologoi-marousi-psyxotherapeftes-marousi/sklhrynsh-kata-plakas/31-sklhrynsh-kata-plakas-analytika
http://www.psychotherapeia.net.gr/articles-psyxologoi-marousi-psyxotherapeftes-marousi/sklhrynsh-kata-plakas/31-sklhrynsh-kata-plakas-analytika
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ππάξρεη δειαδή ηππηθή ΚΠ. Δίλαη κηα πάζεζε πξνζσπηθή,  θαη έηζη δελ είλαη δπλαηή 

κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο λφζνπ ή κηα βέβαηε πξφγλσζε.
22

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Δ. Γνπξδνπιίδνπ, «Ζ ΚΠ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδαο – Δπηδεκηνινγία ηεο λφζνπ θαη θιηληθή 

κειέηε ησλ παζρφλησλ», Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Πάηξα 2008, ζπνξάδελ 



 18 

 ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΝΟΟΤ 
 

   

 Ζ πνξεία θαη εμέιημε ηεο λφζνπ δηαθέξεη ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηέζζεξηο θχξηεο κνξθέο ηεο λφζνπ: 

● Γηαιείπνπζα ΚΠ (Τπνηξνπηάδνπζα, κνξθή κε εμάξζεηο- πθέζεηο): ζαθψο 

θαζνξηδφκελεο ππνηξνπέο (ψζεηο: επεηζφδηα λεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο, ηα νπνία 

ζπλνδεχνληαη απφ αληηθεηκεληθά θιηληθά επξήκαηα, κε ειάρηζηε δηάξθεηα 24 ψξεο - 

πξνυπφζεζε απνηειεί λα κεζνιαβνχλ 30 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο  κεηαμχ δχν ψζεσλ), κε 

πιήξε ή κεξηθή απνθαηάζηαζε (ππνιεηπφκελν έιιεηκκα). Μεηαμχ ησλ ππνηξνπψλ 

παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ηεο θιηληθήο θαηάζηαζεο. 

● Γεπηεξνπαζψο πξντνχζα ΚΠ: αξρηθά ε λφζνο ραξαθηεξίδεηαη απφ εμάξζεηο θαη 

πθέζεηο, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ επηθξαηεί θπξίσο πξννδεπηηθή εμέιημε. 

● Πξσηνπαζψο πξντνχζα ΚΠ: εμειηζζφκελε πνξεία, πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο 

λφζνπ, κε ελδηάκεζεο πεξηφδνπο ζηαζεξφηεηαο. Παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζηελ φςηκε 

έλαξμε ηεο λφζνπ. 

● Πξντνχζα ππνηξνπηάδνπζα ΚΠ: ε εμέιημε ηεο λφζνπ είλαη απφ ηελ αξρή 

πξννδεπηηθή, κε ζαθείο ππνηξνπέο, αιιά κε ζπλερή επηδείλσζε, κεηαμχ ησλ 

ππνηξνπψλ
23

. 

   Οη ππνηξνπέο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ην θαηλφκελν Uhthoff («ςεπδνψζεηο»), 

ην νπνίν κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κία επαλάιεςε λεπξνινγηθψλ ζπκπησκάησλ εμαηηίαο 

κηαο πξνζσξηλήο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο, είηε απφ εμσηεξηθή πεγή 

(θαηξηθέο ζπλζήθεο) είηε απφ εζσηεξηθή (άζθεζε, ππξεηφο). Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα ησλ λεπξηθψλ ζεκάησλ ζηνλ εγθέθαιν θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, 

θάλνληαο παιηά ζπκπηψκαηα λα επαλεκθαληζηνχλ. πλήζσο απηά ππνρσξνχλ αθνχ 

πέζεη ε ζεξκνθξαζία θαη μεθνπξαζηεί ν αζζελήο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε 

φηη ηα λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα κπνξεί λα ρεηξνηεξέςνπλ εμαηηίαο ηεο θνχξαζεο, ηνπ 

ζηξεο, ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη ηεο παξνπζίαο κνιχλζεσλ. Μπνξεί λα κελ είλαη 

                                                 
23

 Αλαζηαζία Νηθνιαθνπνχινπ, «Ζ απνθάιπςε ηεο Γηάγλσζεο ζηνπο πάζρνληεο απφ ΚΠ. Απφςεηο 

παζρφλλησλ αζζελψλ θαη ζεξαπφλησλ ηαηξψλ», Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Πάηξα, 2010, ζ. 19 
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πάληα εχθνιν, αιιά φζνη έρνπλ ΚΠ ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα μερσξίδνπλ ηηο ππνηξνπέο 

απφ ηηο ςεπδνψζεηο.
24

 

   Ζ θιηληθή πνξεία θαη ε πξφγλσζε ηεο Π, πνηθίιεη απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε. 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νπδέπνηε είραλ θάπνηα θιηληθή ζπκπησκαηνινγία θαη ε 

δηάγλσζή ηνπο ηέζεθε κεηά ην ζάλαηφ ηνπο παζνινγναλαηνκηθά. Αληίζεηα ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ε πνξεία είλαη ηφζν θαθνήζεο φπσο ζηελ κνξθή Marburg φπνπ κέζα ζε 

ιίγνπο κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ θαηαιήγεη ν αζζελήο ζηνλ ζάλαην. Πεξίπνπ 10% 

ησλ αζζελψλ κε θαινήζε πνξεία έρνπλ κφλν κεξηθέο ψζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο κε ζρεηηθά κηθξή αλαπεξία. Οη πεξηζζφηεξνη ησλ αζζελψλ πεξίπνπ ην 85% έρνπλ 

ππνηξνπηάδνπζα πνξεία, κε εμάξζεηο θαη πθέζεηο, θαη ε νπνία κεηά απφ καθξνρξφληα 

πνξεία πεξίπνπ 5-10 έηε νδεγεί ζηε δεπηεξνπαζψο πξντνχζα ρξφληα κνξθή ηεο λφζνπ
25

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Θ. Παπαπεηξφπνπινο, «Μνξθέο ΚΠ», Πεξηνδηθφ απηνλνκία, Σεχρνο 69, 2009 
25

 Papathanasopoulos P., Nikolakopoulou A., Scolding N. Disclosing the diagnosis of  multiple  sclerosis. 

J.  Neurol November ; 2005 Nov , ζπνξάδελ 
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ΓΙΑΓΝΧΗ 
 

 

  Ζ βαζηθή αξρή γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΚΠ είλαη «ε δηαζπνξά ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν». 

Με άιια ιφγηα πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη νη θιεγκνλψδεηο βιάβεο εθδειψλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ (δηαζπνξά ζηνλ ρψξν), φρη 

φκσο ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο 

(δηαζπνξά ζηνλ ρξφλν). Ζ αξρή ηεο «δηαζπνξάο ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν» είλαη ε βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα λα ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη πξέπεη λα 

πεξάζεη φ απαξαίηεηνο ρξφλνο κέρξη κεηά ην πξψην επεηζφδην, λα εθδεισζεί ην 

δεχηεξν
26

. 

  Ζ δηάγλσζε ηεο ΚΠ δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε θαψο δελ ππάξρεη θάπνην δηαγλσζηηθφ 

ηεζη. Παξφηη ππάξρνπλ πνιιά θξηηήξηα, ηφζν εξγαζηεξηαθά, φζν θαη θιηληθά γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο λφζνπ, απηφ δελ επηηπγράλεηαη κε αθξίβεηα. Σα αξρηθά ζπκπηψκαηα κπνξεί 

λα είλαη αζαθή θαη λα κπεξδεχνπλ ηφζν ηνπο αζζελείο, φζν θαη ην γηαηξφ ηνπο. Δίλαη 

δχζθνιν λα εμεγήζνπλε ζην γηαηξφ ηνπο, απηά ηα αφξαηα ή ππνθεηκεληθά ζπκπηψκαηα, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ θνχξαζε, ηηο δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο θαη ηεο αίζζεζεο. 

Αξρηθά κπνξεί λα κε δψζνπλ κεγάιε ζεκαζία ραξαθηεξίδνληαο ηνπ αζζελείο 

«λεπξσηηθνχο» ή «ππνρφλδξηνπο». Αθφκε θαη ν γηαηξφο κπνξεί λα κελ αλαθέξεη ηίπνηα 

γηα ηελ ΚΠ κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ. Απηφ έρεη θάπνηα ινγηθή γηαηί 

ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα είλαη θνηλά κε κεξηθέο άιιεο αζζέλεηεο θαη λα κελ 

μαλαεκθαληζηνχλ
27

. 

   Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ ζηεξίδεηαη ζην ηζηνξηθφ κε ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ ζηε λεαξά 

ελήιηθε δσή ηνπ αηφκνπ, ζηελ ππνηξνπηάδνπζα πνξεία, ζηελ πνιπεζηηαθή λεπξνινγηθή 

ζεκεηνινγία θαη ζηνλ παξαθιηληθφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν (πξνθιεηά δπλακηθά, 

καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ)
28

, εξγαζηεξηαθά κε ηελ εμέηαζε ηνπ ΔΝΤ θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ άιισλ θαηαζηάζεσλ, ινηκψμεσλ, αγγεηαθψλ ή θαη ρξφλησλ απηνάλνζσλ 

λνζεκάησλ φπσο είλαη ν ΔΛ θ.ι.π. 

                                                 
26

 Ησάλλεο Διινχι, ό.π. ζ. 7 
27

 Poser CM, Patty DW, New diagnostic criteria for MS, guidelines for research protocols. Ann Neurology 

1983. www.mmss.org www.msif.org  
28

 Γ. Καπαξνο, Α. Δπζπκίνπ, Γ. Κξαβαξίηεο, «Γηάγλσζε ηεο ΚΠ», 12
Ζ
  πλάληεζε Διιήλσλ 

Νεπξνιφγσλ, Ησάλληλα: Διιεληθή Νεπξνινγηθή Δηαηξεία, 1996. 

http://www.mmss.org/
http://www.msif.org/
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   Γηα ηελ δηάγλσζε ηεο ΚΠ ζεζπίζηεθαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, 

ηα νπνία αλαλεψλνληαη κε ηα λεφηεξα επηζηεκνληθά δεδνκέλα.  Ζ πξψηε ηαμηλφκεζε 

έγηλε απφ ηνπο  Alison θαη Milaar ην 1954, γηα λα αθνινπζήζνπλ ηα νη Sumacher θαη 

Rose ην 1965. Αθνινχζεζαλ θαη άιινη, ν θαζέλαο κε δηθά ηνπ θξηηήξηα. 

Σν 1983 ν Poser θαζηέξσζε ηα θξηηήξηα πνπ έγηλαλ απνδεθηά απφ ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ λεπξνιφγσλ θαζψο γηα πξψηε θνξά ιάκβαλαλ ππ‟ φςηλ ηηο 

εξγαζηεξηαθέο θαη παξαθιηλθέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ή λα απνξξηθηεί ε 

δηάγλσζε ηεο ΚΠ
29

.  
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Δ. Γνπξδνπιίδνπ,  ό.π.  
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ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΚΠ 
 

   Ζ ΚΠ παξφιν πνπ είλαη γλσζηή πάλσ απφ 100 ρξφληα, δελ έρεη βξεζεί αθφκε ε 

νξηζηηθή ζεξαπεία ηεο. 

ηε ΚΠ ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη: 

Α) Φαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε
30

 

 Ζ ζεξαπεία ππνηξνπψλ ε νπνία γίλεηαη κε ρξήζε θνξηηδφλεο απφ ην ζηφκα ή 

ελδνθιεβίσο θαη επί απνηπρίαο δνθηκάδεηαη ε πιαζκαθαίξεζε. 

 Ζ ζεξαπεία ζπκπησκάησλ (ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία), ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ 30 θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ βνεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. 

 ηξνπνπνηεηηθή ζεξαπεία ηεο πνξείαο ηεο λφζνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

ελαίζηκεο ζεξαπείεο κε αλνζνξπζκηζηηθά θάξκαθα φπσο νη ηληεξθεξφλεο Β 

(Avonex, Betaferon, Rebif) θαη νμηθή γιαηηξακέλε (copa xone), πνπ απνηεινχλ 

θάξκαθα πξψηεο επηινγήο θαη ρνξεγνχληαη έγθαηξα θαη ρξνλίσο, ρσξίο θακηά 

ζνβαξή αλεπηζχκεηε ελέξγεηα. Δπί απνηπρίαο απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

αλνζνθαηαζηαιηηθά φπσο, Azarhioprine (Imuran), Μηηνμαλδξφλε (Novanfrone), 

Κπθινθσζθακίδε (Edoxan), κε ζεηξά αχμεζεο δξαζηηθφηεηαο, αιιά θαη 

βαξχηεηαο αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Γηα ηελ θπθινζπνξoξίλε (Neoral), ππάξρεη 

κηα κειέηε φηη κπνξεί λα έρεη έλα ζεξαπεπηηθφ θέξδνο ζηελ πξντνχζα ΚΠ, φπσο 

ε ζρέζε θηλδχλνπ / θέξδνπο ζεσξείηαη απαξάδεθηε. 

Β) Σε κε θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη
31

: 

  πξνζηαηεπηηθφ 

ραξαθηήξα. θνπφο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο είλαη λα κεηψζεη ηελ αληθαλφηεηα, 

δειαδή ηηο ζπλέπεηεο ηεο λφζνπ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε ΚΠ, ηηο 

πξνζσπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλσλία. Πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε εηδηθά θέληξα απφ δηεπηζηεκνληθή νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη: 

- Φπζίαηξν. 

- Νεπξνιφγν ν νπνίνο είλαη εηδηθφο ζηε δηάγλσζε θαη ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ν αζζελήο. 

                                                 
30

 Κ. θάγγνο, Η. Σξηαληαθχιινπ, θιήξπλζε θαηά πιάθαο, Γαβαιάο, Αζήλα, 2001, ζ.74-86  
31

 J. Kesselring, Neurorehabilitation in multiple sclerosis, Πξαθηηθά 6
νπ

 Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Διιεληθήο 

Δηαηξείαο γηα ηελ ΚΠ, 27-29 επηεκβξίνπ 2009, Θεζζαινλίθε. 
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- Φπζηνζεξαπεπηέο νη νπνίνη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο, 

ηζνξξνπίαο θαη θίλεζεο. 

- Δξγνζεξαπεπηέο νη νπνίνη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα δψζνπλ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο 

γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηε δηακφξθσζε ρψξνπ, έηζη ψζηε ν αζζελήο λα είλαη 

αλεμάξηεηνο. 

- Λνγνζεξαπεπηέο νη νπνίνη εθηηκνχλ θαη ζεξαπεχνπλ πνηνη αζζελείο έρνπλ δπζθνιία 

ζηελ νκηιία, ζηελ θαηάπνζε ή ζηελ επηθνηλσλία. 

- Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ν ξφινο ησλ νπνίσλ είλαη λα εθηηκήζνπλ καδί κε ηνπο αζζελήο 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο νξίδνπλ ηη είδνπο βνήζεηα είλαη απηή 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη αζζελείο, ελεκεξψλνπλ γηα ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο παξνρέο θαη 

βνεζάλε ζηελ απφθηεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ αζζελψλ. 

- Φπρνιφγνη, νη νπνίνη βνεζνχλ ηνπο αζζελείο λα απνδερηνχλ ηελ θαηλνχξηα θαηάζηαζε 

θαη λα αληηκεησπίζνπλε ηε δσή εθκεηαιιεπφκελνη φιεο ηηο ησξηλέο ηνπο δπλαηφηεηεο. 

Πέξα απ‟ απηέο ηηο ζεξαπείεο, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100 ζεξαπεπηηθά εξεπλεηηθά 

πξσηφθνιια δηεζλψο 60 πεηξακαηηθέο ζεξαπείεο κε θάξκαθα ή κεηακνζρεπηηθέο 

κεζφδνπο πξνγνληθψλ κνξθψλ αηκνπνηεηηθνχ ή λεπξηθνχ ηζηνχ, πνπ ζα ρξεηαζζνχλ απφ 

1 έσο 10 ρξφληα γηα λα επηθξαηήζνπλ νη θαιχηεξεο απφ απηέο θαη λα απνηειέζνπλ ηηο 

κειινληηθέο ζεξαπείεο ηεο λφζνπ. 

   πκπεξαζκαηηθά ε ΚΠ είλαη κία λφζνο εμειηζζφκελε κε ρξνληφηεηα θαη απξφβιεπηε 

εμέιημε. Δίλαη επίζεο βέβαην φηη ζηελ πνξεία ηεο είλαη απαξαίηεηεο δηάθνξεο 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. Ζ αξρηθή απφθαζε γηα ηελ έλαξμε ζεξαπείαο δελ πξνδηθάδεη φηη 

απηή ζα ζπλερηζζεί επ‟ αφξηζηνλ. Ο αζζελείο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγσγήο θαη ηε 

πηζαλφηεηα αιιαγήο απηήο
32

.  

Ζ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθδειψλεηαη ε παζνινγία ηεο λφζνπ ζα 

επηηξέςεη ην ζρεδηαζκφ πην απνηειεζκαηηθψλ, εμεηδηθεπκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζε αληίζεζε κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ζεξαπείεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ φηαλ απηά εθδειψλνληαη.
33

 

                                                 
32

 Δ. Γαξδηψηεο, Α. Παπαδεκεηξίνπ, «θιήξπλζε θαηά πιάθαο», BIOhealth, 2009 , 3, 30-35 
33

 «θιήξπλζε θαηά Πιάθαο: χγρξνλεο εμειίμεηο θαη λέα δεδνκέλα», πξαθηηθά Ζκεξίδαο, Αζήλα: Ίδξπκα 

Δπγελίδνπ, 21 Μαξηίνπ 2011.  
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ΓΙΛΗΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΣΟΤ ΠΑΥΟΝΣΔ 

ΑΠΟ ΚΠ 
 

 

    Οη ρξφληεο αζζέλεηεο, φπσο νη θαξδηνπάζεηεο, θάπνηεο κνξθέο θαξθίλνπ, ην άζζκα, ε 

ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, ην AIDS, ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ν δηαβήηεο, ε λφζνο ηνπ 

Parkinson, ε επηιεςία θαη ε γεξνληηθή άλνηα, είλαη εμ νξηζκνχ καθξνρξφληεο. Έηζη, νη 

ζπλέπεηεο ηνπο ζηε δσή ησλ παζρφλησλ θαη ησλ νηθείσλ ηνπο είλαη αλαπφθεπθηα πην 

ζνβαξέο. 

 Ζ παξνπζία κηαο αζζέλεηαο πνπ ζπρλά νδεγεί ζε αλαπεξία ζεκαίλεη φηη δηαηαξάζζνληαη 

θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ησλ παζρφλησλ. εκαίλεη αθφκε φηη ν πάζρσλ είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα κελ αηζζάλεηαη θαιά, νχηε ζσκαηηθά νχηε ςπρηθά. Δπίζεο είλαη πηζαλφ φηη απηφ ζα 

έρεη αληίθηππν θαη ζηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα, ζην κέηξν πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο επζχλεο γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελνχο κε ρξφληα αζζέλεηα  θαη 

εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζπλεπεηψλ. Με ηε ζεηξά ηνπο, ηα παξαπάλσ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο εληάζεηο αλάκεζα ζε ζπγγελείο. πλεπψο, είλαη ζαθέο 

φηη νη βην-θπζηνινγηθέο αιιαγέο έρνπλ ζνβαξέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο. 

   Σν δίιεκκα ηεο αλαθνίλσζεο  αθνξά ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ πνπ θάλεη ηελ δηάγλσζε, 

σζηφζν είλαη πνιπδηάζηαην. Σν ίδην δίιεκκα αθνξά θαη άιιεο ρξφληεο παζήζεηο, πνπ 

είηε είλαη αλίαηεο είηε πξνθαινχλ αλαπεξία, ή είλαη ζαλαηεθφξεο  φπσο ν θαξθίλνο. 

Χζηφζν, είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή ε ζηάζε θαη ν ηξφπνο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο δηάγλσζεο 

κίαο ζαλαηεθφξνπ λφζνπ, φπσο ν θαξθίλνο απφ κία λφζν, κε κεγάιν πξνζδφθηκν 

επηβίσζεο πνπ φκσο πξνθαιεί αληθαλφηεηα θαη ηαπηφρξνλα έρεη απξνζδηφξηζηε εμέιημε 

θαη πνξεία. Πνηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα δψζεη ν ηαηξφο, φηαλ ν ίδηνο δελ γλσξίδεη κε 

αθξίβεηα ηελ εμέιημε, ηελ βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί ή αθφκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζεξαπείαο
34

; 

   Ζ ειπίδα γηα πξψηκε αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ –είλαη έλα αθφκε δίιιεκα-  κε ηνλ 

απμαλφκελν ξπζκφ ησλ λέσλ ζεξαπεηψλ εγείξεη πνιινχο εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, 

ηδηαίηεξα κε ηελ επηινγή αζζελψλ θαη ηελ ρνξήγεζε ζε απηνχο εηθνληθψλ θαξκάθσλ
35

. 

                                                 
34

  Αλαζηαζία Νηθνιαθνπνχινπ,  ό.π. ζ.35 
35

 Δ. Κνπηζνπξάθε, . Μπαινγηάλλεο, «Ζζηθνί πξνβιεκαηηζκνί ζηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο», 

Δγθέθαινο 2010, 47(1):18-22  
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   Οη εζηθνί επίζεο πξνβιεκαηηζκνί ζηε κεηακφζρεπζε ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ είλαη 

πνιινί εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πεξηιακβάλεη πνιιά ζηάδηα, πνπ θαζέλα εγείξεη 

δηαθνξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο
36

. 

   Ζ εμαπάηεζε είλαη έλαο φξνο-νκπξέια πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαπιάλεζε 

(misleading), ηε κε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηα ςέκαηα. Δμαπαηνχκε κέζσ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δειψζεψλ καο, αιιά θαη κέζσ ηνπ ρξσκαηηζκνχ ηεο θσλήο καο 

(inflections), ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ καο ή ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηφο καο. Ζ 

εμαπάηεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε κε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ αζζελή ή ην 

λα δίδεηαη ζε έλαλ αζζελή ςεχηηθε ειπίδα.  

   Ζ αιήζεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ απηνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

Υξεηαδφκαζηε αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα λα θάλνπκε ηηο επηινγέο ηεο δσήο καο απφ ζέζε 

ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε θαη ν θνηλσληθφο θφζκνο ρξεηάδεηαη ηελ αιήζεηα γηα λα 

θαιιηεξγεί θαη λα δηαηεξεί ηελ εκπηζηνζχλε, άιιν έλα ζεκαληηθφ αγαζφ. Αλ 

βξηζθφκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία λνκίδνπκε φηη ε αξρή απηή δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί, πξέπεη λα κπνξνχκε λα αηηηνινγήζνπκε ηελ απνκάθξπλζε απφ απηήλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Δ. Κνπηζνπξάθε, . Μπαινγηάλλεο, ό.π. 
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ΑΛΗΘΔΙΑ Ή ΦΔΜΑΣΑ;  
 

  Ζ απνθάιπςε ηεο πξαγκαηηθήο δηάγλσζεο ζηνλ πάζρνληα  αιιά θαη ε αλάιπζε ησλ 

πξνγλσζηηθψλ παξακέηξσλ, ηεο πνξείαο ηεο λφζνπ, ησλ δηαγλσζηηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ 

πξνβιεκαηηζκψλ, απνηεινχζε πάληνηε ζεκείν ακθηιεγφκελν θαη πεδίν αληηπαξάζεζεο 

απηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε αιήζεηα ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

αζζελή ρσξίο πεξηθνπέο, ζπληκήζεηο θαη αλαθξίβεηεο θαη απηψλ πνπ πξεζβεχνπλ φηη  ζα 

πξέπεη λα απνθξχπηεηαη. Τπάξρεη φκσο θαη ην θηινζνθηθφ ζηνηρείν ηεο έθθξαζεο ηεο 

αιήζεηαο. Ζ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο απφ ηελ επηζηήκε απνηειεί ηε κία κνξθή ηεο. Σελ 

άιιε κνξθή απνηειεί ε αιήζεηα σο εζηθφ ζηνηρείν θαη αξρή, ε αιήζεηα ε νπνία δηέπεη ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο
37

. 

