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Οι δυνατότητες που µας παρέχουν οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης, χαρακτηρισµού 

και τροποποίησης του γενετικού υλικού του ανθρώπου, βρίσκουν εφαρµογή στη 

προγεννητική διάγνωση και τη γονιδιακή θεραπεία. Η πρώτη, αφορά τον έλεγχο του 

γενετικού υλικού του εµβρύου µε σκοπό τη διάγνωση ενδεχόµενων σοβαρών, ανίατων 

σωµατικών βλαβών που θα εκδηλωθούν στο βρέφος, ενώ η δεύτερη την µεταφορά 

γενετικού υλικού σε σωµατικά κύτταρα ασθενούς µε σκοπό την θεραπεία µιας 

κληρονοµικής ασθένειας. Η εφαρµογή της προγεννητικής διάγνωσης ολοένα διευρύνεται 

και ως επί το πλείστον, συµβάλλει στη µείωση της γέννησης ατόµων µε βαριά 

κληρονοµικά νοσήµατα που εκδηλώνονται κατά ή νωρίς µετά τη γέννηση. Η γονιδιακή 

θεραπεία βρίσκεται ακόµη σε πολύ πρώιµα στάδια ανάπτυξης, είναι ιδιαίτερα υψηλού 

κόστους και τεχνικά, δύσκολη διαδικασία ιδίως για γονίδια µε πολύπλοκο τρόπο 

βιολογικής ρύθµισης, υπόσχεται όµως αποτελεσµατική και ριζική θεραπεία ασθενειών. 

Όµως, οι µέθοδοι αυτές εγείρουν ποικίλα σηµαντικά ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων για τους ασθενείς και τις µελλοντικές γενεές, της 

διαφοράς µεταξύ της θεραπείας και βελτίωσης, της παρέµβασης στην ανθρώπινη 

αναπαραγωγή, της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων και το κυριότερο, του 

σεβασµού της αξίας της ζωής. Γίνεται λοιπόν επιτακτική η διερεύνηση από τη σκοπιά της 