    Έλαο ιφγνο πνπ πξνβιεκαηίδεη ην γηαηξφ γηα ην αλ πξέπεη λα πεη ηελ αιήζεηα ζηνλ 

αζζελή είλαη ην γεγνλφο φηη δελ γλσξίδεη αλ ν αζζελήο είλαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη 

ηελ αιήζεηα.  Μεξηθνί γηαηξνί πηζηεχνπλ φηη δελ ελδηαθέξνληαη νη αζζελείο λα κάζνπλ 

ηελ αιήζεηα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ ή λα κάζνπλ ηελ αιήζεηα γεληθά. Αθνχ ην 

βαζηθφ θαζήθνλ ηνπ γηαηξνχ είλαη ε απαιιαγή απφ ηνλ πφλν γηαηί λα εηπσζεί κηα 

αιήζεηα πνπ ζα πξνθαιέζεη αγσλία, ίζσο θαη αδηθαηνιφγεηε, παξά ζα βνεζήζεη ζηελ 

ςπρηθή ηνπο γαιήλε; Τπέξ απηνχ ζπλεγνξεί θαη ην γεγνλφο φηη κεηά ηα αξρηθά 

ζπκπηψκαηα ε λφζνο κπνξεί λα παξνπζηάζεη χθεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ίζσο 

θαη γηα κηα νιφθιεξε δσή. Δπίζεο είλαη αδχλαην λα πξνβιέςεηο ηελ εμέιημε ελφο αζζελή 

κε ΚΠ θαη νη αζζελείο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ αξρηθά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

αζζέλεηά ηνπο.  

Πνιιέο θνξέο, ην λα κελ παξνπζηάδεη ν γηαηξφο ηελ αιήζεηα, αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ αηζηνδνμία φζν αθνξά ηελ πξφγλσζε ηνπ αζζελή. Αληίζεηα, ην λα 

παξνπζηάδεη ηε "ζθνηεηλή" πιεπξά ηεο λφζνπ κεξηθέο θνξέο αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ απαηζηφδνμε ζεψξεζε, πνπ πξνέξρεηαη ίζσο απφ ηελ άζρεκε εμέιημε 

αζζελψλ ηνπ. κσο είλαη γεγνλφο φηη πνιινί αζζελείο δνχλε θπζηνινγηθά ή κε ειάρηζηε 

αλαπεξία, αθφκε θαη κεηά πνιιά ρξφληα. 

   Αξθεηνί αζζελείο ηζρπξίδνληαη φηη ζα 'ηαλ θαιχηεξα λα κελ κάζαηλαλ ηε δηάγλσζε ηεο 

λφζνπ απφ ηελ αξρή γηαηί άιιαμαλ αδηθαηνιφγεηα ηε δσή ηνπο ελ φςεη κηαο πηζαλήο 

                                                 
37

 Βι. Φίιηππνο Βαζηινγηάλλεο, «Σν θαζήθνλ εηιηθξίλεηαο ηνπ ηαηξνχ: έλα απφιπην θαζήθνλ». 

Δπηζεώξεζε Βηνεζηθήο, Σφκνο Η, Σεχρνο Η, Φζηλφπσξν 2007 / Υεηκψλαο 2008 
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άζρεκεο εμέιημεο. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κάιινλ ην δπζθνιφηεξν βξίζθεηαη φρη ηφζν 

ζην "πφζε" αιήζεηα λα πεηο φζν ζην "πψο" λα ηελ πεηο. Οη πεξηζζφηεξνη ησλ 

ζθιεξπληηθψλ αζζελψλ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ηε θχζε ηεο αζζέλεηάο ηνπο απφ ηελ αξρή. 

Θέινπλ λα ελεκεξψλνληαη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ψζηε λα παίξλνπλ ζσζηφηεξεο 

απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη πηζηεχνπλ φηη είλαη δηθαίσκά ηνπο λα 

γλσξίδνπλ γηα ηελ αζζέλεηά ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζεξαπεία ηνπο
38

. 

      Γελ πξέπεη λα μερλνχκε φηη –γηα ηελ επίιπζε ηνπ εξσηήκαηνο αιήζεηα ή ςέκαηα;-  ε 

γεκάηε θαηαλφεζε επηθνηλσλία ηνπ αζζελή κε ηνλ γηαηξφ είλαη πνιχηηκε επεξεάδνληαο 

ζεηηθά φρη κφλν ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή αιιά θαη ηελ πνξεία ηεο λφζνπ. 

Αθνχγνληαο κε πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ηνλ αζζελή ηνλ βνεζνχκε λα βειηηψζεη ηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ, ηηο λνεηηθέο ηνπ δηεξγαζίεο, ηνλ βνεζνχκε λα απνθηήζεη ην 

αίζζεκα ηεο απνδνρήο θαη λα βξεη ζεηηθά ζηνηρεία ζηε ζπκβίσζή ηνπ κε ηε λφζν.  

   Έλα κεγάιν εζηθφ δίιεκκα πξνθχπηεη φηαλ απηφ πνπ ν γηαηξφο ζεσξεί ζσζηφ γηα ηνλ 

αζζελή δηαθέξεη απφ ηηο επηζπκίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελή. Δίλαη δχζθνιν γηα ην γηαηξφ λα 

γλσξίδεη αθξηβψο ηη ζέιεη ν αζζελήο. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ εχθνιεο απαληήζεηο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο εξσηήζεηο απηέο ηνλίδνπλ φρη κφλν ηελ αλάγθε λα θαηαλνήζνπκε ηνλ 

αζζελή αιιά θαη ηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ.  

   Ο γηαηξφο πξέπεη λα ζθεθηεί... ηη ζεκαίλεη ε αιήζεηα γηα ηνλ θάζε αζζελή . Σν θαζήθνλ 

ηνπ γηαηξνχ είλαη λα παξέρεη ζηνλ αζζελή πιήξε θαη αληηθεηκεληθή ελεκέξσζε θαη λα 

επηηξέπεη ζηνλ αζζελή λα παίξλεη ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο κεηά απφ ψξηκε ζθέςε ππφ ην 

πξίζκα πάληα ηεο γλψζεο ηνπ δεηήκαηνο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ειεπζεξίαο απφ 

εμσγελείο επηξξνέο..  

   Σν δίιεκκα, ηνπ ηξφπνπ ζεξαπείαο,  ησλ πξφσξσλ αλαθνηλψζεσλ ησλ κειεηψλ πνπ 

δηεμάγνληαη παγθνζκίσο, είλαη έλαο επηπιένλ πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο 

αζζελείο. Ζ ρξήζε ηνπ εηθνληθνχ θαξκάθνπ ζηηο θιηληθέο κειέηεο  γηα πξψηκε 

αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ, εγείξεη πνιινχο εζηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. 

   Ζ ίδηα ε ηαηξηθή εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απνδείμεη ηελ χπαξμε 

κηαο ηάζεο, ζε παγθφζκην επίπεδν, επηιεθηηθήο δεκνζίεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

θιηληθψλ δνθηκψλ. Έηζη, κειέηεο πνπ δίλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, απνηειέζκαηα ππέξ 

ηνπ δνθηκαδφκελνπ πξντφληνο ή κεζφδνπ, δεκνζηεχνληαη πνιχ πην γξήγνξα απφ ην ρξφλν 
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πνπ ην πξντφλ (θάξκαθν) ζα θπθινθνξήζεη, δίλνληαο ζηνπο αζζελείο «ππνζρέζεηο» θαη 

«ειπίδεο» νξηζηηθήο θαη άκεζεο ζεξαπείαο. 

   Μηα δεχηεξε πεγή παξαπνίεζεο ηεο εηθφλαο ηεο θιηληθήο έξεπλαο, πνπ θαζηζηά 

ακθίβνιε ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία βαζίδνληαη νη ηαηξηθέο πξαθηηθέο, έρεη 

εληνπηζηεί ζην ζπζηεκαηηθφ ζπλδπαζκφ πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηελ πεγή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηνλ ηχπν ησλ απνηειεζκάησλ κηαο θιηληθήο κειέηεο. Έρεη 

ηεθκεξησζεί φηη νη θιηληθέο κειέηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε θαξκαθνβηνκεραλία 

ηείλνπλ λα δίλνπλ απνηειέζκαηα ππέξ ησλ δνθηκαδφκελσλ πξντφλησλ ηεο 

   Έρνπλ πξνηαζεί πνιινί ιφγνη πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζεί ε παξαηήξεζε απηή. Σν 

γεγνλφο, γηα παξάδεηγκα, φηη νη πεξηζζφηεξεο θιηληθέο δνθηκέο πνπ γίλνληαη κε 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο θαξκαθνβηνκεραλίαο είλαη δνθηκέο κε εηθνληθά ζθεπάζκαηα, 

κπνξεί λα εμεγήζεη ελ κέξεη ην θαηλφκελν απηφ. Καζψο είλαη γλσζηφ φηη πνιχ πην 

εχθνια δείρλεη θαλείο πσο ην δνθηκαδφκελν ζθεχαζκα έρεη ζεκαληηθή, ζηαηηζηηθά, 

ζεξαπεπηηθή αμία φηαλ ην ζπγθξίλεη κε έλα εηθνληθφ, πνπ έρεη κεδεληθή ζεξαπεπηηθή 

αμία, απφ φηη αλ ην είρε ζπγθξίλεη κε θάπνην άιιν ελεξγφ ζθεχαζκα. Σν γεγνλφο, επίζεο, 

φηη ε θαξκαθνβηνκεραλία ρξεκαηνδνηεί θιηληθέο δνθηκέο γηα φζα πξντφληα ηεο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα δψζνπλ «ζεηηθά» απνηειέζκαηα, αθνχ απηά 

είλαη πνπ ζα ηεο εμαζθαιίζνπλ θέξδε κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ αγνξά, απνηειεί κηα 

άιιε δπλαηή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

   Απφ βηνεζηθή ζθνπηά, έλα απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα εδψ είλαη ε απνδνρή ή απφξξηςε 

ησλ εξεπλεηηθψλ πξσηνθφιισλ πνπ πξνβιέπνπλ ρνξήγεζε εηθνληθνχ ζθεπάζκαηνο ζε 

κηα νκάδα αζζελψλ πνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ κάξηπξα ηεο θιηληθήο δνθηκήο. Ζ ζπκθσλία 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο σο πξνο ην ζέκα απηφ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε.  

ινη ζπκθσλνχλ φηη θιηληθέο δνθηκέο κε εηθνληθά ζθεπάζκαηα είλαη εζηθά απνδεθηέο, 

εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα 

ζπγθξηζεί ην δνθηκαδφκελν θάξκαθν. Δπίζεο, φινη ζπκθσλνχλ φηη είλαη εζηθά 

απαξάδεθηε ε ρνξήγεζε εηθνληθψλ ζθεπαζκάησλ, εάλ ε απνρή απφ κηα ελεξγφ ζεξαπεία 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ δσή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή νδεγεί ζε ζνβαξή επηβάξπλζή ηεο πγείαο 

ηνπ.  

   Μία δηεζλήο νκάδα απφ θιηληθνχο γηαηξνχο, εηδηθνχο ζε ζέκαηα δενληνινγίαο θαη 

ζηαηηζηηθήο, θαζψο θαη αληηπξνζψπνπο ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ αλαζεψξεζαλ 
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πξφζθαηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ζηηο θιηληθέο κειέηεο κε εηθνληθφ 

θάξκαθν. Καηέιεμαλ φηη νη κειέηεο κε εηθνληθφ θάξκαθν είλαη εζηθά απνδεθηέο αιιά κε 

πξνυπνζέζεηο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ, θαη ηεο 

ελεκέξσζεο ζηνπο αζζελείο. 

   Δπηπιένλ ππάξρνπλ δεηήκαηα αζθάιεηαο ιφγσ άγλσζησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ 

φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά θάξκαθα, φπσο ζηηο "add-on"
39

 κειέηεο αιιά θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ "superiority"
40

 κειεηψλ φπνπ κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ εθηίζεληαη ζ' 

έλα θαηλνχξην θαξκαθεπηηθφ παξάγνληα.  ε θάζε θιηληθή κειέηε, είηε κε ηε ρξήζε 

εηθνληθνχ θαξκάθνπ είηε φρη, ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα είλαη αλαιχζηκα  ψζηε ζην 

ηέινο λα κπνξνχκε λα πνχκε αλ ην ππφ κειέηε θάξκαθν ήηαλ δξαζηηθφ γηαηί αιιηψο ζα 

ήηαλ αλήζηθν λα ππνβάιινληαη άλζξσπνη ζε πηζαλφ θίλδπλν ρσξίο απηφ λα ζπκβάιιεη  

ζην θνηλφ θαιφ
41

. 

Δίλαη αλήζηθν λα ππνβάιινληαη άλζξσπνη ζε πηζαλφ θίλδπλν ρσξίο απηφ λα ζπκβάιιεη 

ζην θνηλφ θαιφ
42

. Ζ ζεξαπεία κε ηα βιαζηηθά  θχηηαξα είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε 

κέζνδνο πνπ απνζθνπεί ζηελ αληηθαηάζηαζε λεπξηθψλ θαη λεπξνγινηαθψλ θπηηάξσλ θαη 

γεληθφηεξα ζηε λεπξνπξνζηαζία ζε λνζήκαηα ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ΚΠ απνηειεί έλα απφ 

ηα λνζήκαηα φπνπ θπξηαξρεί ε θιεγκνλψδεο θαηαζηξνθή ηνπ ειχηξνπ ηεο κπειίλεο. Ζ 

χθεζε ηεο αλνζνινγηθήο αληίδξαζεο πνπ παξαηεξήζεθε κεηά ηε κεηακφζρεπζε 

βιαζηηθψλ θπηηάξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αληηκεηψπηζε αζζελψλ κε ζνβαξή 

αλαπεξία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζε φιεο ηηο άιιεο ππάξρνπζεο ζεξαπείεο.  

   Οη εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί ζηε κεηακφζρεπζε ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ επίζεο είλαη 

πνιινί εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πεξηιακβάλεη πνιιά ζηάδηα, πνπ θαζέλα εγείξεη 

δηαθνξεηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο. Αθφκε δπζθνιφηεξν θαίλεηαη ν θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ 

γηα ηελ επηινγή ησλ ζθιεξπληηθψλ αζζελψλ ζηνπο νπνίνπο ζα πξνηαζεί ε κέζνδνο, κε 

βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ εμνλπρηζηηθή ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ. Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη 

αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηα θέληξα ε αλσηέξσ κέζνδνο (κφλν εξεπλεηηθά), πνιιά 

δεηήκαηα εζηθήο θαη αζθάιεηαο πξέπεη λα δηαιεπθαλζνχλ.  
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ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΙΚΔ ΘΔΡΑΠΔΙΔ   
 

1. ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ 

 

   Ο ηνκέαο ηεο βηνινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα βιαζηνθχηηαξα εμειίζζεηαη κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη επηζηήκνλεο πξνζδνθνχλ πσο ζα απνθνκίζνπλ 

ζεκαληηθά νθέιε ζηνλ ηνκέα ηεο βαζηθήο έξεπλαο θαη ηεο ηαηξηθήο . Άιισζηε ε έξεπλα 

ζηα αλζξψπηλα εκβξπτθά βιαζηνθχηηαξα ζεσξείηαη σο ην κεγαιχηεξν επηζηεκνληθφ 

επίηεπγκα ηνπ θαζψο αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη πξσηφγλσξεο ππεξεζίαο ζηνλ άλζξσπν
43

. 

Χζηφζν, ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξφνδν ησλ εξεπλψλ ζέηεη ε εζηθή θαζψο ηα 

βιαζηνθχηηαξα κε ηηο πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ιακβάλνληαη απφ σάξηα θαηά ηηο 

πξψηεο κέξεο γνληκνπνίεζεο ηνπο ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα θαηαζηξέθνληαη. Γελλψληαη 

ζπλεπψο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην πφηε απνθηά ε αλζξψπηλε χπαξμε πξφζσπν θαη θαη‟ 

επέθηαζε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

   Ο φξνο βιαζηνθχηηαξα ζπλίζηαηαη ζηα αδηαθνξνπνίεηα θχηηαξα ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη απφ δχν ραξαθηεξηζηηθά α) ηελ ηθαλφηεηα απηναλαλέσζεο θαη β) ηελ 

δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ζε θχηηαξα δηαθφξσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ ελφο 

νξγαληζκνχ
44

. Σα βιαζηνθχηηαξα ππάξρνπλ ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελφο 

νξγαληζκνχ αιιά ε βηνινγηθή δπλακηθή ηνπο κεηψλεηαη θαζψο ε αλάπηπμε 

νινθιεξψλεηαη, δειαδή φζν πην πξψηκν είλαη ην ζηάδην αλάπηπμεο ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη θαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ βιαζηνθπηηάξσλ ζε δηάθνξνπο θπηηαξηθνχο 

ηχπνπο
45

. 

   ηνλ άλζξσπν ηηο πξψηεο ηέζζεξηο κέξεο κεηά ηελ γνληκνπνίεζε ηα βιαζηνθχηηαξα 

ραξαθηεξίδνληαη σο νινδχλακα θαζψο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δψζνπλ φινπο ηνπο 

θπηηαξηθνχο ηχπνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεκβξαλψλ θαη ησλ νζηψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εκβξχσλ . Με ην πέξαο ησλ ηεζζάξσλ 

απηψλ εκεξψλ ηα θχηηαξα πνπ δίλνπλ ηνπο ππνζηεξηθηηθνχο ηζηνχο ησλ εκβξχσλ 

δηαρσξίδνληαη απφ ηα θχηηαξα πνπ δίλνπλ ην έκβξπν. Σα βιαζηνθχηηαξα ζην ζηάδην 
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απηφ θαζψο θαη ζηα κεηέπεηηα ζηάδηα νλνκάδνληαη πνιπδχλακα θαζψο ράλνπλ πιένλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πιήξε αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ
46

.  

 

2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΓΥΝΑΜΙΚΟ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

   Με ηελ γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ απφ ην ζπεξκαηνδσάξην παξάγεηαη ην πξψην δπγσηφ 

θχηηαξν ην νπνίν κε ηηο δηαηξέζεηο ηνπ ζα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ 

νξγαληζκνχ. Σηο ηξεηο πξψηεο κέξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε ην δπγσηφ θχηηαξν δηαηξείηαη 

πξνο άιια θχηηαξα ηα νπνία νλνκάδνληαη βιαζηνκεξή. Σα βιαζηνκεξή είλαη θχηηαξα 

πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απηνπνιιαπιαζηάδνληαη θαη κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη 

πξνο νπνηνδήπνηε θπηηαξηθφ ηχπν απαξαίηεην γηα ηελ αλζξψπηλε εμέιημε. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηα βιαζηνκεξή νλνκάδνληαη νινδχλακα βιαζηνθχηηαξα θαζψο κπνξνχλ λα 

δψζνπλ έλαλ πιήξε νξγαληζκφ
47

. Με ηελ επφκελε θπηηαξηθή δηαίξεζε ην δπγσηφ 

απνηειείηαη απφ δεθαέμη θχηηαξα ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ κηα ζθαίξα πνπ νλνκάδεηαη 

κνξίδην. Σν κνξίδην θαζψο εηζέξρεηαη ζηελ κήηξα κεηαηξέπεηαη ζε βιαζηνθχζηε θαη 

παξάιιεια ζρεκαηίδεηαη κηα ζεηξά θπηηάξσλ ε ιεγφκελε ηξνθνβιάζηε ε νπνία 

πεξηθιείεη έλα άζξνηζκα θπηηάξσλ πνπ νλνκάδνληαη εζσηεξηθή θπηηαξηθή κάδα
48

. Σα 

πεξηθεξεηαθά απηά θχηηαξα ηεο ηξνθνβιάζηεο δίλνπλ κέξνο ηνπ πιαθνχληα ελψ ηα 

θχηηαξα ηεο εζσηεξηθήο θπηηαξηθήο κάδαο παξακέλνπλ αδηαθνξνπνίεηα θαη κπνξνχλ λα 

απηνπνιιαπιαζηαζηνχλ θαη λα δψζνπλ φινπο ηνπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο εθηφο απφ 

απηνχο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηα θχηηαξα απηά νλνκάδνληαη πνιπδχλακα θαζψο έρνπλ ράζεη ηελ νινδπλακία 

ηνπο
49

.  

 

 

 

 

                                                 
46

 Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, Κείκελα γηα ηελ Βηνεζηθή, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα – 

Κνκνηελή 2002, ζει 466  
47

 Ό.π. ζει 474-475 
48

Σ.Κ Βηδάιεο, Ό.π. ζει 151  
49

Δζληθή Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, Κείκελα γηα ηελ Βηνεζηθή, ό.π.ζει 475  
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3. ΔΝΗΛΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ 

 

   Σα ελήιηθα βιαζηνθχηηαξα είλαη κε δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα πνπ ππάξρνπλ ζε 

ηζηνχο ή φξγαλα ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ. ηελ 

θαηεγνξία απηή ησλ βιαζηνθπηηάξσλ πεξηιακβάλνληαη θαη θχηηαξα πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηνλ νκθάιην ιψξν ησλ λενγλψλ. Σα θχηηαξα απηά βξίζθνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο 

ζηνλ νξγαληζκφ θαη εληνπίδνληαη δχζθνια.  

    Απφ ην 1961 ήδε νη επηζηήκνλεο γλψξηδαλ φηη ν ελήιηθαο εξπζξφο κπειφο πεξηέρεη 

θχηηαξα πνπ απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ φια ηα ήδε θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. 

Γελ ήηαλ φκσο παξά ην 1988 πνπ απηά ηα βιαζηηθά θχηηαξα απνκνλψζεθαλ σο θαζαξνί 

πιεζπζκνί. Γηαηί πήξε ηφζν πνιχ ρξνληθφ δηάζηεκα; Ζ ηερληθή γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

βιαζηνθπηηάξσλ αλαπηχρζεθε ζρεηηθά πξνζθάησο. Απηφ σο έλα βαζκφ νθείιεηαη ζην 

φηη ηα ελήιηθα βιαζηηθά θχηηαξα είλαη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπο δπζδηάθξηηα ζηε 

κνξθή, ην κέγεζνο, θαη ηε ιεηηνπξγία. Σείλνπλ επίζεο λα θξχβνληαη βαζηά ζηνπο ηζηνχο 

θαη αλεπξίζθνληαη ζε πνιχ κηθξφ αξηζκφ, θάηη πνπ θάλεη ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ 

απνκφλσζε ηνπο ηφζν δχζθνιε, φζν ε εχξεζε κηαο βειφλαο ζε κηα ζεκσληά άρπξνπ.  

Σα βιαζηνθχηηαξα έρνπλ βξεζεί ζε δηάθνξα φξγαλα, πνπ ρξεηάδνληαη κηα ζπλερή 

αλαλέσζε ησλ θπηηάξσλ ηνπο, φπσο ζην αίκα, ην δέξκα, ην επηζήιην ησλ εληέξσλ θαη 

έρνπλ επίζεο βξεζεί ζε αλαπάληερεο ζέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ εγθέθαιν, πνπ 

δελ είλαη γλσζηφ, αλ αλαπιεξψλνπλ ηα θχηηαξά ηνπ. Αληίζεηα απφ ηα εκβξπτθά 

βιαζηνθχηηαξα, ηα ελήιηθα είλαη ήδε ζε θάπνην βαζκφ εμεηδηθεπκέλα. Γηα παξάδεηγκα 

ηα βιαζηνθχηηαξα ηνπ αίκαηνο θαλνληθά παξάγνπλ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θπηηάξσλ 

ηνπ αίκαηνο, ελψ ηα λεπξηθά βιαζηνθχηηαξα, παξάγνπλ κφλν ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ
50

. 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Άλλα Γθηνιέ, «Βηνηερλνινγία θαη Βηνεζηθή: Ζ έξεπλα θαη ρξήζε ησλ Βιαζηνθπηηάξσλ», Γηπισκαηηθή 

εξγαζία, Πάληεην Παλεπηζηήκην, 2008, ζπνξάδελ 
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4. ΔΜΒΡΥΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ 

 

   Σα εκβξπτθά βιαζηνθχηηαξα απνκνλψλνληαη απφ αλαπηπζζφκελα έκβξπα ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο βιαζηνθχζηεο, δειαδή απφ έκβξπα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη εθηφο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ αλ 

δελ εκθπηεπηνχλ ζηελ κήηξα. ηαλ ην in vitro έκβξπν βξίζθεηαη ζην ζηάδην ησλ 5 

εκεξψλ ε εζσηεξηθή θπηηαξηθή κάδα ηεο βιαζηνθχζηεο απφ φπνπ θαη ιακβάλνληαη ηα 

βιαζηνθχηηαξα κπνξεί λα δψζεη φινπο ηνπο ηζηνχο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο αιιά δελ 

κπνξεί ρσξίο ηελ ηξνθνβιάζηε θαη ηελ εκθχηεπζε ζηελ κήηξα λα δεκηνπξγήζεη έκβξπν. 

Ζ ζπιινγή ησλ θπηηάξσλ απφ ηελ εζσηεξηθή θπηηαξηθή κάδα ηεο βιαζηνθχζηεο νδεγεί 

ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ αλαπηπζζφκελνπ νξγαληζκνχ
51

. 

Σα εκβξπτθά βιαζηνθχηηαξα θαίλεηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηα απφ ηα βιαζηηθά 

θχηηαξα ησλ ελειίθσλ, θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαγάγνπλ θάζε ηχπν θπηηάξνπ 

ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη επίζεο επθνιφηεξν λα ζπιιεγνχλ, λα απνκνλσζνχλ 

θαη λα δηαηεξεζνχλ ζην εξγαζηήξην ζε ζρέζε κε ηα ελήιηθα βιαζηνθχηηαξα. Οη 

επηζηήκνλεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα βιαζηνθχηηαξα λα αλαπαξάγνληαη γηα κεγάιεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, παξακέλνληαο ζε κηα αδηαθνξνπνίεηε θαηάζηαζε, πξηλ ηα 

πξνθαιέζνπλ λα παξάμνπλ δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα.  

 

5. ΔΙΝΑΙ ΤΟ ΜΔΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ; 

 

   H αικαηψδεο πξφνδνο ζηε βηνταηξηθή έξεπλα θαη εθαξκνγή είλαη αλακθίβνια 

εληππσζηαθή ζηηο κέξεο καο - κε πνιιέο ειπίδεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παζνγέλεζεο, 

ηεο πξφιεςεο αιιά θαη ηεο πξφβιεςεο ηεο εμέιημεο κηαο αζζέλεηαο. ην κέησπν απηφ 

ζεκαίλνληα ξφιν παίδνπλ ηα λέα «γελεηηθά φπια», φπσο, ι.ρ., ε γνληδηαθή ζεξαπεία θαη 

ε αμηνπνίεζε ησλ πνιιά ππνζρφκελσλ βιαζηνθπηηάξσλ, πάλσ ζηα νπνία αξρίδεη λα 

θηίδεηαη ε αλαγελεηηθή ηαηξηθή, ε δεκηνπξγία δειαδή, ε αλαγέλεζε πγηψλ ηζηψλ γηα 

αληηθαηάζηαζε ή ζεξαπεία αζζελνχλησλ
52

.  

                                                 
51

  Ό.π.  
52 Ν.Μαηζαληψηεο, Ζ Γηεζλήο δηακάρε γηα ηηο έξεπλεο ζε αλζξψπηλα εκβξπηθά βιαζηνθχηηαξα. Πφηε 

αξρίδεη ε δσή; «ΣΟ ΒΖΜΑ» 18-5-2003 
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   Αλ θάπνηνο ξσηήζεη ηνπο εηδήκνλεο πνην είλαη ην κέιινλ ηεο Ηαηξηθήο φρη κφλν γηα ην 

2012, αιιά θαη γηα ην 2013, ην 2014 θ.ν.θ., ε πιεηνλφηεηά ηνπο ζα δψζεη κηα θνηλή 

απάληεζε: ηα βιαζηηθά θχηηαξα. Σα πνιπδχλακα απηά θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ 

απνηεινχλ πξάγκαηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπο «ζηαξ» ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο... 

πξσηαγσληζηψληαο ζε δηαθνξεηηθά εξγαζηήξηα αλά ηνλ θφζκν. Απηφ δελ είλαη δηφινπ 

ηπραίν, αθνχ πξφθεηηαη γηα θχηηαξα άθξσο «εχπιαζηα» – εηδηθά ηα βιαζηηθά θχηηαξα 

ησλ εκβξχσλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαηξέπνληαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θπηηάξσλ ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Ση ζεκαίλεη πξαθηηθά απηφ; ηη δίλνπλ ππνζρέζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αλίαησλ σο ζήκεξα αζζελεηψλ – απφ ηηο λεπξνεθθπιηζηηθέο λφζνπο φπσο 

ε Αιηζράηκεξ θαη ην Πάξθηλζνλ σο ηνλ δηαβήηε, αθφκε θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηζηψλ θαη 

νξγάλσλ-«αληαιιαθηηθψλ» γηα ηνπο εθαηνκκχξηα αζζελείο πνπ ηα δηθά ηνπο ηνχο 

πξνδίδνπλ
53

. 

   Σε ζηηγκή πνπ απηφ ην έληνλν πιαίζην θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην ηη 

πεξηκέλνπκε ζην κέιινλ ζην πεδίν ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, εηδηθνί (θαη κε) αλακέλνπλ 

εμειίμεηο δεθάδσλ δηαθνξεηηθψλ επίζεκσλ θιηληθψλ δνθηκψλ. Ηδνχ θάπνηεο απφ απηέο: 

-  Ζ ίδηα εηαηξεία αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη θιηληθέο δνθηκέο θάζεο ΗΗΗ, κεγάινπ εχξνπο 

δειαδή, κέζα ζην 2012, κε ρξήζε θαη πάιη κεζεγρπκαηηθψλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. 

-   Βξεηαλνί επηζηήκνλεο αλακέλεηαη λα μεθηλήζνπλ θιηληθή δνθηκή κε ρξήζε βιαζηηθψλ 

θπηηάξσλ ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο 

κέζα ζηνλ Φεβξνπάξην. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μπξίζηνι 

ζπιιέγεη απηή ηε ζηηγκή 80 εζεινληέο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκήο κεηά ηα άθξσο 

ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο ζε έμη 

αζζελείο κε πνιιαπιή ζθιήξπλζε. Οη εξεπλεηέο δειψλνπλ ελζνπζηαζκέλνη, θαζψο, 

φπσο ιέλε, ε ζπγθεθξηκέλε δνθηκή ζα αθνξά γηα πξψηε θνξά παγθνζκίσο ζεξαπεία 

«επηδηφξζσζεο» ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο (αθνχ ηα βιαζηηθά θχηηαξα θαίλεηαη λα 

απνθαζηζηνχλ ηελ απψιεηα ηεο κπειίλεο – ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ λεπξψλσλ – πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο αζζελείο κε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο). Κ.ι.π.
54

 

                                                 
53

 βι Δθεκεξίδα Σν Βήκα, 8/1/2012 
54

 βι Δθεκεξίδα Σν Βήκα, 8/1/2012 
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 Ο θαηάινγνο ησλ ηαηξηθψλ επηηεπγκάησλ κε ηα βιαζηηθά θχηηαξα απμάλεηαη κε έλαλ 

εθπιεθηηθφ ξπζκφ. Ο ξφινο ησλ βιαζηνθπηηάξσλ ζηελ ηαηξηθή είλαη ήδε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρεη φκσο ν θίλδπλνο λα ππεξεθηηκεζνχλ νη ππνζρέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ. Απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ππεξεθηίκεζε 

δελ είλαη κφλν ηα νξηαθά νθέιε απφ ηελ έξεπλα γηα ηα εκβξπτθά θαη ψξηκα 

βιαζηνθχηηαξα, αιιά επίζεο ε ρξνληθή θιίκαθα πνπ παξεκβάιιεηαη. Ζ βαζηθή έξεπλα 

ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ βηψζηκεο ζεξαπεπηηθέο πξννπηηθέο ζε έλα 

κήθνο ρξφλνπ πνπ ίζσο εθηαζεί γηα πνιιά ρξφληα ή δεθαεηίεο. Αθφκε θαη αλ ε επηζηήκε 

κεηαηνπηζηεί απφ ηε βαζηθή έξεπλα, ζηελ αλάπηπμε ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ, ρξεηάδεηαη λα 

πεξάζνπλ αξθεηά ρξφληα, κέρξη λα δνθηκαζηνχλ θαη λα απνδεηρηνχλ νη εθαξκνγέο απηέο 

αζθαιείο γηα ηνπο αζζελείο.  

  πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα βιαζηνθχηηαξα πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

γηα επηζηεκνληθέο πξνφδνπο πνπ εθηείλνληαη πέξαλ ηεο αλαγελλεηηθήο ηαηξηθήο 

.Πξνζθέξνπλ έλα παξάζπξν κέζα απφ ην νπνίν ζα ζεσξεζνχλ πνιιά απφ ηα 

πεξηζζφηεξν ζεκειηψδε βηνινγηθά εξσηήκαηα. Παξαηεξψληαο πψο ηα εκβξπτθά 

βιαζηνθχηηαξα παξάγνπλ εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα, είλαη ζαλ λα ξίρλνπκε κηα θιεθηή 

καηηά ζην πψο γίλεηαη ε πξψηκε αλάπηπμε ησλ ηζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ζην αλζξψπηλν 

ζψκα. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

κνιπζκαηηθνί παξάγνληεο εηζβάιινπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ηα αλζξψπηλα θχηηαξα, ζηε 

κειέηε ησλ γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξφθιεζε ηνπ θαξθίλνπ θ.α. λνζεκάησλ θαη επίζεο ζην λα καο βνεζήζνπλ λα 

μεθαζαξίζνπκε, ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε γήξαλζε. Δμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εκβξπτθψλ 

βιαζηνθπηηάξσλ, λα ζπλερίδνπλ λα δηαηξνχληαη γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη λα 

παξάγνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία θπηηαξηθψλ ηχπσλ, κπνξνχλ λα παξάζρνπλ κηα αμηφπηζηε 

πεγή αλζξψπηλσλ θπηηάξσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηδξάζεσλ πνπ έρνπλ νη ηνμίλεο, ρσξίο ηνλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ πξνζθεξφκελσλ 

εζεινληψλ.  

 ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ειίνπ θαεηλφηεξν φηη έλα λέν επηζηεκνληθφ αθηέξσκα ζε έλαλ 

ή δχν ρξφληα απφ ηψξα, ζίγνπξα ζα πεξηειάκβαλε θαη πάιη ηα βιαζηνθχηηαξα. 
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ΥΡΗΗ ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΧΝ Δ ΑΘΔΝΔΙΔ ΣΟΤ ΝΔΤΡΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

   Οη παζήζεηο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο απμάλνληαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. ε αληίζεζε κε άιινπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα έρεη 

εμαηξεηηθά αζζελείο κεραληζκνχο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ. Πξφζθαηα ε αλίρλεπζε 

βιαζηνθπηηάξσλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ε αλαθάιπςε φηη ε γέλλεζε 

λεπξηθψλ θπηηάξσλ ζπλερίδεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ελήιηθνπ εγθεθάινπ 

ελζνπζίαζε ηνπο επηζηήκνλεο
55

.  

   Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε λφζνο ηνπ Parkinson. Δπεηδή ε λφζνο ηνπ 

Parkinson πξνθαιείηαη απφ ηελ απψιεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ λεπξηθψλ θπηηάξσλ, 

ηα βιαζηνθχηηαξα πξνζθέξνπλ κηα πνιχ απηή δπλαηφηεηα ζεξαπείαο. Οη εξεπλεηέο 

έρνπλ κάζεη πξνζθάησο, πψο λα δηαθνξνπνηνχλ εκβξπτθά βιαζηηθά θχηηαξα ζηνπο 

εηδηθνχο ηχπνπο εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ πνπ θαηαζηξέθνληαη θαηά ηε λφζν ηνπ 

Parkinson. Έρνπλ επίζεο  κεηακνζρεχζεη επηηπρψο ψξηκα λεπξηθά βιαζηνθχηηαξα ζε 

εγθεθάινπο πνληηθψλ. ηαλ ε ηερληθή απηή απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο, ε 

κεηακφζρεπζε βιαζηνθπηηάξσλ ζηνλ εγθέθαιν ησλ αζζελψλ, ίζσο θάπνηα εκέξα λα 

επηηξέςεη ζηνπο ηαηξνχο λα αλαζηξέςνπλ ηελ επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί ε λφζνο ηνπ 

Parkinson θαη ηελ αλάθηεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ. Μηα άιιε ζηξαηεγηθή πνπ 

κειεηάηαη είλαη ε πξνζζήθε ρεκηθψλ ή παξαγφλησλ αλάπηπμεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ βιαζηνθπηηάξσλ ηνπ αζζελνχο, ψζηε λα επηδηνξζψζνπλ ηα 

θαηεζηξακκέλα λεπξηθά θχηηαξα, ρσξίο ηελ αλάγθε αλάπηπμεο θαη κεηακφζρεπζεο 

βιαζηηθψλ θπηηάξσλ  

   Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ΚΠ.  Ζ θιήξπλζε θαηά Πιάθαο είλαη 

απηνάλνζε απνκπειηλσηηθή λφζνο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία 

πξνζβάιιεη θπξίσο λεαξέο ειηθίεο θαη ζε κεγαιχηεξε αλαινγία ηηο γπλαίθεο. Παξακέλεη 

σζηφζν κηα άγλσζηεο αηηηνινγίαο λφζνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχκε λα νκηινχκε 

αθφκε γηα δπλαηφηεηα ζεξαπείαο. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαηαγξάθεηαη πςειφ εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξήζε ησλ αξρέγνλσλ πξνγνληθψλ θπηηάξσλ, γλσζηψλ ππφ ηνλ 

κάιινλ αδφθηκν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φξν “βιαζηνθπηηάξσλ”, ζηε 
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ζεξαπεπηηθή ηφζν γηα ηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο φζν θαη γηα άιιεο λεπξνεθθπιηζηηθέο 

λφζνπο φπσο ε πιαγία κπαηξνθηθή ζθιήξπλζε, θαθψζεηο λσηηαίνπ κπεινχ θιπ. Πεγέο 

ηέηνησλ θπηηάξσλ κπνξεί λα είλαη ην ίδην ην θεληξηθφ ζχζηεκα, ν κπειφο ησλ νζηψλ, ν 

ιηπψδεο ηζηφο, ην αίκα ηνπ νκθαιίνπ ιψξνπ θιπ. Απφ ηελ πεηξακαηηθή έξεπλα 

γλσξίδνπκε πνιιά ζηνηρεία γηα ηα θχηηαξα απηά φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δπλαηφηεηά 

ηνπο λα δηαθνξνπνηνχληαη πξνο θχηηαξα ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ή λα 

αζθνχλ αλνζνηξνπνίεζε κεηά ηε κεηακφζρεπζή ηνπο ζηα πεηξακαηφδσα ζηα νπνία 

πξνεγνπκέλσο έρεη πξνθιεζεί πεηξακαηηθή απηνάλνζε εγθεθαινκπειίηηδα, δειαδή ην 

πεηξακαηηθφ κνληέιν γηα ηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Παξακέλνπλ σζηφζν πνιιά 

αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε βηνινγηθή ζπκπεξηθνξά απηψλ ησλ πνιπδχλακσλ 

θπηηάξσλ. Σα πεηξακαηφδσα εκθαλίδνπλ βειηίσζε ηεο θιηληθήο ηνπο εηθφλαο αιιά θαη 

ηεο ππνθείκελεο παζνινγίαο. Σα δεδνκέλα απηά σζηφζν θαηά θαλέλα ηξφπν δελ 

επηηξέπνπλ επί ηνπ παξφληνο ηε ζεψξεζε ησλ κεζφδσλ απηψλ σο ζεξαπεηψλ γηα ηνλ 

άλζξσπν. Ζ πξφνδνο ζηελ πεηξακαηηθή έξεπλα αιιά θαη ε εκπεηξία απφ πξνεγνχκελεο 

θπηηαξηθέο ζεξαπείεο φπσο απηή ηεο κεηακφζρεπζεο αηκνπνηεηηθψλ πξνγνληθψλ 

θπηηάξσλ ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ ζα βνεζήζνπλ ζην άκεζν κέιινλ ζην ζρεδηαζκφ 

θιηληθψλ κειεηψλ νη νπνίεο ζα απνδείμνπλ θαηαξρήλ ηελ αζθάιεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

δξάζε ηνπο ζηε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. 

Πξέπεη σζηφζν λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα φπσο ε δφζε θαη ε νδφο ρνξήγεζεο, ε 

δπλαηφηεηα αζθαινχο παξαθνινχζεζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ θπηηάξσλ απηψλ κεηά 

ηε κεηακφζρεπζή ηνπο κέζα ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ην ελδερφκελν ππφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα δεκηνπξγνχλ ή λα επνδψλνπλ ηε δεκηνπξγία ή επέθηαζε 

θαξθίλνπ, άιισλ απηνάλνζσλ παζήζεσλ θιπ. Πξνθεηκέλνπ δε λα ηηο απνδερζνχκε 

επηζήκσο σο ζεξαπείεο γηα ηε λφζν ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί κε επηπιένλ κειέηεο φηη 

ππεξέρνπλ έλαληη ησλ ππαξρφλησλ θαηά πεξίπησζε ζεξαπεηψλ νη νπνίεο δελ έρνπλ νχηε 

ην θφζηνο αιιά νχηε θαη ηελ ελδερφκελε επηθηλδπλφηεηα ησλ θπηηαξηθψλ ζεξαπεηψλ
56

. 

   Γηα πξψηε θνξά βιαζηηθά θχηηαξα ηνπ νκθαιίνπ ιψξνπ κεηεηξάπεζαλ ζε ψξηκα 

θχηηαξα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε λέεο 

ζεξαπεπηηθέο επηινγέο γηα ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ αιιά θαη γηα ηε 
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ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο. Ζ κειέηε ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 

«ACS Chemical Neuroscience» μεπεξλά πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία 

ζπλδένληαη ηα εκβξπτθά βιαζηνθχηηαξα. Καη απηφ δηφηη ηα θχηηαξα ηνπ νκθαιίνπ 

ιψξνπ δελ εγείξνπλ εζηθά δεηήκαηα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα εκβξπτθά βιαζηηθά, αθνχ γηα 

ηε ιήςε ηνπο δελ απαηηείηαη ε θαηαζηξνθή εκβξχσλ, αιιά αληηζέησο ιακβάλνληαη απφ 

κηα πεγή ε νπνία νχησο ή άιισο κεηά ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ θαηαιήγεη ζηνλ… 

θάιαζν ησλ αρξήζησλ. 

   Σα  κέρξη  ζήκεξα  δεδνκέλα, ζχκθσλα  κε  ηε  δηεζλή  βηβιηνγξαθία - αλαθνξηθά  κε  

ην  ζέκα  ηεο  ρξήζεο  βιαζηνθπηηάξσλ κπεινχ  ησλ  νζηψλ   ζηε  ζεξαπεία  ηεο  

ζθιήξπλζεο  θαηά  πιάθαο - δείρλνπλ  φηη  νη  έξεπλεο  πνπ  αθνξνχλ  ζηε  

κεηακφζρεπζε  βιαζηηθψλ  θπηηάξσλ  ζε  πεηξακαηηθά  κνληέια  πνληηθηψλ, βειηηψλεη  

ηελ  θιηληθή  θαη  παζνινγναλαηνκηθή  εηθφλα  ηεο  λφζνπ.  

   ηνλ  άλζξσπν, ε  πξψηε  αλαθνξά  ζε  απηφινγε , δειαδή  απφ  ηνπο  ίδηνπο  ηνπο  

πάζρνληεο  απφ  ΚΠ, κεηακφζρεπζε  βιαζηηθψλ  θπηηάξσλ  κπεινχ  ησλ  νζηψλ  

αλαθέξεηαη  γηα  πξψηε  θνξά ην  1997. Απφ  ηφηε  κέρξη  ζήκεξα  έρνπλ  κειεηεζεί 

παγθνζκίσο ιηγφηεξνη  απφ  300  αζζελείο. κσο, νη  κέρξη  ζήκεξα  κειέηεο  αθνξνχλ  

κηθξέο  νκάδεο  αζζελψλ  κε  δηαθνξέο  ζηε  δηάξθεηα, ηε  βαξχηεηα  θαη  ηα  θξηηήξηα  

επηινγήο  ησλ  αζζελψλ  πνπ  απνηεινχζαλ  ην  πιηθφ θάζε  κειέηεο . Δπνκέλσο  δελ  

είλαη  δπλαηφλ  λα  ππάξμεη  ηεθκεξησκέλε  εθηίκεζε  ηεο  αζθάιεηαο  θαη  ηεο  

απνηειεζκαηηθφηεηαο  ηεο  ζεξαπεπηηθήο  απηήο  πξνζέγγηζεο. Δηζη, ε  κεηακφζρεπζε  

ησλ  βιαζηηθψλ  θπηηάξσλ  ηνπ  κπεινχ  ησλ  νζηψλ  θαίλεηαη  λα  απνηειεί  κηα  

ειπηδνθφξν  θαη  ειθπζηηθή, πεηξακαηηθή  φκσο επί  ηνπ  παξφληνο, ζεξαπεπηηθή  

πξνζέγγηζε  ηεο  ΚΠ. 

Πξνθεηκέλνπ  λα  πξνθχςνπλ  ηεθκεξησκέλα  θαη  αζθαιή  ζπκπεξάζκαηα  ζε  φηη 

αθνξά ζηε  ζρέζε  θηλδχλνπ-νθέινπο  απφ  ηελ  εθαξκνγή  ηεο επηζεηηθήο  απηήο  

ζεξαπείαο, απαηηνχληαη  εθηεηακέλεο  θιηληθέο  κειέηεο κε  πνιχ  θαιφ  ζρεδηαζκφ, 

δηαδηθαζία  πνπ  βξίζθεηαη  ζε  εμέιημε  θαη  θαίλεηαη  λα  αξρίδεη  ζην  άκεζν  κέιινλ.
57
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Οη επηζηήκνλεο ζηξέθνληαη ηψξα πξνο δχν ζεξαπεπηηθέο θαηεπζχλζεηο: Ζ πξψηε αθνξά 

κειινληηθή έγρπζε ησλ θπηηάξσλ ζε ζεκεία φπνπ ππάξρεη ηξαπκαηηζκφο ηνπ λσηηαίνπ 

κπεινχ. Ζ δεχηεξε αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζθιήξπλζεο θαηά πιάθαο θαη άιισλ 

λφζσλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εηδηθνί εθηηκνχλ φηη ε έγρπζε 

νιηγνδελδξνθπηηάξσλ ηα νπνία παξάγνπλ κπειίλε ζα βνεζήζεη ζηε ζεξαπεία ηεο 

πνιιαπιήο ζθιήξπλζεο. Καη απηφ δηφηη ζηα άηνκα κε ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα ην 

πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα κπειίλεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαηαζηξέθεηαη κε 

απνηέιεζκα ηα θχηηαξα λα κελ κπνξνχλ λα «επηθνηλσλήζνπλ» ζσζηά κεηαμχ ηνπο θαη 

λα εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα φπσο ε απψιεηα ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη άιισλ 

ιεηηνπξγηψλ
58
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ΗΘΙΚΑ ΓΙΛΗΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

 

1. Αποκάλσψη ηης αλήθειας 

 

   Ζ δηαθνξά ζηηο ηαθηηθέο ελεκέξσζεο ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, αληαλαθιά ηεξάζηηεο 

πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, θαη ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ αθνξνχλ ζε 

θάζε θνηλσλία μερσξηζηά. Ζ έξεπλα έρεη αληρλεχζεη θάπνηα ζηνηρεία πνπ είλαη βαζηθά 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ ραξαθηήξα θάζε πνιηηηζκνχ, φπσο είλαη ν απηνπξνζδηνξηζκφο θάζε 

πνιηηηζκνχ, ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο ηεο λφζνπ, ην είδνο θαη ν ξφινο ηεο 

νηθνγέλεηαο, νη πξαθηηθέο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, νη ηεξαξρηθνί ξφινη ησλ αηφκσλ ζε 

θνηλσληθέο νκάδεο, πξνιήςεηο θαη δεηζηδαηκνλίεο, ε έλλνηα ηνπ ςέκαηνο, ην ηη ζπληζηά 

ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ γηαηξψλ, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο, νη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ν ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεηαη ην γήξαο θαη ν ζάλαηνο θαη ε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε. Απφ ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ, θαίλεηαη φηη αλ θαη νη 

βαζηθέο αξρέο ηεο αγαζνεξγίαο, ηεο δηθαηνζχλεο αθφκα θαη ηεο απηνλνκίαο ππάξρνπλ ζε 

φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, έρνπλ δηαθνξεηηθή έλλνηα ή κάιινλ αληηκεησπίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθή νπηηθή. πλεπψο, ην ζέκα ηνπ πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ είλαη θεληξηθφ, ζην 

ρεηξηζκφ βηνεζηθψλ ζεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ελεκέξσζε πνπ 

εδψ καο ελδηαθέξνπλ. Ζ ζρέζε γηαηξνχ-αζζελή είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηα 

ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη θαζνξίδεηαη απφ φια φζα εηπψζεθαλ. ην παξαδνζηαθά 

δνκεκέλν κνληέιν ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο, ζηε ζρέζε γηαηξνχ-αζζελή, ππάξρεη κηα 

αδηακθηζβήηεηε αζπκκεηξία, πνπ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε 

πνιχ πην επάισηε ζέζε. Άξα, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε ζρέζε «εμνπζίαο» ηνπ 

γηαηξνχ, πνπ θπξηαξρεί ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο, είλαη αλακελφκελε αλ φρη θπζηθή. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, απηή ε «αζπκκεηξία» δελ ζεκαίλεη φηη ε ζρέζε αζζελή-γηαηξνχ 

δελ κπνξεί λα είλαη θνηλσληθά ηζφηηκε. Ζ πξνψζεζε ηνπ «θαινχ» ηνπ αζζελή 

πξνυπνζέηεη κία θαζαξά ζπλεξγαζηαθή δηαδηθαζία αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. Σν φηη ν 

γηαηξφο γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λφζνπ, δελ ηνλ θαζηζηά θαιχηεξν γλψζηε ηνπ ηη 

είλαη ζπκθέξνλ γηα ηνλ αζζελή. Ο αζζελήο φκσο θαηέρεη ηελ πνιχηηκε γηα ηε ζεξαπεία 

γλψζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, ησλ αμηψλ, ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ θαζψο θαη ησλ 

βαζχηεξσλ θφβσλ ηνπ. ε ζρέζε κε ηνλ ελεξγφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο, ηφζν ζην ζέκα ηεο 
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ελεκέξσζεο, φζν θαη ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελή, ζε 

πνιιέο θνηλσλίεο δεκηνπξγείηαη εχινγα έλα άιιν είδνο ζρέζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη 

ηνπο ζπγγελείο. Σν ηξίπηπρν γηαηξφο-νηθνγέλεηα-αζζελήο πξνυπνζέηεη ηελ ελεκέξσζε 

ησλ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ, αιιά θαη ηελ επηξξνή ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο ηαθηηθέο θαη 

απνθάζεηο ηφζν ηνπ γηαηξνχ, φζν θαη ηνπ αζζελή. πκππθλψλνληαο φια απηά πνπ 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, κπνξεί λα ζθηαγξαθεζνχλ αδξά δχν πξφηππα θνηλσληθά 

ηδαληθνχ αζζελή, γηαηξνχ, θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα άθξα 

ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο
59

. 

   Σν ζέκα ηεο απφθξπςεο ή φρη ηεο αιήζεηαο απφ ηνλ  αζζελή εγείξεη αλακθηζβήηεηα 

κηα κεγάιε θηινζνθηθή ζπδήηεζε, γηαηί απνηειεί ζηε βαζχηεξε νπζία ηνπ έλα εζηθφ 

πξφβιεκα. Ζ ελαπφζεζε ηεο ιήςεο απφθαζεο ζηε ζπλείδεζε ηνπ γηαηξνχ, ρσξίο λα 

δνζνχλ θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ηαηξηθήο εζηθήο θαη δενληνινγίαο αλάγεηαη 

ζε απζαηξεζία ή ηαπηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα. Κάζε θνηλσλία πξνζδηνξίδεη, ζε θάζε 

επνρή κε δηθά ηεο θξηηήξηα, ηη είλαη ζσζηφ δεδνκέλνπ φηη νη αμίεο κεηαβάιινληαη. Σν αλ 

ππάξρνπλ δηαρξνληθέο αμίεο είλαη έλα βαζηθφ εξψηεκα γηα ηελ εζηθή, γηαηί βάζεη θαη 

απηήο ηεο απάληεζεο ζα απαληήζεη ζηα ζχγρξνλα εζηθά δηιήκκαηα. 

    Ζ άζθεζε ηεο θηινζνθίαο κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ βηνεζηθήο. Ζ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ εζηθψλ ζεσξηψλ είλαη ην 

δπζθνιφηεξν ζεκείν αληηκεηψπηζεο ηνπο, γεγνλφο πνπ θαηαδείρλεη φηη απαηηνχληαη λένη 

ηχπνη ζεσξηψλ ή θαιχηεξα ε δηακφξθσζε κηαο εζηθήο ζεσξίαο, ε νπνία θξηηηθά ζα 

ελζσκαηψλεη ζηνηρεία ηφζν σθειηκηζηηθά φζν θαη δενληνινγηθά
60

. πγρξφλσο, είλαη 

βέβαηα αλαγθαία ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε πξνβιήκαηα 

βηνεζηθήο ψζηε λα κελ αλαγθαζηνχκε λα ππνθχςνπκε ζε θάπνην είδνο ζρεηηθηζηηθήο 

εζηθήο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ξεπζηά θαη ηδησηηθά θξηηήξηα
61

. Οη εζηθέο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε θξηηήξην θάπνηεο αξρέο πνπ απνδέρεηαη θαλείο ειεχζεξα. Ζ ρξήζε ηεο 

εζηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο, ζε αληίζεζε κε ηελ επίθιεζε ησλ ζπλεηδεζηαθψλ 
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πξνζηαγψλ, πξνζδίδεη θχξνο ζηηο ζέζεηο ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε κηαο γεληθά 

απνδεθηήο ηεθκεξίσζεο
62

 

       Πνιιέο θηινζνθηθέο αξρέο πνπ πξνέθπςαλ απφ δηαθνξεηηθή αλζξσπνινγία 

αιιεινζπγθξνχζηεθαλ, φπσο ε αξρή ηεο απηνλνκίαο πνπ έρεη θαληηαλή πξνέιεπζε, κε 

ηελ αξρή ηεο επεξγεζίαο θαη ηεο κε πξφθιεζεο βιάβεο θαη πφλνπ πνπ έρνπλ 

σθειηκηζηηθή πξνέιεπζε. Σν παξαδνζηαθφ παηεξλαιηζηηθφ κνληέιν ππνθαζίζηαηαη 

πιένλ απφ ηελ αξρή ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ αζζελνχο πνπ έρεη ηηο θαηαβνιέο 

ηνπ ζηα θείκελα πνπ πξνέθπςαλ κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (π.ρ. 

Κψδηθαο Ηαηξψλ Νπξεκβέξγεο), αιιά θαη ζηε κεγάιε ζπδήηεζε πνπ μεθίλεζε ελ κέξεη 

ιφγσ λνκηθψλ κεηαβνιψλ ζηηο Ζ.Π.Α. χκθσλα κάιηζηα κε ηα ιφγηα ελφο κειεηεηή, «ε 

ελήκεξε ζπγθαηάζεζε απνηειεί ην ζχγρξνλν θιηληθφ ηειεηνπξγηθφ ηεο εκπηζηνζχλεο», 

έλα ηειεηνπξγηθφ γηα ηελ εκπηζηνζχλε, ην νπνίν ηε  ζπλδέεη κε ηνλ ζεζκνζεηεκέλν 

ζεβαζκφ γηα ηελ απηνλνκία ηνπ αζζελνχο. Με άιια ιφγηα ε εκπηζηνζχλε ζπλδπάδεηαη 

πιήξσο κε ηελ απηνλνκία ηνπ αζζελνχο.
63

       

     Πξνυπφζεζε γηα λα θαηαλνήζνπκε ην αλαζεσξεκέλν απηφ κνληέιν αιιειεπίδξαζεο 

γηαηξνχ-αζζελνχο είλαη λα εμεηάζνπκε ηηο θεληξηθέο κεζνδνινγηθέο αθεηεξίεο κηαο 

καθξαίσλεο θηινζνθηθήο παξάδνζεο, ε νπνία ππαγνξεχεη ηελ αλαδήηεζε κηαο 

αλαζηνραζηηθήο ηζνξξνπίαο ησλ δηαηζζήζεσλ ηνπ θνηλνχ λνπ θαη ινγηθψλ παξαδνρψλ 

πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί θηιφζνθνη απφ ηηο δχν κεγάιεο δεμακελέο ηεο λεφηεξεο εζηθήο 

ζθέςεο.     

 

   Σα θχξηα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο απνθάιπςεο ηεο αιήζεηαο αληινχληαη απφ ην 

ζεβαζκφ ζηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ, πνπ δηαζθαιίδεηαη κφλν κε ηελ πιήξε ελεκέξσζε 

ηνπ αζζελή. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αιήζεηαο ζεσξνχλ φηη ε ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνχο 

ζηε ζεξαπεία, είλαη αδχλαηνλ λα είλαη ελεκεξσκέλε φηαλ ν ίδηνο δελ γλσξίδεη ην 

πξφβιεκά ηνπ. Σν επηρείξεκα ηνπ «ζπκβνιαίνπ» βαζίδεηαη ζην φηη ε ζρέζε γηαηξνχ-

αζζελή είλαη «ζπκβνιαητθή», δειαδή ν αζζελήο εμνπζηνδνηεί ην γηαηξφ λα θάλεη ην 

θαιχηεξν ζηνλ αζζελή, κε φπνην ηξφπν ζεσξεί απηφο αλαγθαίν. Ζ αξρή ηεο σθέιεηαο θαη 
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ηεο «κε βιάβεο». Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ελεκέξσζεο ζεσξνχλ φηη ππνρξέσζε ηνπ γηαηξνχ 

είλαη λα κελ εμαπαηά ηνπο αζζελείο ηνπ κε ςεχηηθεο ειπίδεο ζεξαπείαο. Πνιινί εμάιινπ, 

είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αιήζεηα φρη κφλν γηα ηνλ αζζελή, αιιά θαη γηα ηελ 

ίδηα ηελ ηαηξηθή. 

   Απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηαθηηθή ηεο απφθξπςεο, ζπλήζσο παξαδέρνληαη φηη 

θαηαπαηνχληαη θάπνηα δηθαηψκαηα. Θεσξνχλ φκσο, φηη ε «παηεξλαιηζηηθή» ηαθηηθή 

είλαη δηθαηνινγεκέλε, βαζηδφκελνη ζηελ αξρή ηνπ «κελ βιάπηεηλ» θαη ηελ αξρή ηεο 

«αγαζνεξγίαο». Υξεζηκνπνηνχλ ην επηρείξεκα ηνπ «ζεξαπεπηηθνχ πξνλνκίνπ», πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αζζελή, σο κέξνο ηεο «ζεξαπείαο, 

επηθαινχκελνη ηελ αξρή ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο
64

. 

 

1α. Κανηιανή θεμελίωζη 

     

    Ο Κάλη ππνζηεξίδεη φηη δελ έρνπκε ηελ επρέξεηα λα κε ζπκκνξθσζνχκε πξνο ηα 

θαζήθνληά καο, επηθαινχκελνη ηηο πεξηζηάζεηο ή ηηο νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ηεο εθπιήξσζήο ηνπο. Ζ ςεπδνινγία απνηειεί γηα ηνλ Κάλη πάληνηε άδηθε πξάμε, αθφκα 

θαη αλ δελ είλαη δεκηνγφλνο: βιάπηεη πάληνηε ηελ αλζξσπφηεηα δηφηη θαζηζηά ην δίθαην 

αδχλαην.  Ο Κάλη θαηαλννχζε ηελ «επηλφεζε» ηεο απηνλνκίαο σο νηθνπκεληθήο 

απηνλνκνζεζίαο, δελ εζηίαζε δειαδή ζε θάπνην μερσξηζηφ είδνο επηινγήο, δηα ηεο 

νπνίαο ν θαζέλαο ζα επέιεγε πξαγκαηηθά ηνπο λφκνπο θαη ηηο αξρέο γηα φινπο ηνπο 

άιινπο, αιιά ζε έλαλ ηδηαίηεξν πεξηνξηζκφ ή απαίηεζε, έλαλ έιεγρν πνπ καο 

ππνδεηθλχεη πνηεο αξρέο γηα ηελ πξάμε ζα κπνξνχζαλ λα επηιεγνχλ απφ φινπο, δειαδή 

πνηεο αξρέο είλαη θαζνιηθεχζηκεο ή θαηάιιειεο λα γίλνπλ νηθνπκεληθνί λφκνη.
65

  

Άξα σο αξρέο ηεο ζθέςεο (θαη ηεο πξάμεο) ελφο έιινγνπ ππνθεηκέλνπ ζα πξέπεη λα 

πηνζεηνχληαη κφλν εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ θαη ηα 

άιια έιινγα ππνθείκελα.  Ζ ζεκειηψδεο αξρή κε βάζε ηελ νπνία ζα πξαγκαηνπνηεί ν 

Λφγνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ, είηε απηή αλαθέξεηαη ζην πεδίν ηεο γλψζεο, είηε ζην πεδίν ηεο 

ππεξβαηηθήο πεξηπιάλεζεο, είηε ζην ηξφπν πνπ θξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, (είηε ζηνλ ηξφπν 
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πνπ δεζκεχεη ηελ πξάμε φπσο ζα δνχκε ζηελ εζηθή ζεκειίσζε) δελ κπνξεί λα  είλαη 

δεζπνηηθή, δελ κπνξεί λα ειέγρεη ην ζχλνιν ηεο έιινγεο ζθέςεο θαη πξάμεο 

ππαγνξεχνληαο εμ‟ νινθιήξνπ ην πεξηερφκελν ηεο. Θα είλαη απιά θαζνδεγεηηθή αιιά κε 

έλαλ αξλεηηθφ ηξφπν, επηβάιινληαο κφλν ηε κνξθή  ελφο Νφκνπ, επηβάιινληαο δειαδή 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ αλάγθε ε αξρή απηή λα κπνξεί λα ηζρχεη γηα φια ηα έιινγα 

ππνθείκελα. Ο απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα πξνζηαηεχζεη ηελ ίδηα ηελ έιινγε θχζε απφ 

ηελ θαηαζηξαηήγεζή ηεο κέζσ ηεο θπζηθήο ξνπήο ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ λα επεθηείλεηαη 

πέξα απφ ηα επηηξεπηά γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο γλσζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο φξηα. 

Θεσξψληαο ηελ θαζνδήγεζε απηή ηνπ ιφγνπ σο έλα ζπιινγηθφ εγρείξεκα κε ηνλ 

παξαιιειηζκφ ηεο κε ην ρηίζηκν ελφο ζπηηηνχ, (κε έλα δηθαζηήξην ή κε κηα επηθνηλσλία 

(debate) έιινγσλ ππνθεηκέλσλ), σο δειαδή κηα ζπκθσλία ησλ επηκέξνπο κειψλ κηαο 

ζθεπηφκελεο θαη δξάηηνπζαο έιινγεο ζπιινγηθφηεηαο, επηζεκαίλεη αθφκα κηα θνξά ηελ 

αλάγθε κηαο αβίαζηεο παξαγσγήο ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ε νπνία δε ζα επηβάιιεηαη 

έμσζελ αιιά ζα πξνθχπηεη απφ ηε ζπκθσλία φισλ θαη ε εγθπξφηεηα θαη ε ηζρχο ηεο ζα 

αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο. Άξα ζα ζεκειηψλεηαη ζηελ έιινγε θχζε ηελ νπνία θαη 

επηζπκεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα πξνζηαηεχζεη
66

.  

   Πσο κπνξεί φκσο κηα ηέηνηα ζεκειηψδε αξρή ηνπ Λφγνπ (ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ) 

λα θαζνδεγήζεη ηελ ζθέςε? Ο Καλη ζηελ Κξηηηθή ηεο Κξηηηθήο Γπλάκεσο καο δίλεη κηα 

ηδέα ηεο εθαξκνγήο ηεο, κε ην λα αλαιχεη ηελ έλλνηα ηεο «θνηλήο αίζζεζεο» (sensus 

communis). Ο ηξφπνο λα ζπιινγηδφκαζηε κε βάζε κφλν αξρέο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ φινη, απεηθνλίδεηαη ζηνπο ηξεηο παξαθάησ γλψκνλεο: 

-----Να ζθέθηεζαη γηα ηνλ εαπηό ζνπ. Να ρξεζηκνπνηείο δειαδή ην δηθφ ζνπ Οξζφ Λφγν. 

Οη θξίζεηο ζνπ δειαδή λα πξνέξρνληαη απφ εζέλα θαη λα κελ πηνζεηείο ηηο θξίζεηο ησλ 

άιισλ γηαηί κφλν έηζη ζπκκεηέρεηο ζε κηα ζπιινγηθφηεηα σο ηζφηηκα ζπλεηζθέξνλ κέινο 

ηεο. Δάλ νηθεηνπνηείζαη θαη επαλαιακβάλεηο άθξηηα ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ δε 

ζπλεηζθέξεηο ηίπνηα πξαγκαηηθά δηθφ ζνπ ζην ζχλνιν. Σν λα ζθέθηεζαη γηα ηνλ εαπηφ 

ζνπ είλαη ηζνδχλακν κε ην αξλείζαη λα γίλεηο δνχινο εμσγελψλ παξαγφλησλ φπσο ε 

επηζπκία ησλ άιισλ, ε δεηζηδαηκνλία, ε πξνθαηάιεςε θιπ.   
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-----Να ζθέθηεζαη από ηε ζέζε ηωλ άιιωλ (ηνπ θάζε άιινπ).  Απηή είλαη ε  δηεπξπκέλε 

νπηηθή ηνπ έιινγνπ ππνθεηκέλνπ ην νπνίν αλαζηνράδεηαη ηελ θξίζε ηνπ απφ κηα ζέζε 

θαζνιηθφηεηαο, ηε ζέζε νιφθιεξεο ηεο αλζξσπφηεηαο. «Μπαίλεη ζηα παπνχηζηα ηνπ 

θάζε άιινπ» πνπ ζεκαίλεη φηη παίξλεη ηε ζέζε ηνπ, αληηιακβάλεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ, «γίλεηαη» εηθνληθά ν θάζε άιινο θαη νηθεηνπνηείηαη ηελ νπηηθή ηνπ. 

Μφλν εάλ ν γλψκνλαο ηεο ππνθεηκεληθήο ηνπ ζθέςεο κπνξεί λα γίλεη θαη γλψκνλαο ηεο 

ππνθεηκεληθή ζθέςεο θαη νπηηθήο θάζε άιινπ, κπνξεί λα ιεθζεί σο αξρή ηεο ζθέςεο 

ηνπ.  

-----Να είζαη πάληα ζπλεπήο ζην πώο ζπιινγίδεζαη. Να ελζσκαηψλεηο πάληα ηνπ δχν 

πξνεγνχκελνπο θαλφλεο ζε θάζε ζνπ θξίζε. Δίλαη ν δπζθνιφηεξνο γλψκνλαο απφ ηνπο 

ηξεηο,  ηζρπξίδεηαη ν Καλη. κσο κε ηελ ελζπλείδεηε εμάζθεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο ησλ δχν πξψησλ γλσκψλσλ ζε θάζε ζπιινγηζκφ θάπνηα ζηηγκή ε ζπλέπεηα 

ζα γίλεη δεχηεξε θχζε καο. 

   Δίλαη πιένλ θαλεξφ φηη ε θξηηηθή ηνπ Λφγνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

ππεξβαηνινγηθά αιιά εληφο ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ απφ ην εθάζηνηε έιινγν ππνθείκελν 

πνπ επηζπκεί λα κε δηάγεη ην βίν ηνπ αζηφραζηα αιιά ειεύζεξα, άξα νθείιεη λα πεηζαξρεί 

ηε ζθέςε θαη ηελ πξάμε ηνπ ζχκθσλα κε κηα θαη κφλε θαζνδεγεηηθή αξρή. Δθείλε κε 

βάζε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνξξίπηεη ζπιινγηζκνχο, απνθάζεηο θαη πξάμεηο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε αξρέο ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ θαη νη άιινη.  Σν έιινγν 

ππνθείκελν δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ειεχζεξν θαη απηφλνκν, αθνχ 

γελλά ηνλ λφκν πνπ ζηε ζπλέρεηα ζέηεη ζηνλ εαπηφ ηνπ κε βάζε ηνλ νπνίν ζα 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε ζθέςε (θαη ηελ πξάμε) θαη ζα θαζνξίδεη ηη κπνξεί λα γλσξίδεη (θαη 

ηη νθείιεη λα πξάηηεη). Δίλαη κηα αηηηφηεηα αθ‟ εαπηήο, κηα πξσηαξρηθή αηηία πνπ δελ 

κπνξεί λα αλαρζεί ζε άιιε πξνεγνχκελε. Άξα δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεί φηη ζθέθηεηαη 

(θαη πξάηηεη) απφ ειεπζεξία. Γελ κπνξεί παξά λα απηνθαηαλνείηαη σο ειεχζεξνο γηαηί 

κφλν εάλ αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ έηζη, έρεη λφεκα ε ζθέςε (θαη ε πξάμε ηνπ)
67

.  

   Λφγσ ινηπφλ ηεο δηηηήο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο δηαξθνχο αληηπαξάζεζεο ησλ δχν 

θχζεσλ ηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ δχν βνπιήζεσλ, εθείλεο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

ξνπέο θαη ηα έλζηηθηα θαη εθείλεο πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ εζηθφ λφκν (Καιή 

Βνχιεζε) επηβάιιεηαη ε εζηθή ππνρξέσζε. Δδψ γελληέηαη ε έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο. Ζ 

                                                 
67

 Ό.π.ζ.39-40 



 46 

έλλνηα απηή φλησο ππνθξχπηεη θάπνηνλ εμαλαγθαζκφ. ην θαζήθνλ φκσο, φπσο απηφ 

νξίδεηαη απφ ηνλ Καλη, ν εμαλαγθαζκφο ηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν σο έιινγε 

θχζε, ζηνλ εαπηφ ηνπ σο δηηηή θχζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θπζηθή αηηηφηεηα πνπ νξίδεη 

ηε κία απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο ηνπ (ηε δσψδε θχζε ηνπ) έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ 

έιινγε αηηηφηεηα ηνπ, (ηελ ειεχζεξε ηνπ θχζε). Δίλαη εζσηεξηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ε κία θχζε ππεξηζρχεη ειέγρεη θαη πεξηνξίδεη ηελ άιιε νπηψο ψζηε ν άλζξσπνο 

ηειηθά λα κπνξεί λα πξάηηεη έηζη ψζηε λα αμίδεη λα είλαη επηπρηζκέλνο. «Σν θαζήθνλ δελ 

είλαη άιιν απφ ηελ θαηαξρήλ απφθαζε ηεο βνχιεζεο λα δεζκεπηεί, σο κηα απηφβνπιε 

πξάμε ζε κηα βνχιεζε πνπ ε ίδηα αμηνινγεί σο πςειφηεξε». 

   Ο άλζξσπνο νθείιεη λα πξάηηεη ζχκθσλα κε ηνλ εζηθφ λφκν απφ θαζήθνλ, δειαδή γηα 

ράξε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπ εζηθνχ λφκνπ. Ζ εζηθή πξάμε ινηπφλ δελ θηάλεη λα 

είλαη ζχκθσλε κε ην θαζήθνλ. Οθείιεη λα γίλεηαη απφ θαζήθνλ, απφ ηελ έιινγε 

ειεχζεξε εθνχζηα ππνηαγή ζηνλ εζηθφ λφκν. Ζ ζπκθσλία κηαο πξάμεο κε ηνλ εζηθφ 

λφκν κπνξεί λα ζπκβεί θαη ηπραία. Απηφ ζπκβαίλεη ζπρλά φηαλ ν ζθνπφο ηεο πξάμεο 

ζπκβαδίδεη κε ηνλ ππνθεηκεληθφ γλψκνλά καο δειαδή κε επηζπκίεο ή αλάγθεο καο. Ζ 

βνχιεζε φκσο πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο θηλεηηθφ αίηην ηεο πξάμεο απηήο είλαη θαιή κφλν 

φηαλ πεγάδεη απφ ηνλ εζηθφ λφκν. Αλ πεγάδεη απφ νπνπδήπνηε αιινχ αθφκα θη αλ ην 

απνηέιεζκά ηεο (πξάμε) ήηαλ ην ίδην, ε πξάμε δελ έρεη θακηά εζηθή αμία. Μπνξεί λα 

είλαη λφκηκε αιιά δελ είλαη εζηθή. Έηζη δηαρσξίδεηαη ε έλλνηα ηεο λνκηκφηεηαο απφ ηελ 

έλλνηα ηεο εζηθφηεηαο. Μηα πξάμε αξθεί λα ζπκθσλεί κε ην θαζήθνλ γηα λα είλαη λφκηκε 

αιιά εζηθή είλαη κφλν φηαλ γίλεηαη από θαζήθνλ
68

. 

   Ο εζηθφο λφκνο σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη κηα ηέηνηα δηαηχπσζε ψζηε λα 

θαζνξίδεη ηε Βνχιεζε. Ζ Βνχιεζε κπνξεί λα θαζνξηζηεί ηφζν απφ ηε κνξθή φζν θαη 

απφ ην πεξηερφκελν ηεο. Δάλ ρξεηάδεηαη  λα θαζνξηζηεί απφ θάηη ε βνχιεζε εθφζνλ 

απνηειεί θξηηήξην ηνπ εζηθνχ πξάηηεηλ, ηφηε νθείιεη λα θαζνξηζηεί απφ ηε κνξθή ηεο θη 

φρη απφ ην πεξηερφκελν. Κη απηφ γηαηί ην πεξηερφκελν θαζψο εμαξηάηαη απφ ην 

αληηθείκελν ηεο, ην ζθνπφ ηεο, ν νπνίνο είλαη ζρεηηθφο θαη κεηαβαιιφκελνο. Γελ 

κπνξνχκε σο εθ ηνχηνπ λα ζεκειηψζνπκε ηελ εζηθή θξίζε ζε θάηη πνπ δελ έρεη θαζνιηθή 

ηζρχ. Αληίζεηα ε κνξθή ηεο βνχιεζεο εμαξηάηαη απφ ην αμίσκα ζην νπνίν ζηεξίδεηαη 

θαη ην νπνίν πξνυπάξρεη ηεο πξάμεο, σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη θξηηήξην ηνπ 
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εζηθνχ πξάηηεηλ. «Ζ εζηθή αμία κηαο πξάμεο πνπ γίλεηαη απφ θαζήθνλ δελ έγθεηηαη ζην 

ζθνπφ, ν νπνίνο επηδηψθεηαη κε απηήλ ηελ πξάμε, αιιά ζηνλ γλψκνλα, ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ε πξάμε απηή απνθαζίδεηαη»
69

.  

Γηα ηνλ Καλη ην ζεκειηψδεο πξφβιεκα γηα κηα ζεψξεζε ηνπ Λφγνπ είλαη φηη δελ 

βξίζθνπκε ηνπο θαλφλεο ηνπ ιφγνπ εγγεγξακκέλνπο εθ ησλ πξνηέξσλ ζην κπαιφ καο. 

   Ο Καλη μερσξίδεη δχν είδε λφκσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ ην ιφγν. Σηο 

ππνζεηηθέο πξνζηαγέο θαη ηηο θαηεγνξηθέο πξνζηαγέο. Οη πξψηεο αθνξνχλ ηελ επηδίσμε 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ θαη απνηεινχλ εληνιέο δεμηνηερλίαο θαη θξφλεζεο θαζψο 

εθθξάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο. Αλ επηζπκείο ην Α 

πξέπεη λα θάλεηο ην Β. Ζ κνξθή απηή ηνπ λφκνπ εμαξηάηαη πάληα απφ ηνλ επηδησθφκελν 

ζηφρν. Οη θαηεγνξηθή πξνζηαγή αληίζεηα ηζρχεη απφιπηα θαη άλεπ φξσλ. Ο εζηθφο λφκνο 

φκσο δελ δχλαηαη λα εμαξηάηαη απφ ηίπνηα, είλαη απξνυπφζεηνο. Χο εθ ηνχηνπ δελ 

κπνξεί παξά λα  εθθξαζηεί κε κηα πξνζηαγή ε νπνία ζα είλαη απφιπηε θαη ζα ηζρχεη 

θαζνιηθά δειαδή κηα θαηεγνξηθή πξνζηαγή. Ζ δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο απηή 

πξνζηαγήο ζα αλαθέξεηαη ζηε κνξθή ηεο βνχιεζεο θαη φρη ζην πεξηερφκελν ηεο. Ζ 

θαηεγνξηθή απηή πξνζηαγή ζα πξέπεη λα είλαη έηζη δηακνξθσκέλε νπησο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη 1
νλ

 ηελ ζπκθσλία ηεο κνξθήο ηεο βνχιεζεο δειαδή ηνπ ππνθεηκεληθνχ 

γλψκνλα ηεο βνχιεζεο  κε ηνλ εζηθφ λφκν θαη 2
νλ

 ηελ θαζνιηθφηεηα ηεο ηζρχο ηνπ 

εζηθνχ λφκνπ. 

    Έηζη δελ κπνξεί λα είλαη άιιε απφ ηελ 1
ε
 δηαηππσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο ηνπ 

ΚΑΝΣ.  « Πξάηηε κφλν ζχκθσλα κε έλα ηέηνην γλψκνλα, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξείο 

ζπλάκα λα ζέιεηο απηφο ν γλψκνλαο λα γίλεη θαζνιηθφο λφκνο».  ηε δηαηχπσζε απηή ν 

Καλη έρεη θαηαθέξεη λα δεζκεχζεη ηελ πξάμε απφ ην κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ην νπνίν 

είλαη θνηλφ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πξνθεηκέλνπ λα ηεο εμαζθαιίζεη 

θαζνιηθεπζηκφηεηα, ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηνλ ζέηεη φξν ηνπ εζηθνχ πξάηηεηλ
70

. 

   Έηζη ε1ε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη σο εμήο: 

«Πξάηηε ζαλ λα έπξεπε ν γλψκνλαο ηεο πξάμεο ζνπ λα γίλεη κε ηε ζέιεζε ζνπ 

θαζνιηθφο λφκνο ηεο θχζεο.» Γειαδή πξάηηε ζα λα ήζειεο ε πξάμε ζνπ λα  ήηαλ θπζηθή 
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ξνπή φισλ ησλ πιαζκάησλ, πνπ ζεκαίλεη ζαλ λα ελέθξηλεο έλαλ θπζηθφ θφζκν πνπ ζα 

είρε σο λφκν ηνπ, ηνλ ππνθεηκεληθφ γλψκνλά ζνπ.  

   Αο δνχκε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηππψζεσλ απηψλ ζηελ πξάμε. Ο Καλη μερσξίζεη  ηα 

θαζήθνληα ζε ηέιεηα φπσο ην λα κελ απηνθηνλείο θαη λα κελ εμαπαηάο ηνλ άιιν (λα 

ηεξείο ηηο ππνζρέζεηο ζνπ) θαη ζε αηειή φπσο ην λα πξνσζείο ηα ηαιέληα ζνπ θαη λα 

ελδηαθέξεζαη γηα ηελ επηπρία ησλ άιισλ.  

   ηα ηέιεηα θαζήθνληα ε θαζνιίθεπζε ηνπ αληηζέηνπ νδεγεί ζε ινγηθή αληίθαζε κε 

απνηέιεζκα ν ππνθεηκεληθφο γλψκνλαο λα απνδεηθλχεηαη παξάινγνο.  

   ηαλ θάπνηνο αλαξσηηέηαη εάλ είλαη εζηθφ λα δψζεη κηα ςεχηηθε ππφζρεζε 

πξνθεηκέλνπ λα βγεη απφ κηα  δχζθνιε ζέζε ζα πξέπεη λα αλαξσηεζεί εάλ ζα κπνξνχζε 

ν ππνθεηκεληθφο ηνπ γλψκνλαο λα είλαη θαζνιηθφο λφκνο. Ση ζα ζπλέβαηλε εάλ φινη νη 

άλζξσπνη έδηλαλ ςεχηηθεο ππνζρέζεηο πξνθεηκέλνπ λα βγνπλ απφ κηα δχζθνιε ζέζε; 

ηελ πεξίπησζε απηή ε έλλνηα ηεο ππφζρεζεο ζα έραλε ην λφεκα ηεο αθνχ φινη ζα είραλ 

δηθαίσκα λα έδηλαλ ππνζρέζεηο πνπ δελ ζα θξαηνχζαλ. Έηζη ν ππνθεηκεληθφο γλψκνλαο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ θαζίζηαηαη παξάινγνο θαζψο απνδεηθλχεηαη φηη αληηθάζθεη κε ηνλ ίδην 

ηνπ ηνλ εαπηφ.  

   Αληίζηνηρα φηαλ θάπνηνο αλαξσηηέηαη εάλ είλαη εζηθφ λα απηνθηνλήζεη  πξνθεηκέλνπ 

λα βγεη απφ κηα απειπηζηηθή θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα θαζνιηθεχζεη ηνλ γλψκνλά ηνπ θαη 

λα θξίλεη εάλ απηφ πνπ πξνθχπηεη δελ ηνλ αλαηξεί. Δάλ ινηπφλ φινη απηνθηνλνχζαλ φηαλ 

βξηζθφηαλ ζε απειπηζία απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί λφκν ηεο θχζεο θαζψο 

αληηβαίλεη ζην αίζζεκα ηεο απηνζπληήξεζεο πνπ ηε δηέπεη
71

. 

Ζ 2
ε
 ινηπφλ δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξηθήο πξνζηαγήο είλαη απηή πνπ νξίδεη θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ εζηθνχ λφκνπ. «Πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ αλζξσπφηεηα, 

ηφζν ζην πξφζσπφ ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν θάζε άιινπ αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα 

σο ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζν». ηε δηαηχπσζε απηή απηνζθνπφο ηίζεηαη ην 

αλζξψπηλν πξφζσπν σο έιινγε θχζε αιιά θαη ε αλζξσπφηεηα  πνπ ην ελζαξθψλεη. Με 

ηε δηαηχπσζε απηή ν Καλη θέξλεη ηελ εζηθή θξίζε πην θνληά ζην ζπλαίζζεκα  καο, πην 

θνληά ζηελ ςπρή καο. 

Δηζη ε βνχιεζε δεκηνπξγεί ηνλ εζηθφ λφκν θαη ζηε ζπλέρεηα ππνηάζζεηαη ζε 

απηφλ αθξηβψο γηαηί ε ίδηα ηνλ δεκηνπξγεί. Απηφ γηα ηνλ Καλη νξίδεη ην αμίσκα ηεο 
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απηνλνκίαο. «Απηνλνκία είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο Βνχιεζεο λα γίλεηαη ε ίδηα λφκνο γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο.». Ζ ηειεπηαία δηαηχπσζε πνπ ζθνπφ έρεη λα δψζεη έλαλ θαζνιηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ζηνλ εζηθφ λφκν, ε δηαηχπσζε ηεο απηνλνκίαο, έρεη σο εμήο: «Πξάηηε 

ζχκθσλα κε γλψκνλεο, νη νπνίνη κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα απνζθνπνχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο 

σο θαζνιηθφ θπζηθφ λφκν»  ή «Πξάηηε ζαλ λα έπξεπε ν γλψκνλαο ζνπ λα ηζρχεη 

ηαπηφρξνλα θαη σο θαζνιηθφο λφκνο (φισλ ησλ έιινγσλ φλησλ)»
72

 

   χκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινηπφλ, ζηελ θαηεγνξηθή πξνζηαγή, ζε φιεο ηεο ηηο 

κνξθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηχπσζεο ηεο απηνλνκίαο , εθθξάδεηαη απηή ε 

δηπιή ηξνπηθή δνκή ηεο αλψηαηεο αξρήο ηνπ Λφγνπ γηα ην πεδίν ηεο πξάμεο: νθείινπκε 

λα δξνχκε ζχκθσλα κε αξρέο πνπ λα κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ θαη απφ άιινπο. Έηζη 

δελ ππάξρεη θαλέλα ράζκα αλάκεζα ζηνλ πξαθηηθφ Λφγν θαη ηελ απηνλνκία ηεο 

Βνχιεζεο βάζεη αξρψλ. πλεπψο, ε «απηνλνκνζεζία» δελ είλαη κηα κπζηεξηψδεο θξάζε, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πεξηγξάςνπκε ηνπο απιά απζαίξεηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο έλα ειεχζεξν άηνκν ελδέρεηαη λα δξάζεη ή φρη. Δίλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγεί ε ζθέςε ή ε Βνχιεζε εθείλε πνπ δηέπεηαη απφ επαξθή 

πεηζαξρία ψζηε λα κπνξεί λα είλαη θαηαλνεηή θαη πξνζηηή ζηνπο άιινπο. Απηφο ν ηξφπνο 

ζθέςεο θαη δξάζεο πξέπεη λα είλαη ζχλλνκνο θαη φρη άλνκνο, φληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαηαλνεηφο απφ ηνπο άιινπο, θαη επνκέλσο αλνηθηφο ζηελ θξηηηθή ηνπο, ζηελ απφξξηςε 

ή ηελ έιινγε ζπκθσλία ηνπο.
73

 

   Αο έιζνπκε, ηψξα, ζηε ζρέζε ηαηξνχ θαη αζζελνχο θαη ζην δήηεκα ηεο απνθάιπςεο ή 

απφθξπςεο ηεο αιήζεηαο ζηνπο αζζελείο κε ΚΠ. πσο αλαθέξζεθε ήδε ν Kant  

ππνζηεξίδεη φηη δελ έρνπκε ηελ επρέξεηα λα κε ζπκκνξθσζνχκε πξνο ην θαζήθνλ καο λα 

πνχκε ηελ αιήζεηα, επηθαινχκελνη ηηο  πεξηζηάζεηο ή ηηο νπνηεζδήπνηε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο εθπιήξσζήο ηνπ.  Σα θαζήθνληά καο έρνπλ ηε κνξθή ηνπ λόκνπ: αθ‟ ελφο 

κελ θαινχκαζηε λα ηα ζεζπίζνπκε σο έιινγα φληα, κε δερφκελα άιιε απζεληία απφ ηελ 

αμία ηεο απηόλνκεο βνύιεζεο αθ‟ εηέξνπ κφλν κε ηελ εθπιήξσζή ηνπο απνθηνχκε 

εκπξάθηωο ην θαζεζηψο ηνπ ειιφγνπ φληνο. Ζ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ καο είλαη 

επηηαθηηθή· κε κηα ιέμε: αλαγθαία
74

. Σν δύλαζζαη έπεηαη ηνπ νθείιεηλ
75

. Ή γηα λα ην 
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πνχκε κε άιια ιφγηα ζηελ εζηθή ηνπ Καλη νη εζηθέο καο ππνρξεψζεηο πεγάδνπλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε βνχιεζή καο, ε νπνία αθνινπζψληαο ηνλ θπζηθφ ηεο 

ζθνπφ είλαη ν θαζνιηθφο λνκνζέηεο ηεο αλζξσπφηεηαο»
76

. 

   Ζ ζρέζε ηαηξνχ θαη αζζελνχο είλαη δηκεξήο θαη, ζπγρξφλσο, ζρέζε εκπηζηνζύλεο, 

απαξαίηεηε γηα θάζε ζρέζε ζπλεξγαζίαο. Ο Καλη δελ δέρεηαη ηελ  πηνζέηεζε ηνπ θαλφλα 

φηη ν ηαηξφο δχλαηαη λα ςεχδεηαη ράξηλ ηεο ζεξαπείαο ηνπ αζζελνχο  γηαηί θαηαζηξέθεη 

ηε δεηνχκελε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο. Έλαο ηέηνηνο θαλφλαο δελ δχλαηαη λα 

ζπλνκνινγεζεί
77

. 

   Σν θαζήθνλ εηιηθξίλεηαο ηνπ ηαηξνχ θαίλεηαη φηη, αληίζεηα πξνο θάπνηεο εζηθέο 

δηαηζζήζεηο καο, είλαη  απζηεξφ. Γηαθνξεηηθά, ν ηαηξφο ζα ρξεζηκνπνηνχζε ηνλ αζζελή 

σο εξγαιείν, άζρεηα απφ ηνλ αγαζφ ζθνπφ ηνπ: ν ηαηξφο ζα πξνζέβαιε  ηελ αμηνπξέπεηα 

ηνπ αζζελνχο
78

. 

  Σν θαζήθνλ εηιηθξίλεηαο ηνπ ηαηξνχ πεξηνξίδεηαη άξαγε απιψο ζηελ αλαθνίλσζε ηεο 

γλσκαηεχζεψο ηνπ ζηνλ αζζελή; Αθφκε θαη αλ έηζη εθπιήξσζε  ηε δηθαητθή ππνρξέσζή 

ηνπ πξνο ηνλ αζζελή, ε εζηθή δελ ηνπ επηηξέπεη λα θξαηά δηπιά βηβιία: απαηηεί ηελ 

εηιηθξίλεηά ηνπ ζε όια. Ζ ρεηξφηεξε, ε πιένλ αλαμηνπξεπήο, κνξθή ςεπδνινγίαο, θαηά 

ηνλ Kant, είλαη ε εζωηεξηθή: ν ςεπδνιφγνο πξάηηεη παξάινγα, παξαβηάδνληαο έλα 

θαζήθνλ πξνο ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, παξνπζηάδεηαη ελψπησλ ηνπ, σο θξηηήο, κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ςεπδνκάξηπξα. Ζ αμία ηεο αιήζεηαο, σο εζσηεξηθή πξνο ηελ εηιηθξίλεηα 

ηνπ ηαηξνχ, απαηηεί πνιιά πεξηζζφηεξα απφ ηελ εηιηθξίλεηά ηνπ πξνο ηνλ αζζελή: απαηηεί 

ηνλ αλαζηνραζκό ηνπ, ηελ θξηηηθή εμέηαζε ηεο «γλψζεο» πνπ δηαζέηεη θαη δηακεζνιαβεί 

δηακέζνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ.  πσο ν αζζελήο πνπ δεηψληαο απφ ηνλ ηαηξφ 

ηνπ λα ςεπδνινγήζεη κεηαηξέπεη κηα εμσηεξηθή ςεπδνινγία, ηελ ςεπδνινγία ηνπ ηαηξνχ 

πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, ζε εζσηεξηθή, έηζη θαη ν ηαηξφο πνπ δελ  αλαζηνράδεηαη θξηηηθά 

ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε θαη επζχλε δηαπξάηηεη ηε ρεηξφηεξε κνξθή ςεπδνινγίαο
79

.   

    Δλ θαηαθιείδη, απηή ε πξφρεηξε παξνπζίαζε ησλ ιφγσλ πνπ ν Καλη αμηνπνίεζε γηα λα 

δείμεη φηη ε απηνλνκία βάζεη αξρψλ είλαη κηα κε-παξάγσγε, ζεκειηψδεο απαίηεζε ηεο 
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ζθέςεο θαη ηεο πξάμεο, δίλεη πνιινχο ιφγνπο ζηνλ θαζέλα λα εμεηάζεη ζνβαξά ηηο 

εζηθέο αξρέο πνπ ζπλάγνληαη απφ απηέο. Σν έξγν ινηπφλ ηνπ ηαηξνχ, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ 

λεπξνιφγνπ είλαη κάιινλ λα βξεη ηνλ ηξφπν λα ελεξγεί ζε ζπκθσλία κε απηέο ηηο αξρέο 

ζε πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο, εληφο ελφο ελδερνκεληθνχ θαη ηζηνξηθνχ  αιιά θαη 

ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ ηαηξηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη βηνηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ε λφζνο. Οκνίσο θαη ν αζζελήο νθείιεη, δξψληαο 

πάληα ζε ζπκθσλία  κε ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο λα βξεη ηνλ ηξφπν, εληφο ελφο ηπραίνπ 

θαη ηζηνξηθνχ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ αλζξψπηλσλ θαη ηερληθψλ δπλαηνηήησλ, 

ςπρηθψλ απνζεκάησλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο λα δηαρεηξηζηεί ηελ αζζέλεηά ηνπ.  

 

1β. Ωθελιμιζηική Θεμελίωζη 

    

   ε αληίζεζε κε ηνλ θαληηαληζκφ (Kantianism), νη ζπλεπεηνθξαηηζηέο - κε θπξίνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο Mills θαη Bentham - απνζθνπνχλ λα επηθέξνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

θαηάζηαζε πξαγκάησλ γεληθά, κε θπξίαξρν κέιεκα ηελ επεκεξία φισλ φζσλ 

επεξεάδνληαη απφ κηα πξάμε. Σν εζηθφ απηφ πιαίζην, θαηά ζπλέπεηα, επηηξέπεη 

εμαηξέζεηο ζηηο γεληθέο αξρέο φπσο «Μελ ςεχδεζηε» (“do not lie”), επεηδή κπνξεί λα 

πξνθχςεη θάπνηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε εμαπάηεζε ζα επέθεξε θαιχηεξε θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ γεληθά απφ φ,ηη νπνηεζδήπνηε άιιεο πξάμεηο. Ζ ζπλεπεηνθξαηία φκσο απαηηεί 

επίζεο νη εζηθνί ηειεζηέο (moral agents) λα πξνζδνθνχλ καθξνπξφζεζκεο θαη φρη απιψο 

βξαρππξφζεζκεο θαηαζηάζεηο πξαγκάησλ. Μηα βξαρππξφζεζκε εμαπάηεζε κπνξεί λα 

κελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα ην κέιινλ. 

   κσο αθφκα θαη γηα ηνπο ζπλεπεηνθξαηηζηέο, ε αηηηνιφγεζε ηνπ ςέκαηνο απαηηεί θάηη 

παξαπάλσ απφ ηελ απιή ηαπηνπνίεζε φηη ε αξρή ηεο κε πξφθιεζεο θαθνχ ππεξηζρχεη 

ηεο εηιηθξίλεηαο ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αηηηνιφγεζε είλαη ε 

πξνυπφζεζε ηεο δεκνζηφηεηαο (publicity condition) (δειαδή ην φηη θάπνηνο νθείιεη, θαη‟ 

αξρήλ, λα κπνξεί λα αηηηνινγήζεη έλα ςέκα ζην θνηλφ) θαη ε πξνυπφζεζε ηεο έζραηεο 

ιχζεο (δειαδή λα έρεη εμαληιήζεη θαλείο φιεο ηηο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμαπάηεζεο, γηα λα απνθχγεη ηελ πξφθιεζε βιάβεο)
80
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   Σν ςέκα κπνξεί  λα βιάςεη αλεπαλφξζσηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εκπηζηεχεηαη 

εθείλνλ πνπ ηνπ είπε ςέκαηα. Δπηπιένλ, ην ςέκα είλαη δπλαηφ λα δηαβξψζεη ηελ 

αμηνπηζηία εθείλνπ πνπ ςεχδεηαη Ο γεληθφο θαλφλαο ινηπφλ, αθνινπζψληαο ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Καλη  είλαη φηη ε αιήζεηα δελ πξέπεη πνηέ λα παξαβηάδεηαη, δηφηη 

έρεη κέγηζηε ζεκαζία γηα κηα άλεηε δσή, γηα λα απνιακβάλνπκε πιήξε αζθάιεηα κε 

ακνηβαία θαιή πίζηε. Αξλνχκαζηε ηε λνκηκφηεηα ηεο ςεπδνινγίαο πξνο  έλαλ αζζελή  

γηα λα κε ηνλ αλαζηαηψζνπκε. Γελ καο αθνξνχλ ελ πξνθεηκέλσ νη ζπλέπεηεο· πξέπεη λα 

ηνπ αλαθνηλψζνπκε ηελ αιήζεηα.   

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εμάζθεζε ηεο ηαηξηθήο εζηθήο είλαη : 

   1)Αξρή ηεο απηνλνκίαο : ε αξρή απηή πξνβιέπεη ην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα ιακβάλεη 

κφλν ηνπ ηηο απνθάζεηο πνπ ην αθνξνχλ. Ζ αξρή απηή απνηειεί ηελ βάζε ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη εθθξάδεηαη σο κνξθή πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο. Ζ ελ ιφγσ αξρή δχλαηαη 

λα πεξηνξηζζεί απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ αηφκσλ.  

   2) Αξρή ηεο δηθαηνζχλεο :κε βάζε ηελ αξρή απηή θάζε άηνκν δηθαηνχηαη φηη ηνπ 

αλήθεη, φηη ηνπ νθείινπλ θαη φηη ζχκθσλα κε νξηζκέλα θξηηήξηα πξέπεη λα ηνπ απνδνζεί, 

πρ ν αζζελήο θαη ην παηδί δηθαηνχληαη κεγαιχηεξεο θξνληίδαο απφ έλαλ πγηή ελήιηθα.  

   3) Αξρή ηεο σθέιεηαο : χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ αξρή φρη κφλν δελ πξέπεη λα 

βιάπηνπκε ηνπο άιινπο αιιά πξέπεη θαη λα ηνπο σθεινχκε. Ζ αξρή απηή επηθξαηνχζε 

πάληνηε ζηελ ηαηξηθή.  

   4) Αξρή ηεο ηζνηηκίαο : ε αξρή απηή πξνβιέπεη ηελ ίδηα κεηαρείξηζε κεηαμχ φισλ ησλ 

αλζξψπσλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ζπληξέρεη εηδηθφο ιφγνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ άληζε 

κεηαρείξηζε
81

 

   Ζ Ακεξηθαληθή βηνεζηθή ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο  5 βαζηθέο αξρέο: «εβαζκφο ζηελ 

αιήζεηα», «Σα δηθαηψκαηα ησλ αζζελψλ», «Καζήθνλ ηνπ ηαηξνχ λα πιεξνθνξεί», 

«πληήξεζε ηεο ειπίδαο», «Πξνζσπηθφ ζπκβφιαην κεηαμχ ηαηξνχ-αζζελνχο». 

Ο ζπλήζεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη γηαηξνί πιεξνθνξνχλ ηνλ αζζελή, αθνινπζεί 3 

βαζηθά κνηίβα: „ιέκε ζηνλ αζζελή απηφ πνπ ζέιεη λα μέξεη‟, „ιέκε ζηνλ αζζελή απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα μέξεη‟, θαη „κεηαθξάδνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα πξνζιάβεη‟. 

                                                 
81

 Άλλα Γάιια, Γηπιωκαηηθή εξγαζία, Βηνηερλνινγία θαη Βηνεζηθή : ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο, Αζήλα 2003, 

ζει 36  
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Λφγσ ηεο θχζεο ηεο  εηδηθφηεηαο ηεο λεπξνινγίαο  ηα εζηθά δηιήκκαηα είλαη πην ζπρλά 

θαη δχζθνια θαη έλα απφ απηά είλαη θαη ε αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο ηεο ΚΠ, εηδηθά 

ζε λένπο αζζελείο. 

   Δπνκέλσο, φηαλ δελ αλαθνηλψλνπκε ηε δηάγλσζε ζηνλ αζζελή θαηαπαηνχκε ηελ αξρή 

ηεο απηνλνκίαο ηνπ αζζελνχο. Ο βαζηθφο αληίινγνο ζε απηφ ην επηρείξεκα είλαη φηη 

αλαθνηλψλνληαο ηε δηάγλσζε κπνξεί λα θαηαπαηεζεί ε αξρή ηεο αγαζνπξαμίαο, γηαηί 

απηφ ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα βιάςεη ηνλ αζζελή. Ζ βιάβε απηή αθνξά είηε ηελ 

ξαγδαία επηδείλσζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο 

ζσκαηηθήο ηνπ πγείαο, είηε θαηάξγεζε ησλ κειινληηθψλ ηνπ ζρεδίσλ, θαηάζιηςε, αιιά 

κπνξεί αθφκε λα θηάζεη θαη ζε απφπεηξα απηνθηνλίαο. 

   O αζζελήο έρεη ην δηθαίσκα λα μέξεη ηελ αιήζεηα. Απηφ αθξηβψο ην δηθαίσκά  ηνπ  

ηνλίδεη κε ζαθή ηξφπν ε American Medical Association (2004-2005):  «είλαη ζεκειηψδεο 

εζηθή απαίηεζε, φηη ν ηαηξφο πξέπεη λα είλαη πάληα εηιηθξηλήο θαη μεθάζαξνο κε ηνπο 

αζζελείο. Οη αζζελείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ ηελ πξνεγνχκελε θαη ησξηλή 

ηνπο ηαηξηθή θαηάζηαζε, θαη λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο  

ζρεηηθά κε ηελ πάζεζε ηνπο… Μφλν κέζα απφ ηελ νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε, έλαο 

αζζελήο είλαη ηθαλφο λα πάξεη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζεξαπεία ηνπ…» . Άιισζηε ην 

απηνλφεην είλαη  απιά λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη λα ξσηνχκε ηνπο αζζελείο πνηά είλαη ε 

επηζπκία ηνπο
82

. 

   Θεσξεηηθά, ν ηαηξφο νθείιεη λα απνθαιχπηεη ζηνλ αζζελή ηελ αιήζεηα γηα ηε λφζν ηνπ 

θαη λα ηνλ πιεξνθνξεί γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο δπλαηνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηεο
83

. 

   Δθηφο απφ ην επηρείξεκα, φηη κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο πξνθαιείηαη 

ςπρνινγηθή θαη  πηζαλφλ θαη ζσκαηηθή βιάβε ζηνλ αζζελή, ζηελ βηβιηνγξαθία 

ππάξρνπλ θαη άιια επηρεηξήκαηα γηα ηελ θαινπξναίξεηε απφθξπςε ηεο αιήζεηαο:  

---Οη ηαηξνί πνιιέο θνξέο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα ηελ δηάγλσζε 

(κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα θάλνπλ ιάζνο). Απηφ κπνξεί πξαγκαηηθά λα ζπκβεί, αιιά απηή 

ε κηθξή πηζαλφηεηα είλαη αξθεηή σο δηθαηνινγία γηα λα κελ θνηλνπνηήζεη ν ηαηξφο ζηνλ 

αζζελή ηελ πιεξνθνξία πνπ θαηέρεη; Δμάιινπ ην ίδην ην επηρείξεκα θαηαξγεί ην ξφιν 

ηνπ ηαηξνχ. 

                                                 
82

 Ό.π. ζ. 41 
83

 L Beauchamp, F Childress. Principles of biomedical ethics. 6th ed. Oxford University Press, New York, 
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---Οη αζζελείο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη δελ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηελ αιήζεηα.  

   ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη επζχλε ηνπ ηαηξνχ λα εμεγήζεη κε απιά ιφγηα, ζαθήλεηα 

θαη αθξίβεηα ηελ πάζεζε ζηνλ αζζελή, φπσο ππαγνξεχεη ε British Medical Association  

«ν ηαηξφο λα επηιέγεη ηα ιφγηα ηνπ κε πξνζνρή… ψζηε λα ζηγνπξεπηεί φηη δε ζα 

πξνθχςεη θακία παξαλφεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ αζζελνχο, φζνλ 

αθνξά ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ην πξσηφθνιιν ηεο ζεξαπείαο πνπ πξνηείλεηαη… θαη ηελ 

πξφγλσζε». Πξάγκαηη, πνιιέο θνξέο   ν αζζελήο, φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ δηάζηαζε ηεο 

ςπρνινγίαο ηνπ, δελ επηζπκεί λα κάζεη ηελ αιήζεηα θαη, εάλ απηφ ζπκβεί, ηφηε 

θηλεηνπνηείηαη ν κεραληζκφο ηεο άξλεζεο, πνπ απνηειεί έλα ηζρπξφ κεραληζκφ άκπλαο . 

Απηφο ν κεραληζκφο είλαη έλα απαξαίηεην ζηάδην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αζζελνχο θαη 

δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ. Απιά ν ηαηξφο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

εηνηκφηεηα θαη λα πεξηκέλεη φηη ζα αληηκεησπίζεη απηή ηελ αληίδξαζε, ψζηε ν 

κεραληζκφο λα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα κε πξνθαιέζεη 

θάπνηα ςπρνινγηθή βιάβε ζηνλ αζζελή. Δπνκέλσο ην εξψηεκα κεηαηίζεηαη ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα γίλεη ε απνθάιπςε θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα δηαιέμεη ν 

ζεξάπσλ ηαηξφο. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη αλ ν αζζελήο δειψζεη φηη δελ επηζπκεί λα 

κάζεη ηελ αιήζεηα, ν ηαηξφο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεβαζηεί ηελ επηζπκία ηνπ αζζελνχο. 

   Σέινο, ππάξρνπλ θαη αζζελείο κε ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη 

ηελ δχλακε λα κάζνπλ ηελ πιήξε αιήζεηα θαη λα ηελ αληηκεησπίζνπλ κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα
84

.    
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2. Βλαζηοκύηηαρα: ηα κύηηαρα ηης ελπίδας; 

 

   Σφζν ε ξαγδαία εμέιημε ησλ βηνεζηθψλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο εηζέξρνληαη ελεξγά ζηε 

δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ απφ ηε γέλλεζε έσο ην ζάλαην, φζν θαη ε απνηπρία 

δηακφξθσζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο πάλσ ζε εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηα 

πιαίζηα ηεο παξαδνζηαθήο ηαηξηθήο εζηθήο, πξνβιεκαηίδνπλ ζνβαξά ηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Ζ εμέιημε ησλ βηνταηξηθψλ ηερλνινγηψλ πξνεγείηαη ζεκαληηθά ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ ελδερφκελσλ πλεπκαηηθψλ, εζηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

αλεμέιεγθηεο  ρξήζεο απηψλ πξάγκα, ην νπνίν δελ κπνξεί παξά λα πξνθαιέζεη ηνλ 

έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. 

   Δίλαη δπλαηφ ινηπφλ λα ππνζηεξηρζεί φηη ν αηψλαο πνπ δηαλχνπκε ζεσξείηαη απηφο ηεο 

βηνηερλνινγίαο. Πξάγκαηη, ν θαζεκεξηλφο θαηαηγηζκφο εηδήζεσλ βηνταηξηθψλ εμειίμεσλ 

πξνθαιεί αλάκεηθηα αηζζήκαηα δένπο, ζαπκαζκνχ θαη απνξίαο. Γένο θαη ζαπκαζκφ 

κπξνζηά ζηηο λέεο πξννπηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ή ηε ζεξαπεία ηεο δσήο 

θαη απνξία σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληψλ λα επεμεξγαζηνχλ, 

λα εθκεηαιιεπηνχλ θαζψο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο λέεο γλψζεηο θαη δπλαηφηεηεο 

ζπκβηβάδνληάο ηηο κε εζηθέο θαη θνηλσληθέο αληηιήςεηο. Ακείιηθηα εξσηήκαηα 

παξνπζηάδνληαη, φηαλ θαηλνχξηα δεδνκέλα αλαθχνληαη ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο θαη 

βηνινγίαο, πνπ θαληάδνπλ σο δηιήκκαηα νξίσλ. Πνηα είλαη ηα φξηα ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο, αλ βέβαηα ππάξρνπλ φξηα, πνηνο ηα νξίδεη θαη κε πνηα θξηηήξηα; Πνηα είλαη ηα 

φξηα ηεο αλνρήο ζηνπο θηλδχλνπο; πνπδαίεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο απφ ην ρψξν 

ηεο ηαηξηθήο αλαζεσξνχληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Οη εηδηθνί κνηάδεη λα δηράδνληαη ή 

λα ηζνξξνπνχλ ζε ηελησκέλν ζθνηλί αλάκεζα ζηα ππέξ θαη ζηα θαηά. Απφ ηε κηα πιεπξά, 

ππάξρεη ε πξφθιεζε θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θφβνο κπξνζηά ζηε λέα γλψζε. Απφ 

ηε κηα, ν θηιφζνθνο πνπ ζπδεηά γηα ην επηζπκεηφ βαζηζκέλνο ζε θηινζνθηθέο αξρέο θαη, 

απφ ηελ άιιε, ν βηνιφγνο πνπ αλαδεηά πηζαλέο ιχζεηο
85

. ,ηη είλαη φκσο ηαηξηθά 

εληππσζηαθφ δε ζεκαίλεη θαη‟ αλάγθε φηη είλαη θαη εζηθά απνδεθηφ. ‟ απηή ηελ 

δηαπίζησζε ρξσζηάεη ηελ χπαξμή ηεο θαη ε βηνεζηθή. Απνζηνιή ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε 

απφθηεζε ηεο γλψζεο, ε κεηάδνζε ηεο, θαζψο θαη ε ζσζηή γηα ηελ επνρή θαη ηελ 
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θνηλσλία εθαξκνγή θαη ρξήζε ηεο
86

. Ζ αλάγθε δηακφξθσζεο πξνηάζεσλ θαλνληζηηθήο 

πθήο πξφβαιε αδήξηηε θαη νη θηιφζνθνη άξρηζαλ λα βγαίλνπλ απφ ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε ζηελ νπνία ηνπο θαηαδηθάζε ν ζεηηθηζκφο, λα εγθαηαιείπνπλ ηνλ 

«ρξπζειεθάληηλν πχξγν» ηνπο θαη «λα θαηεβαίλνπλ ζηελ αγνξά»
87

. 

   Σα βιαζηηθά θχηηαξα παξνπζηάδνπλ δπλαηφηεηεο γηα πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο, θαζψο ε κειέηε ηνπο κπνξεί λα καο βνεζήζεη 

λα θαηαλνήζνπκε πψο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κία απίζηεπηε πνηθηιία απφ 

εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα πνπ καο θάλνπλ απηφ πνπ είκαζηε. Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ησλ θπηηάξσλ ζα καο επηηξέςεη λα θαηαλνήζνπκε θαη ίζσο  λα 

δηνξζψζνπκε ηα ιάζε πνπ πξνθαινχλ παζήζεηο πνπ κέρξη ζήκεξα δελ ζεξαπεχνληαη.  

   Ζ έξεπλα γηα έλα είδνο βιαζηηθψλ θπηηάξσλ, ηα αλζξψπηλα εκβξπτθά βιαζηηθά 

θχηηαξα, έρεη πξνθαιέζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη δεκφζηα ζπδήηεζε. Σα πνιπδχλακα 

βιαζηηθά θχηηαξα (θχηηαξα ηα νπνία κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

θπηηαξηθνχο ηχπνπο ηζηψλ ηνπ ζψκαηνο) πνπ απνκνλψζεθαλ απφ ηα αλζξψπηλα έκβξπα 

θαη είλαη ειηθίαο ιίγσλ εκεξψλ. Οη θπηηαξηθέο γξακκέο πνιπδχλακσλ βιαζηηθψλ 

θπηηάξσλ πνπ έρνπλ επίζεο αλαπηπρζεί απφ εκβξπτθφ ηζηφ (κεγαιχηεξα απφ 8 εβδνκάδεο 

ηεο αλάπηπμεο)
88

.  

   Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη ελδερνκέλσο ηα εκβξπηθά βιαζηηθά θχηηαξα ηνπ αλζξψπνπ 

είλαη δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ πξνο θάζε είδνο θπηηάξνπ  θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δηαθφξσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ φπσο ην ζπθψηη, ε θαξδηά, ην 

πάγθξεαο, αθφκα θαη ν λεπξηθφο ηζηφο. Ζ ππεξβνιηθή θη σο έλα βαζκφ άθξηηε, πξνβνιή 

απφ ηα ΜΜΔ απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ, δεκηνχξγεζε κεγάιεο ειπίδεο ζε εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο 

  Οη πξψηεο κειέηεο ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ζε αζζέλεηεο ηνπ ΚΝ κε ρξήζε 

βιαζηηθψλ θπηηάξσλ αλαδεηθλχνπλ έλα ειπηδνθφξν πεδίν έξεπλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο. Μέλεη πνιχο δξφκνο κέρξη ηνπ ζεκείνπ ηεο θιηληθήο εθαξκνγήο βάζεη ελφο 

αλαγλσξηζκέλνπ ζεξαπεπηηθνχ πξσηφθνιινπ, αθνχ ζεκαληηθά εξσηήκαηα πξέπεη λα 

απαληεζνχλ. Ζ επηινγή θαη θαζηέξσζε ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ ηχπνπ βιαζηηθψλ 

θπηηάξσλ, ε νδφο ρνξήγεζεο θαη ε επαξθήο δνζνινγία, ε αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηελ 
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πηζαλφηεηα νγθνγέλεζεο ή δηαηάξαμεο άιισλ κεηαβνιηθψλ νδψλ, νη εηθαδφκελνη 

κεραληζκνί ζε κνξηαθφ επίπεδν πνπ ππνθξχπηνληαη θάησ απφ θάζε ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα, είλαη θάπνηα θαίξηα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε ρξήζε βιαζηηθψλ θπηηάξσλ είλαη έλαο ηαρέσο εμειηζζφκελνο ηνκέαο κε 

πξνθιήζεηο θαη πξαγκαηηθέο πξννπηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λφζσλ ηνπ ΚΝ. 

   Ζ κειέηε ησλ βιαζηηθψλ θπηηάξσλ δε δεκηνχξγεζε κφλν ειπίδεο, δεκηνχξγεζε 

παξάιιεια θαη πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα είλαη θπξίσο εζηθνχ ηχπνπ. Μεγάιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, κε βάζε ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο ζεσξνχλ 

απαξάδεθηε ηε ρξήζε εκβξχσλ ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε ιήςε βιαζηνθπηηάξσλ ζε φζν 

πξψηκα ζηάδηα θη αλ είλαη απηά ηα έκβξπα
89

.  Ζ «έξεπλα ζε αλζξψπηλα βιαζηνθχηηαξα», 

απφ ηε κηα πιεπξά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ζεξαπεηψλ πνπ ζψδνπλ δσέο θαη, 

απφ ηελ άιιε, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζηξνθή αλζξψπηλσλ εκβξχσλ. Ζ λνκνζεζία ζηα 

θξάηε κέιε δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά, ελψ ππάξρνπλ πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ 

πξννπηηθή εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. Έλα 

αθφκα ζέκα αθνξά ηε ρξήζε δηαζέζηκσλ βιαζηνθπηηάξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, ή ην εάλ νη επηζηήκνλεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ 

βιαζηνθχηηαξα κφλν θαη κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Δθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαία ε 

ρξήζε ησλ βιαζηνθπηηάξσλ γηα ηελ έξεπλα, εμεηάδνληαη δεηήκαηα φπσο ε λνκνζεζία 

ζηε ρψξα φπνπ ζα γίλεη ε ζρεηηθή έξεπλα (ην λνκηθφ πιαίζην κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ρψξα ζε ρψξα, εάλ ε έξεπλα γίλεηαη απφ δηαθξαηηθή νκάδα), ε πεγή ησλ 

βιαζηνθπηηάξσλ, ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, θ.α
90

. 

   Σα βηνεζηθά δηιήκκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο απηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

επηηεπγκάησλ είλαη πνιιά θαη ζα απμάλνληαη παξάιιεια κε ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο. 

Σν νμχηεξν ζήκεξα βηνεζηθφ πξφβιεκα πξνβάιιεη κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο αιιά 

ζπγρξφλσο ηαπηφζεκεο εθθάλζεηο. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη : α) γηα ηελ ζπιινγή 

αλζξψπηλσλ βιαζηνθπηηάξσλ πνπ ζπλεπάγεηαη θαηαζηξνθή γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ, 
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β) γηα ηελ ζεξαπεπηηθή θισλνπνίεζε θαη γ) γηα ην θξίζηκν εξψηεκα ηνπ πφηε αξρίδεη ε 

αλζξψπηλε δσή.  

   ηνλ ππξήλα απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηεο βηνεζηθήο, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

εζηθήο ππφζηαζεο ησλ ελδηάκεζσλ θάζεσλ ηεο δσήο. Κπξίσο ησλ αλζξψπηλσλ εκβξχσλ, 

ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο, φπσο θαη φζσλ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα βιάβε. 

Σα έκβξπα κπνξεί λα κελ αηζζάλνληαη, ή  λα αηζζάλνληαη άιια λα κελ ζθέπηνληαη, λα 

έρνπλ ήδε ή λα κελ έρνπλ αθφκε ή λα κελ κπνξνχλ πνηέ λα απνθηήζνπλ ηηο ηδηφηεηεο 

εθείλεο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ραξαθηεξηζηηθψο αλζξψπηλεο. Άιιεο πξνβιεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο σο πξνο ηελ απφδνζε εζηθήο ππφζηαζεο είλαη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ράζεη 

ηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο ιφγσ βιάβεο ή αζζέλεηαο. πρλά έλα βηνεζηθφ 

πξφβιεκα (φρη πάληα) πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξνπζε δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ 

δψλησλ νξγαληζκψλ. ηαλ νη νξγαληζκνί απηνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο εζηθέο ππνζηάζεηο, 

νη δηαθνξέο απηέο παίδνπλ ξφιν θπζηθά, ζηελ απφθαζε σο πξνο ηίλνο ηα δηθαηψκαηα ή 

ζπκθέξνληα ζα πξέπεη, ζηελ θάζε πεξίπησζε λα πξνθξηζνχλ. Ο πξνζδηνξηζκφο εζηθψλ 

ππνζηάζεσλ είλαη ινηπφλ θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πεξί εθηξψζεσλ, 

ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, ζεξαπεπηηθήο θισλνπνίεζεο θαη ρξήζεο  εκβξχσλ γεληθφηεξα 

φπνπ πθίζηαληαη ηέηνηεο ζπγθξνχζεηο δηθαησκάησλ. Οη πξνζπάζεηεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

εζηθήο ππφζηαζεο φλησλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζηα δχν επξέσο απνδεθηά άθξα ηνπ εζηθνχ 

θάζκαηνο (δει. ελήιηθεο κε θπζηνινγηθή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία αθ‟ ελφο θαη 

αληηθείκελα δίρσο εζηθή αμία αθ‟ εηέξνπ), ππήξμαλ θπξίσο πξνζπάζεηεο θαζνξηζκνχ 

κηαο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο θάπνηνπ θξηηεξίνπ, πάλσ απφ ην νπνίν ε εζηθή ππφζηαζε 

είλαη (ζρεδφλ) πιήξεο θαη θάησ απφ ην νπνίν (ζρεδφλ) αλχπαξθηε
91

. 

 

2α. Έμβρσο:  Ηθική Υπόζηαζη ή Απόζηαζη; 

 

   Με αθεηεξία ην δήηεκα ηεο ιήςεο ησλ βιαζηνθπηηάξσλ αξρηθά απφ αλζξψπηλα 

έκβξπα –είηε απηά πνπ κπνξεί λα είλαη πιενλάδνληα απφ πξνζπάζεηεο εμσζσκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο, είηε  λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί in vitro εηδηθψο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα 
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πεηξάκαηα- εηζβάιιεη ζηε ζχγρξνλε ζπδήηεζε πεξί βηνεζηθήο ην πξφβιεκα ηνπ 

αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ. 

  Ζ κειέηε ησλ εκβξπτθψλ βιαζηνθπηηάξσλ δελ δεκηνχξγεζε κφλν ειπίδεο, δεκηνχξγεζε 

παξάιιεια θαη πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα είλαη θπξίσο εζηθνχ ηχπνπ. Μεγάιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο κε βάζε ηα πηζηεχσ ηνπο θαη ηηο θηινζνθηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, 

ζεσξνχλ απαξάδεθηε ηε ρξήζε αλζξψπηλσλ εκβξχσλ γηα ιήςε βιαζηνθπηηάξσλ, ζε φζν 

πξψηκα ζηάδηα θαη αλ είλαη απηά ηα έκβξπα. Με άιια ιφγηα έλα θεληξηθφ ζέκα ηεο 

βηνεζηθήο πνπ αλέθπςε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε ζέζε ηνπ εκβξχνπ ζηελ θνηλσλία ηνπ 

αλζξψπνπ. Πφηε ζα ζεσξήζνπκε φηη ην έκβξπν είλαη έλαο απφ εκάο;   

   Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ είλαη αλ θαη ζε πνην ζεκείν  ε θαηαζηξνθή 

εκβξχσλ ηζνδπλακεί κε θαηαζηξνθή αηφκσλ, νπφηε θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο 

θαη ζεβαζκνχ έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ πεηξακαηηθνχ κνληέινπ. Απφ ηηο πην απζηεξέο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ νξίδνπλ ηελ «εκςχρσζε» ηνπ αηφκνπ απφ ηελ ίδηα ηε 

ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο, σο ηηο ιηγφηεξν απζηεξέο, πνπ ζέινπλ ην έκβξπν ελ δπλάκεη 

πξφζσπν, νπφηε θαη είλαη αδηαπξαγκάηεπηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ, ε πνιεκηθή θαηά ηεο ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο ησλ 

βιαζηνθπηηάξσλ είλαη εμαηξεηηθά έληνλε
92

.   

   Ζ λεπξνεπηζηήκε θαη θαηά ζπλέπεηα ε λεπξνεζηθή  έρεη ην ιφγν ηεο ζε απηφ ην ζέκα: 

ην γνληκνπνηεκέλν σάξην θαη ηα εκβξπτθά ζηάδηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη αζξνίζκαηα 

θπηηάξσλ πνπ δελ δηαζέηνπλ εγθέθαιν, επνκέλσο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνπο απνδίδεηαη 

λνκηθφ θαη εζηθφ status ελφο λενγέλλεηνπ ή ελήιηθνπ αηφκνπ. Σν γελεηηθφ πιηθφ ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο δελ είλαη ηθαλφ απφ κφλν ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλαλ άλζξσπν ή έλα 

άηνκν. Σν λενγέλλεην άηνκν είλαη ην απνηέιεζκα πεξίπινθσλ αληηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ εκβξχνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ πξηλ θαη κεηά ηελ γέλλεζε. Ζ 

πεξηγξαθή ελφο αλζξψπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κφλν κε βάζε ην γελεηηθφ πιηθφ 

ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Ζ αλζξψπηλε χπαξμε είλαη θάηη πνιχ πην πεξίπινθν απφ φηη 

πεξηγξάθεη ην γελεηηθφ πιηθφ, είλαη ε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ γνληδίσλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ εγθέθαιν ηνπ αηφκνπ. Έλα έκβξπν είλαη 

δηαθνξεηηθφ απφ έλα γνληκνπνηεκέλν σάξην θαη έλα κσξφ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ έλα 
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έκβξπν. Πξάγκαηη ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε δεκηνπξγία ελφο αηφκνπ αξρίδεη ηε 

ζηηγκή ηεο γνληκνπνίεζεο ηνπ σαξίνπ απφ ην ζπεξκαηνδσάξην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

φκσο ε δσή καο δελ άξρηζε ηφηε. Δπνκέλσο ζε έλα έκβξπν ειηθίαο 14 κεξψλ πνπ 

παξάγεηαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνδνζεί ην status ελφο 

αηφκνπ
93

.  

   Αλαηξέρνληαο γηα ηνλ ίδην ιφγν ζηνλ Καλη, θαηαιήγνπκε αξγά ή γξήγνξα ζηελ 

«θαηεγνξηθή πξνζηαγή»: «πξάηηε έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηείο ηελ αλζξσπφηεηα ηφζν 

ζην πξφζσπν ζνπ φζν θαη ζην πξφζσπν θάζε άιινπ αλζξψπνπ, πάληα ηαπηφρξνλα σο 

ζθνπφ θαη πνηέ κφλν σο κέζν». Ζ Καληηαλή απηή πξνζηαγή δελ εμαξηάηαη απφ ην εάλ 

αηζζάλεηαη ή ζεσξεί ν άλζξσπνο – κέζνλ φηη φληνο έρεη παξαβηαζζεί ε ηδηφηεηα ηνπ σο 

ζθνπνχ, νχηε απφ ην εάλ ζπλαηλεί ( ν Κάλη ζεσξεί π.ρ ηελ απηνθηνλία σο θαηαπάηεζε 

ηεο πξνζηαγήο) Ζ θαηαπάηεζε ηεο πξνζηαγήο πξνζβάιεη νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα, 

ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα, ζην πξφζσπν ηνπ άκεζα πξνζβεβιεκέλνπ
94

. 

   χκθσλα κε ηνλ Καλη «ηα φληα ησλ νπνίσλ ε χπαξμε δελ εμαξηάηαη απφ ηε ζέιεζε 

καο αιιά απφ ηε θχζε , εάλ είλαη άινγα φληα έρνπλ ζρεηηθή αμία σο κέζα θαη γηα απηφ 

νλνκάδνληαη πξάγκαηα. Αληίζεηα ηα έιινγα φληα νλνκάδνληαη πξφζσπα. Ζ θχζε ηνπο ηα 

μερσξίδεη σο απηνζθνπνχο δειαδή σο θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν σο 

κέζν».  Γηα ηνλ Καλη «πξφζσπν» είλαη «ν άλζξσπνο πνπ έρεη ζπλείδεζε ηνπ εζηθνχ 

λφκνπ»  «ελφο ηδηάδνληνο λφκνπ πνπ βξίζθεη κφλνο ηνπ ηελ πξφζβαζε πξνο ηε ςπρή ηνπ 

αλζξψπνπ θαη απνθηά αθφκα θαη παξά ηε ζέιεζε ηνπ ζεβαζκφ αλ θαη φρη πάληα 

ππαθνή». «Πξφζσπν» είλαη ε πεγή ηεο έλλνηαο ηνπ θαζήθνληνο, ε απηεμνχζηα 

ππνθεηκεληθφηεηα. Σν πξφζσπν ινηπφλ δελ αλήθεη ζηνλ αηζζεηφ θφζκν αιιά ζηνλ 

λνεηφ, είλαη ν θαζαπηφο εαπηφο καο κέζσ ηνπ νπνίνπ γηλφκαζηε κέιε ελφο ππεξαηζζεηνχ 

θφζκνπ πνπ θαη δηέπεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο ειεπζεξίαο, ελφο θφζκνπ ηνπ νπνίνπ ε 

χπαξμε δελ είλαη γλσζηή αιιά είλαη αλαγθαία ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα 

απηνλνκείηαη. Σν αλζξψπηλν πξφζσπν είλαη «…απηφ πνπ πςψλεη ηνλ άλζξσπν πάλσ απφ 

ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέξνο ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ, φηη ηνλ ζπλάπηεη κε κηα ηάμε πξαγκάησλ 

πνπ κφλν ε δηάλνηα κπνξεί λα ζθεθηεί». Μέζσ ηεο έλλνηαο ηνπ πξνζψπνπ «ν άλζξσπνο 

γίλεηαη πνιίηεο δχν θφζκσλ θαη απνηηκάηαη σο αληηθείκελν ζεβαζκνχ κφλν βάζε ηεο 
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ππεθνφηεηάο ηνπ ζε έλαλ λνεηφ θφζκν, ν νπνίνο αλ θαη άγλσζηνο απνηειεί, σζηφζν, ηελ 

απφιπηε πξνυπφζεζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο ηνπ «πξάηηεηλ». Πξφζσπν είλαη ν θνξέαο ηεο 

απηνλνκίαο, είλαη ην εζηθφ ππνθείκελν, είλαη ν άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα είλαη ειεχζεξνο. 

   «Σν πξφζσπν δελ είλαη αληηθείκελν γλψζεο αιιά ππνθείκελν αλαγλψξηζεο». Ζ κφλε 

δπλαηή ζπκπεξηθνξά πξνο ην πξφζσπν είλαη ε αλαγλψξηζε ηνπ. Γελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απνβιεπηηθά δελ δχλαηαη λα ηεζεί δειαδή σο ζθνπφο ζε νηαλδήπνηε 

πξάμε. Σν πξφζσπν, σο ε απηνλνκία ηνπ έιινγνπ φληνο, νθείιεη λα αλαγλσξίδεηαη θαη 

λα απνηειεί αληηθείκελν ζεβαζκνχ ζε θάζε αλζξψπηλε πξάμε. «Κάζε βνχιεζε, αθφκα 

θαη θάζε πξνζψπνπ ε βνχιεζε  πνπ αθνξά απηφ ην ίδην, πεξηνξίδεηαη ππφ ηνλ φξν ηεο 

ζπκθσλίαο κε ηελ απηνλνκία ηνπ έιινγνπ φληνο, δειαδή λα κελ ππνηάζζεη ζε θακηά 

πξφζεζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ζχκθσλα κε έλα λφκν, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα πεγάδεη 

απφ ηε ζέιεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ πθίζηαηαη ηε δξάζε». 

   «Ζ ηδέα ηνπ πξνζψπνπ γελλά ηνλ ζεβαζκφ θαη καο παξνπζηάδεη νινθάλεξα ην χςνο 

ηεο θχζεο καο σο πξνο ηνλ πξννξηζκφ ηεο αθνχ καο επηηξέπεη λα παξαηεξήζνκε ηελ 

έιιεηςε αληηζηνηρίαο ηεο δηαγσγήο καο κε εθείλε γηα ηελ νπνία είκαζηε πξννξηζκέλνη 

θαη έηζη θαηαξξαθψλεη ηελ αιαδνλεία καο» Ζ έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ ινηπφλ απνηειεί κηα 

ηδέα ηνπ Λφγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηαο  ηνπ αλζξψπνπ φηαλ απηφο θάλεη 

πξάμε ηελ δπλαηφηεηα ηεο απηνλνκίαο ηνπ. Έηζη ην βαζίιεην ησλ ζθνπψλ ζηελ νπζία 

είλαη έλα βαζίιεην πξνζψπσλ. Σν πξφζσπν είλαη ν άλζξσπνο φηαλ επηβάιιεηαη ζηε θχζε 

ηνπ θάλνληαο ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ λα πξάηηεη ειεχζεξα θαη λα ελζαξθψλεηαη ηνλ 

εζηθφ λφκν.  

   ηελ αμία ηνπ πξνζψπνπ, ν Καλη ζπκπεξηιακβάλεη θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ 

ηε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα αθνινπζεί νξζνινγηθνχο θαλφλεο θξφλεζεο δειαδή 

ππνζεηηθέο πξνζηαγέο, ε δπλαηφηεηα ηνπ λα ζέηεη ζηφρνπο/ζθνπνχο θαη λα πξνζειψλεηαη 

ζε απηνχο κε απηνπεηζαξρία θαη απηνδέζκεπζε πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εθπιεξψζεη, ε 

ηθαλφηεηα ηνπ λα βειηηψλεηαη δηαξθψο θαη λα ηειεηνπνηεί ηα ηαιέληα ηνπ. κσο απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαη εθείλα πνπ είλαη κέξνο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ ε νμπδέξθεηα, ε 

θξηηηθή ηθαλφηεηα, ην ζάξξνο, ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε απηνθπξηαξρία, ε λεθάιηα ζθέςε, 

ε εγθξάηεηα απνηεινχλ κέξνο ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηνπ πξνζψπνπ αιιά δελ είλαη 

απφιπηα θαιέο γηαηί εμαξηψληαη απφ ηε βνχιεζε ε νπνία ηα θηλεηνπνηεί εάλ είλαη ε φρη 

ειεχζεξε. Ζ αμηνπξέπεηα  ηνπ πξνζψπνπ ζεκειηψλεηαη πάλσ απφ φια ζηελ απηνλνκία 
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ηνπ. Κάζε άλζξσπνο είλαη αληηθείκελν ζεβαζκνχ ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο αμία ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ, ιφγσ ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ λα απηνλνκείηαη αθφκα θαη θη νπδέπνηε έρεη 

πξαγκαησζεί ε δπλαηφηεηα απηή ζηνλ εκπεηξηθφ θφζκν
95

.  

   Οη κε Καληηαλνί αληηηάζζνπλ φηη ν άλζξσπνο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ν Κάλη είλαη ην 

έιινγν νλ κε φιεο εθείλεο ηηο ηδηφηεηεο πνπ ην θαζηζηνχλ φρη απιφ βηνινγηθφ είδνο αιιά 

εζηθφ ππνθείκελν. Ο Κάλη κάιινλ ζα ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηα δπλάκεη έιινγα φληα 

ζηελ θαηεγνξία απηή. κσο ην επηρείξεκα ηνπ «δπλάκεη» αλζξψπνπ είλαη ακθηιεγφκελν. 

Σν έκβξπν ησλ κεξηθψλ εκεξψλ ζπλεπψο δελ είλαη νπσζδήπνηε ην πξφζσπν ζην νπνίν 

πξνζβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κάλη ε αλζξσπφηεηα
96

.  

   χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο Υεξζηράνπδ, ε έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ επηηειεί ζηε 

θηιειεχζεξε ζθέςε δχν ιεηηνπξγίεο: καο δηαθξίλεη αθελφο, σο φληα έιινγα θαη 

απηνζπλείδεηα απφ εθείλα πνπ δελ είλαη θαη καο εληάζζεη αθεηέξνπ δπλάκεη ηεο 

ηδηφηεηάο καο σο πξνζψπσλ ζηελ «εζηθή θνηλφηεηα». Δίλαη εληππσζηαθφ φηη ζηε βάζε 

απηή ε εζηθή θνηλφηεηα νξίδεηαη σο «ην ζχλνιν ησλ φλησλ πνπ είλαη πξφζσπα» θαη 

επνκέλσο ηζρχεη φηη γηα ην ζχλνιν απηφ θαη κφλν γη‟ απηφ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη 

εζηθνί θαλφλεο. Γηα ηνπο θηιειεχζεξνπο ινηπφλ έρεη πνιχ κεγαιχηεξε ζεκαζία λα είζαη 

πξφζσπν, λα δηαζέηεηο δειαδή ινγηθφηεηα θαη απηνζπλεηδεζία παξά αλζξψπηλν φλ. 

Πάλσ ζην επηρείξεκα απηφ θηίδεηαη νιφθιεξε ε ζηξαηεγηθή ηεο επίζεζεο ησλ αθξαίσλ 

θηιειεχζεξσλ ελαληίνλ ησλ ζπληεξεηηθψλ. Σν έκβξπν σο αλζξψπηλν φλ, καο ιέλε, είλαη 

κηα θαζαξά βηνινγηθή χπαξμε. πλεπψο σο ακηγψο βηνινγηθφ γεγνλφο –ε ζεσξία ηνπο 

είλαη θαζαξά δπτζηηθή- είλαη κε πξφζσπν. Ζ αθαίξεζε ηεο δσήο ησλ κε πξνζψπσλ είλαη 

κηα πξάμε εζηθά αδηάθνξε ή εζηθά νπδέηεξε. Δπνκέλσο ην λα ζθνηψλεηο έκβξπα είλαη 

κηα πξάμε εζηθά νπδέηεξε
97

. 

   Καηά ζπλέπεηα νη βηνεζηθηζηέο ρσξίδνληαη ζε δχν ζρνιέο ζθέςεο: ζ‟ απηνχο πνπ 

απνδέρνληαη θαη‟ αξρήλ ηε ρξεζηκνπνίεζε πιενλαδφλησλ εκβξχσλ -(έκβξπα ηα νπνία 

είηε έρνπλ απνξξηθηεί σο ιηγφηεξν θαηάιιεια, είηε έρεη θζάζεη ην πέξαο ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ φπνπ ζεσξείηαη δένλ λα παξακείλνπλ ζηελ θαηάςπμε)-  ππφ πξνυπνζέζεηο 

αιιά φρη ηελ ad hoc δεκηνπξγία εκβξχσλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, θαη ζ‟ εθείλνπο πνπ 
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ζεσξνχλ φηη ε πξνέιεπζε ηνπ εκβξχνπ θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη δελ 

απνηεινχλ εζηθά θξηηήξηα. Σα επηρεηξήκαηα ηεο πξψηεο ζρνιήο εγείξνπλ ην ζέκα ηεο 

εξγαιεηνπνίεζεο, θαζψο ηα έκβξπα ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

απψηεξν ζθνπφ λα εμειηρζνχλ ζε παηδηά – θαη είλαη άξα ζθνπνί θαη φρη εξγαιεία- θαη ην 

γεγνλφο φηη πνιιά απφ απηά δελ ην θαηνξζψλνπλ δελ αλαηξεί ην εζηθψο άκεκπην θίλεηξν 

ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο. χκθσλα κε ηε ζεψξεζε απηή, αθνχ ηα έκβξπα απηά νχησο ή 

άιισο πξννξίδνληαη λα θαηαζηξαθνχλ γηαηί λα κε ρξεζηκνπνηεζνχλ δεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχληαη απφ κεξηθά κφλν θχηηαξα, γηα λα ζσζνχλ άιιεο αλζξψπηλεο δσέο; 

Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο εκβξχσλ εμ‟ αξρήο γηα εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο, ε «αληηθεηκεληθνπνίεζε» (reification) ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζα ήηαλ ηδηαηηέξσο 

έληνλε θαη γη‟ απηφλ  θαη κφλν ην ιφγν ζα εξρφηαλ ζε θαηαθαλή αληίζεζε κε ηηο 

αληηιήςεηο (καο) πεξί αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Ζ ηειεπηαία άπνςε δίλεη έκθαζε ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ εκβξχνπ φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ εζηθή ηνπ ππφζηαζε. Δάλ 

απνθαζίζνπκε φηη ην έκβξπν έρεη κηα απηνηειή εζηθή ππφζηαζε, ε πξνέιεπζή ηνπ ή ε 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηπγράλεη λα βξίζθεηαη δελ ηελ επεξεάδνπλ. Σν κφλν πιένλ πνπ 

έρεη ζεκαζία είλαη εάλ απηή ε εζηθή ππφζηαζε δηθαηνινγεί ή φρη ηε ζπζία ηνπ πξνο 

εμππεξέηεζε θάπνησλ αλψηεξσλ ζηφρσλ φπσο είλαη πςειήο αμίαο ζπκθέξνληα ελ 

πξνθεηκέλσ ε πγεία ή ε δσή
98

. 

   Χζηφζν εάλ θακία σθειηκηζηηθή ξήηξα δελ κπνξεί λα καο δηαζθαιίζεη απέλαληη ζην 

ηξνκαθηηθφ ελδερφκελν κηαο εθηεηακέλεο εξγαιεηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο, ε 

έζησ αλ ν σθειηκηζκφο θξίλεηαη αδχλακνο ηφηε ζε πνηα εζηθή λα απνηαζνχκε; 

   Σα δεηήκαηα ηνπ εζηθνχ βίνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε δεηήκαηα ηαπηφηεηαο, 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα θαηαιάβνπκε ηνπ εαπηνχο καο, κε ην ηη 

είκαζηε θαη ην ηη ζέινπκε λα είκαζηε. 

   Γηα ηνλ Habermas ε πξνζσπηθή ηαπηφηεηα είλαη έλα βαζχηεξν γεγνλφο κε κηα 

βαξχλνπζα ζεκαζία. Γελ ζεσξεί φηη ε πξνζσπηθή ηαπηφηεηα είλαη κηα μερσξηζηή λνεηή 

νληφηεηα ηνπ ηχπνπ ελφο θαξηεζηαλνχ «Δγψ». Ζ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα φπσο θαη ε 

έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ δελ είλαη κηα ηδηφηεηα πνπ ιακβάλεηαη άπαμ κε ηε ζχιιεςε ελφο 

αηφκνπ φπσο είλαη έλα θπζηθφ ράξηζκα. Γηα ην Habermas ε έλλνηα ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο 

πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο δελ πθίζηαηαη εθηφο ηεο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο σο εθ ηνχηνπ 

                                                 
98

 Δκκ. αξεηδάθεο, φ.π. ζ. 94 



 64 

δελ λνείηαη πξηλ ηε γέλλεζε. Με ηελ είζνδν ηνπ ζηνλ θφζκν ν λένο άλζξσπνο απνθηά ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί γισζζηθά θαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο θαη κέζα απφ 

απηήλ απνθηά παξάιιεια «ηελ δπλαηόηεηα λα πξαγκαηώζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ λα είλαη 

πξόζωπν» αλεμάξηεηα εάλ θαη πσο ην θαηαθέξλεη. «Απηό πνπ θαζηζηά ηνλ νξγαληζκό γηα 

πξώηε θνξά κε ηε γέλλεζε πξόζωπν κε ηελ πιήξε ζεκαζία ηεο ιέμεο είλαη ε θνηλωληθά 

εμαηνκηθεπκέλε πξάμε ηεο εηζδνρήο ζηε δεκόζηα αιιεινπρία δηαδξάζεωλ ελόο 

δηϋπνθεηκεληθά θνηλνύ βηόθνζκνπ…Μόλν ζηε δεκόζηα ζθαίξα κηαο γιωζζηθήο θνηλόηεηαο 

ην θπζηθό νλ γίλεηαη ηαπηνρξόλωο άηνκν θαη πξνηθηζκέλν κε Λόγν πξόζωπν». 

   Ο άλζξσπνο είλαη έλα νλ απφ ηε θχζε ηνπ εκηηειέο. Γελ είλαη απηάξθεο, άθζαξηνο, 

παληνγλψζηεο θαη παληνδχλακνο. Γελ κπνξεί λα κεγαιψζεη ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ ελψ δηαηεξεί ηζφβηα ηελ αλάγθε ηεο ζπλδξνκήο, ηεο 

θξνληίδαο, ηεο αλαγλψξηζεο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αγάπεο ησλ άιισλ. Μέζα απφ 

ηνπο άιινπο ζα αλαπηχμεη ηελ πνιηηηζκηθή ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ, ζα κάζεη λα κηιάεη, λα 

αθνχεη, λα θαηαιαβαίλεη, λα επηθνηλσλεί κε ηνπο γχξσ ηνπ, λα ζπκθσλεί θαη λα δηαθσλεί 

(λα ζπλαηλεί θαη λα απνζχξεη ηε ζπλαίλεζή ηνπ), θαη κέζα απφ ηε δηαιεθηηθή απηή ζρέζε 

ζα αλαγλσξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ κηα δηαθξηηή εμαηνκηθεπκέλε ππνθεηκεληθφηεηα πνπ 

παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ κπνξεί λα ζπλαληεζεί εληφο ηνπ γισζζηθνχ πεδίνπ κε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο. Ζ δηυπνθεηκεληθφηεηα σο εθ ηνχηνπ πξνυπάξρεη ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο. 

   Ο Habermas εμεγεί πσο ε έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο δελ έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία φηαλ 

αλαξσηηφκαζηε ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνδίδνπκε 

ακνηβαίσο ν έλαο ζηνλ άιινλ, κέζα απφ κηα πξννπηηθή πξψηνπ πξνζψπνπ ηνπ 

πιεζπληηθνχ, κε απηήλ πνπ έρεη φηαλ πηνζεηνχκε ηελ πξννπηηθή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ 

ηνπ εληθνχ. 

    Ζ ίδηα ε θχζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνπο ζέιεη λα απηνπξαγκαηψλνληαη ζην δηπιφ ξφιν 

ηνπ λα ππάξρνπλ σο δηαθξηηά άηνκα θαη ηαπηφρξνλα σο κέιε κηαο θνηλσλίαο πξνζψπσλ 

θαζηζηά ηελ εζηθφηεηα αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Ζ εζηθφηεηα 

γελληέηαη σο αίηεκα  ηεο δηηηήο ηδηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Ζ εζηθή είλαη ν κφλνο 

ηξφπνο πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο λα ξπζκίδεη θαλνληζηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπ νχησο ψζηε λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο θπζηθνχο φζν θαη ηνπο ζπκβνιηθνχο ηξαπκαηηζκνχο πνπ 

κπνξνχλ λα ηνπ πξνμελήζνπλ νη άιινη κε ηνπο νπνίνπο ζπλππάξρεη ζε θνηλσλία, 
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δηαζθαιίδνληαο έηζη ηηο ζρέζεηο ηζφηεηαο, ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη ζπκκεηξίαο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε δηακφξθσζε ελφο εαπηνχ ρσξίο θπζηθά θαη 

ςπρνλνεηηθά ειιείκκαηα. «Ο αηνκηθόο εαπηόο δελ πξνθύπηεη παξά δηακέζνπ ηεο 

θνηλωληθήο νδνύ ηεο εμωηεξίθεπζεο θαη δελ κπνξεί επίζεο λα ζηαζεξνπνηεζεί παξά 

κνλάρα κέζα ζην δίθηπν άζηθηωλ ζρέζεωλ αλαγλώξηζεο». Μέζα απφ απηέο ηηο ζρέζεηο ν 

άλζξσπνο ζα απηνθαηαλνεζεί σο κέινο ελφο είδνπο γηα ην νπνίν ε «εζηθή» ζπλάδεη κε 

ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε θαζψο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ «ζε θνηλσλία πξνζψπσλ» 

πξαγκάησζή ηεο. Πάλσ ζε κηα ηέηνηα ππαξμηαθή απηνθαηαλφεζε ελφο εζηθνχ 

ππνθεηκέλνπ πνπ σο ηέηνην δελ κπνξεί παξά λα είλαη ειεχζεξν θαη απηνπξνζδηνξηδφκελν 

ζα δνκήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηαπηφηεηα, ζα δηακνξθψζεη ην ραξαθηήξα ηνπ, ηηο 

επηζπκίεο ηνπ, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηηο επηινγέο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

    Ζ δπλαηφηεηα «ηνπ λα είλαη θαλείο ν εαπηφο ηνπ» είλαη γηα ηνλ Habermas ε εγγχεζε 

ελφο επηηπρεκέλνπ βίνπ, ν γλψκνλαο κε ηνλ νπνίν ην εζηθφ ππνθείκελν ζα απνθαζίζεη 

γηα ην «πσο νθείιεη λα ρεηξηζηεί ην ρξφλν ηεο δσήο ηνπ». Ο γλψκνλαο απηφο είλαη 

θνξκαιηζηηθφο θαζψο πξνζδηνξίδεη ηελ κνξθή ηνπ ηξφπνπ δηαζθάιηζεο κηαο 

επηηπρεκέλεο δσήο θαη δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηερφκελα πεξί ηνπ «ζε ηη 

ζπλίζηαηαη ν νξζφο βίνο». Παξακέλεη έηζη πηζηφο ζην θηιειεπζεξηζκφ ηνπ John Rawls 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία δελ επηηξέπεηαη ε επηβνιή θακηάο 

άπνςεο πεξί ηνπ νξζνχ βίνπ έλαληη ησλ άιισλ. Θα πξέπεη λα είλαη εμίζνπ ζεβαζηνί φινη 

νη πξνζσπηθνί ζρεδηαζκνί δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ίδηα ειεπζεξία ζε 

φινπο λα ηνπο πξαγκαηψζνπλ. Γηα ηνλ Habermas ην εζηθφ ππνθείκελν είλαη ειεχζεξν λα 

επηιέμεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ δσήο, ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρεηξηζηεί ηνλ ρξφλν ηεο 

δσήο ηνπ αξθεί, λα θαηαθέξεη κέζα ζηελ πξνζπάζεηα πξαγκάησζήο ηνπ λα «είλαη ν 

εαπηφο ηνπ»
99

. 

   Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε φια ηα παξαπάλσ, έρνπλ νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο 

ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ηερληθψλ παξαγσγήο βιαζηνθπηηάξσλ ηνπ αλζξψπνπ. Μία ηέηνηα 

ηερληθή είλαη απηή ηνπ ππξεληθνχ επαλαπξνγξακκαηηζκνχ. Ζ ηερληθή απηή ζπλίζηαηαη 

ζηελ εκθχηεπζε ελφο ππξήλα ζσκαηηθνχ θπηηάξνπ ζε θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν 
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σάξην θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θπηηάξνπ νλνκαδφκελνπ δπγσηνχ, πνπ κπνξεί ζηε 

ζπλέρεηα λα ρξεζηκεχζεη είηε γηα εκθχηεπζε είηε γηα εξγαζηεξηαθή παξαγσγή 

βιαζηνθπηηάξσλ. κσο θαη εδψ πξνθχπηνπλ εζηθνί πξνβιεκαηηζκνί σο πξνο ηελ πξψηε 

εθδνρή, επεηδή αλνίγεη δξφκν γηα πηζαλή θισλνπνίεζε αλζξψπνπ θαη αληηκεησπίδεηαη κε 

κεγάιεο επηθπιάμεηο
100

.   

   Χζηφζν ηα εζηθά πξνβιήκαηα δελ εμαληινχληαη εδψ. Παξφιν πνπ γηα ηελ ψξα νη 

έξεπλεο απηέο είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ ζε επίπεδν ξνπηίλαο, εληνχηνηο ηα 

πξνβιήκαηα εκπνξεπκαηνπνίεζεο έρνπλ αξρίζεη.  ηαλ ιέκε εκπνξεπκαηνπνίεζε δελ 

ελλννχκε ηελ άλνκε ή αλήζηθε ζπλαιιαγή. Αλαθεξφκαζηε ζε ζέκαηα επξεζηηερλίαο, 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαη δηάζεζεο ζην θνηλφ. Αλαθεξφκαζηε αθφκα ζηελ 

ππεξβνιηθή θαη σο έλα βαζκφ άθξηηε πξνβνιή απφ ηα ΜΜΔ – πνπ πεξλνχλ ζην 

ζπιινγηθφ ππνζπλείδεην ηελ έξεπλα  σο θιηληθή πξαθηηθή ξνπηίλαο θαη… άκεζεο 

εθαξκνγήο ηεο – δεκηνπξγψληαο κεγάιεο ειπίδεο ζε εθαηνκκχξηα αζζελείο. Πνιινί 

αζζελείο ζπξξένπλ  ζε ρψξεο πνπ ε κεηακφζρεπζε βιαζηνθπηηάξσλ είλαη αλεμέιεγθηε 

θαη γίλεηαη ππφ άζιηεο ζπλζήθεο, ειπίδνληαο ζε κία ζεξαπεία πνπ απηή ηελ ζηηγκή δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη. Πφζν φκσο ξεαιηζηηθέο είλαη απηέο νη ειπίδεο γηα ην κέιινλ; 

Δίλαη πηζαλφ λα έξζεη ε ζηηγκή πνπ ε ζεξαπεία κηαο λφζνπ φπσο ε ΚΠ ή ηεο λφζνπ 

Πάξθηζνλ θ.ι.π. ζα είλαη κηα ζχξηγγα γεκάηε βιαζηνθχηηαξα;
101

   

 

2β. Γικαιϊκές… διεσθεηήζεις.  

 

   Έρνληαο ζθηαγξαθήζεη νληνινγηθά, ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηελ έλλνηα ηνπ (ελ 

δπλάκεη) πξνζψπνπ ππφ ην θσο ησλ θπξηφηεξσλ θηινζνθηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, ζεσξνχκε απαξαίηεηε ζην ζεκείν απηφ κηα ζχληνκε ηρλειαζία ηεο 

λνκηθήο δηάζηαζεο ηνπ  φξνπ. 

    Ζ πξνζσπηθφηεηα ελδηαθέξεη ην δίθαην κε δχν έλλνηεο. Με ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ 

πξνζσπηθφηεηα ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη ν άλζξσπνο ππνθείκελν δηθαησκάησλ 

θαη γεληθφηεξα ελλφκσλ ζρέζεσλ. Με ηελ επξχηεξε έλλνηα αλαθεξφκαζηε ζην δηθαίσκα 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αζηάζκεηεο αμίεο πνπ απνηεινχλ 
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θαη ζπληζηνχλ ηελ νπζία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πξνζσπηθφηεηα είλαη πνιχ γεληθή έλλνηα γη 

απηφ είλαη δχζθνινο ν νξηζκφο ηεο.  Κπξηφηεξεο εθδειψζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ αζηηθνχ θψδηθα (άξζ. 57) απνηεινχλ ε δσή, ε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα, ε πγεία, ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ν ςπρηθφο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφο θφζκνο, ε ηηκή, ε ζρέζε πξνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ηα 

πξάγκαηα, ε ειεχζεξε δηακφξθσζε ηεο βνχιεζεο θαη ε αηνκηθή δσή θαη ε ζθαίξα ηνπ 

απνξξήηνπ. 

    Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο είλαη: α) είλαη δηθαίσκα 

απφιπην πνπ ζηξέθεηαη θαηά παληφο, β) είλαη δηθαίσκα κε πεξηνπζηαθφ, κε ην νπνίν 

επηδηψθεηαη ε ηθαλνπνίεζε φρη εζηθψλ ζπκθεξφλησλ αιιά εζηθψλ αμηψλ θαη γ) είλαη 

απφιπηα πξνζσπηθφ θαη ακεηαβίβαζην, δειαδή είλαη αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλν κε ην 

πξφζσπν ηνπ θνξέα θαη δελ κπνξεί λα ππάξρεη ρσξηζηά απφ απηφλ. 

    Ζ πξνζσπηθφηεηα πξνζηαηεχεηαη κε δηαηάμεηο ηφζν ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ  

(ζπληαγκαηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ) φζν θαη κε δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ.   

   ρεηηθά κε ηηο λνκηθέο θαη εζηθέο πξνεθηάζεηο ηεο ρξήζε θαη έξεπλαο ησλ εκβξπτθψλ 

βιαζηνθπηάξσλ νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη νη λνκνζεζίεο πνπ ζεζπίδνπλ ηα θξάηε 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηνπο παξαδφζεηο. 

εκαληηθή επίζεο θαζίζηαηαη θαη ε ζσζηή ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο κε ζθνπφ λα 

γίλνπλ θαηαλνεηέο νη δπλαηφηεηεο ηεο βηνταηξηθήο έξεπλαο κέζσ ηεο ρξήζεο 

βιαζηνθπηηάξσλ γηα ηελ ζεξαπεία αλίαησλ κέρξη ζήκεξα αζζελεηψλ.  

    Οη ηαηξηθέο εμειίμεηο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε πξνεγκέλσλ 

κεζφδσλ ίαζεο αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά έζεζαλ εθ λένπ ην δήηεκα ηεο εζηθήο θαη 

λνκηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο έθηαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ησλ επηηεπγκάησλ ηεο ζηνλ άλζξσπν.  

   Οη ζεξαπεπηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ ππφζρεηαη ε ρξήζε ησλ βιαζηνθπηηάξσλ γηα 

πιεζψξα αλίαησλ κέρξη ζήκεξα αζζελεηψλ, επηβάιιεη ηε ζέζπηζε δενληνινγηθψλ 

θαλφλσλ πνπ ζα ελαξκνλίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο βηνταηξηθέο εμειίμεηο κε ηηο ζεκειηψδεηο 

εζηθέο αμίεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. Ζ εζηθή παξάκεηξνο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο 

εληάζζεηαη ζε κηα καθξφρξνλε παξάδνζε πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ φξθν ηνπ 

Ηππνθξάηε ν νπνίνο έζεηε ηηο αξρέο ηεο ειιεληθήο ηαηξηθήο εζηθήο δειαδή ηνπο θαλφλεο 
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πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηνπ γηαηξνχ απέλαληη ζε νξηαθέο ζηηγκέο ηεο 

δσήο θαη σο πξσηαξρηθφ θαλφλα ην ιεγφκελν ηαηξηθφ απφξξεην θάησ απφ ην πνίν 

θαιχπηνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ πγεία ηνπ
102

.  

   Έηζη φιεο νη λνκηθέο ξπζκίζεηο (δηεζλείο ή εζληθέο) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο δσήο ζπκπίπηνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ζε βαζηθή δηάθξηζε. χκθσλα κε απηή, ε αλζξψπηλε δσή πξηλ απφ ηελ 

γέλλεζε έρεη κελ ζεκαληηθή αμία , αιιά πάλησο ζρεηηθή. Μεηά ηελ γέλλεζε απνθηά ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ «πξνζψπνπ». Σφηε ε αμία ππεξηεξεί απφιπηα έλαληη ησλ άιισλ 

δηθαησκάησλ ή ζπκθεξφλησλ ηξίησλ.   

   Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ είλαη φηη κφλν ζε δχν ρψξεο ηεο ΔΔ 

(Αγγιία θαη νπεδία) ε έξεπλα γηα ηα εκβξπηθά βιαζηνθχηηαξα είλαη ειεχζεξε. ηελ 

Ηηαιία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Γεξκαλία απαγνξεχεηαη. ηηο δχν πξψηεο ιφγσ ηεο ηζρπξήο 

επίδξαζεο ηεο εθθιεζίαο, ελψ ζηελ Γεξκαλία ην λαδηζηηθφ παξειζφλ νδεγεί ζε κία 

εμαηξεηηθά ζπληεξεηηθή λνκνζεζία φηαλ πξφθεηηαη γηα κειέηεο πνπ αθφκε θαη θαη 

ειάρηζηνλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο πέξα απφ ζεξαπεπηηθνχο. 

ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, επηηξέπεηαη ε 

ιήςε βιαζηνθπηηάξσλ απφ πνιχ πξψηκα έκβξπα ηα νπνία παξήρζεζαλ κε εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε δελ εκθπηεχζεθαλ ζηε κήηξα θαη πξφθεηηαη λα θαηαζηξαθνχλ. Ζ 

ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ είλαη απαξαίηεηε
103

.    

   Τπάξρνπλ ρψξεο φπνπ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ππεξάξηζκσλ εκβξχσλ, φρη φκσο θαη 

εκβξχσλ κε απνθιεηζηηθφ πξννξηζκφ ηελ έξεπλα. ηηο ρψξεο απηέο ππάξρνπλ δηαηάμεηο 

πνπ θαζνξίδνπλ ην αλψηαην δηάζηεκα ςχμεο ησλ εκβξχσλ θαη ηηο πηζαλέο ρξήζεηο ηνπο. 

ηελ Απζηξία, γηα παξάδεηγκα, ην αλψηαην δηάζηεκα ςχμεο είλαη ην έλα έηνο. Μεηά ηελ 

πάξνδν απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ, θαη εθ‟ φζνλ ηα γνληκνπνηεκέλα σάξηα δελ 

εκθπηεπηνχλ ζηε γπλαίθα πνπ ηα έδσζε, απηά θαηαζηξέθνληαη. Με άιια ιφγηα, ε δσξεά 

ηνπο είηε ζε άιια δεπγάξηα είηε γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο απνθιείεηαη.  

   Αληίζεηα ζε άιιεο ρψξεο ε έξεπλα ζε ππεξάξηζκα έκβξπα επηηξέπεηαη ππφ 

πξνυπνζέζεηο. Κνηλφο ηφπνο εδψ είλαη, λα κε δηεμάγεηαη έξεπλα κεηά ηε 14
ε 

κέξα απφ 

ηελ γνληκνπνίεζε θαη λα κελ επηηξέπεηαη κεηαθνξά ηνπο in utero. Απφ εθεί θαη πέξα, ε 

                                                 
102

Άλλα Γάιια, ό.π., ζει 35  
103

Ήιίαο Γ. Κνχβειαο, φ.π. ζπνξάδελ  
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επηινγή θαη νη επηκέξνπο φξνη ηεο εξεπλεηηθήο ρξήζεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ρψξα. 

ηε Γαλία απαηηείηαη, αθ‟ ελφο, έγθξηζε απφ επηηξνπή βηνεζηθήο θαη, αθ‟ εηέξνπ, ν 

εξεπλεηηθφο ζθνπφο λα είλαη ε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο. 

ηε Φηλιαλδία θαη ηε νπεδία απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηεο γπλαίθαο πξνθεηκέλνπ ηα 

έκβξπα λα θαηαιήμνπλ ζηελ έξεπλα, ελψ απαγνξεχεηαη ξεηά ε έξεπλα ζε έκβξπα πνπ 

ζηνρεχεη ζε γνληδηαθέο κεηαηξνπέο. ηε Γαιιία, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ δεπγαξηνχ, 

ελψ ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο πξέπεη λα είλαη ηαηξηθφο (δηαγλσζηηθφο-ζεξαπεπηηθφο) θαη λα 

κελ πξνθαιείηαη βιάβε ζην έκβξπν. ηελ Ηζπαλία ε έξεπλα επηηξέπεηαη εθ‟ φζνλ 

δηεμάγεηαη ζε αβηψζηκα πξνέκβξπα (2
ε 

εβδνκάδα) θαη ζηνρεχεη ζε βειηίσζε ησλ 

ηερληθψλ εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηε ρξήζε ησλ 

ππεξάξηζκσλ εκβξχσλ απαηηείηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ δνηψλ ησλ γακεηψλ αιιά θαη ε 

έγθξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ κηα θεληξηθή εζληθή επηηξνπή. 

   ηελ Ηαπσλία, εμ άιινπ, κε λφκν πνπ ηζρχεη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 επηηξέπεηαη ε 

έξεπλα ζε «ππεξάξηζκα» έκβξπα, αιιά θαη ε δεκηνπξγία εκβξχσλ κε ηε κέζνδν ηεο 

θισλνπνίεζεο γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. Αο ζεκεησζεί φηη ζε αξθεηέο ρψξεο 

εμεηάδεηαη ε ζέζπηζε αλάινγεο λνκνζεζίαο θαη έρνπλ γίλεη πξφζθαηα ζρεηηθέο 

αλαθνηλψζεηο. Έηζη, ζηηο ΖΠΑ, αλαθνηλψζεθε φηη ζα επηηξαπεί ε δεκφζηα 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο (εκβξπτθά βιαζηνθχηηαξα), εθ‟ φζνλ 

ηα θχηηαξα απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη νη ελ ιφγσ ζεηξέο απνκνλψλνληαη απφ ππεξάξηζκα 

έκβξπα, κε ηε ζπλαίλεζε ησλ δνηψλ ησλ γακεηψλ, ρσξίο νηθνλνκηθφ φθεινο ησλ 

ηειεπηαίσλ θαη πάληνηε ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θπηηαξηθή ζεηξά είρε δεκηνπξγεζεί 

πξηλ απφ ηελ 9
ε 

Απγνχζηνπ 2001, νπφηε θαη αλαγγέιζεθαλ ηα κέηξα. ηελ Απζηξαιία 

κειεηάηαη λα επηηξαπεί ε ιήςε θαη ε έξεπλα ζε εκβξπτθά βιαζηνθχηηαξα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ππεξάξηζκα έκβξπα. ηνλ Καλαδά έρεη θαηαηεζεί λνκνζρέδην γηα ηελ 

ηερλεηή αλαπαξαγσγή πνπ επηηξέπεη ηελ έξεπλα ζε ππεξάξηζκα έκβξπα, φρη φκσο θαη ηε 

δεκηνπξγία εκβξχσλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο
104

.  

   Απφ ηελ παξαπάλσ ζπγθξηηηθή εηθφλα ηεο λνκνζεζίαο παξαηεξνχκε φηη είλαη δχζθνιν 

λα πξνθχςνπλ γεληθά απνδεθηέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιήςεο θαη ρξήζεο ησλ 

                                                 
104

 Βηδάιεο Σ, Κ. Μαλσιάθνπ, «Έθζεζε πξνο ηελ εζληθή επηηξνπή βηνεζηθήο, γηα ηε ρξήζε ησλ 

βιαζηνθπηηάξσλ ζηε βηνταηξηθή έξεπλα θαη ηελ θιηληθή ηαηξηθή», ΣΟ  (2002), 2, ζπνξάδελ 
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βιαζηνθπηηάξσλ. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ζεζπηζζνχλ παγθφζκηνη θαλφλεο αθ‟ ελφο 

γηα ηελ πξνέιεπζε  θαη αθ‟ εηέξνπ ηε ρξήζε ησλ βιαζηνθπηηάξσλ  

    Καηά ηε δηελέξγεηα ησλ ηαηξηθψλ θαη βηνηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε επαξθήο πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ ή ησλ πνιηηψλ πνπ 

ζπκκεηάζρνπλ ζε απηέο Γηα ηελ επίιπζε ησλ εζηθψλ δηιεκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηηο δηαδηθαζίεο απηέο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ νη  γεληθέο αξρέο ηεο βηνεζηθήο. 

Γει. ε αξρή ηεο απηνλνκίαο, ε αξρή ηεο δηθαηνζχλεο, ε αξρή ηεο σθέιεηαο θαη ε αξρή 

ηεο ηζνηηκίαο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

   ηελ επίδξαζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ αζζελνχο ζηελ 

πνξεία, ηελ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη ηελ έθβαζε ρξφλησλ, αλίαησλ παζήζεσλ, 

φπσο είλαη ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, ε νπνία επίζεο ζπλνδεχεηαη θαη απφ απμεκέλε 

πηζαλφηεηα αλάπηπμεο αλαπεξίαο, ν ηαηξφο έρεη θαζήθνλ φρη κφλν λα αληηκεησπίδεη ηελ 

νξγαληθή λφζν ηνπ αζζελνχο, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. 

   Ζ αιήζεηα είλαη φηη θάζε εξεπλεηηθή δξάζε πνπ πξέπεη λα ζεβαζηεί ηηο εζηθέο 

απαηηήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαηξηθή, ηελ επηζηήκε θαη ηελ βηνηερλνινγία 

νθείιεη λα ζεβαζηεί θαη πνιπάξηζκεο απαηηήζεηο άιινπ είδνπο. ηαλ δηεμάγεηαη κηα 

έξεπλα είλαη αλαγθαίν λα ηεξνχληαη φιεο νη επηζηεκνληθέο θαη θιηληθέο απαηηήζεηο, 

θαζψο θαη νη λνκηθέο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηα θαη απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Θα πξέπεη φκσο ζπγρξφλσο λα ηθαλνπνηνχληαη θαη θάπνηεο δχζθνιεο εζηθέο απαηηήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπγθαηάζεζεο φζνλ κεηέρνπλ ζηηο δνθηκέο. πλεπψο, ππάξρνπλ πνιχ θαινί ιφγνη γηα λα 

ηζρπξηδφκαζηε φηη ε νξζή ξχζκηζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη  ζηελ 

απνζήθεπζε θαη ρξήζε ησλ αλζξψπηλσλ βιαζηνθπηηάξσλ γηα  ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο, 

απνηειεί κέξνο ηεο γεληθφηεξεο εζηθήο δηθαηνιφγεζεο ηεο ηαηξηθήο πξαθηηθήο. Δληφο 

απηνχ ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ, νη φξνη πνπ ηίζεληαη απφ ην αίηεκα γηα ελήκεξε 

ζπγθαηάζεζε, κνινλφηη δελ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο, εληνχηνηο 

δηαδξακαηίδνπλ μερσξηζηφ ξφιν γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ αζζελψλ, ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ, θαη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δηαηήξεζε ελφο θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο.          

   πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη, ε ρξήζε “βιαζηνθπηηάξσλ” απφ 

νπνηαδήπνηε πεγή θαη αλ πξνέξρνληαη έρεη ηε δπλακηθή ηεο αιιά ε πξαγκαηηθή αμία ηεο 

κέλεη λα απνδεηρζεί. Απαηηείηαη πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε απφ κέξνπο ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο θαη εθφζνλ ηα δεδνκέλα ην επηηξέπνπλ ζα ήηαλ ρξήζηκνο ν ζρεδηαζκφο 

πνιπθεληξηθψλ κειεηψλ. 
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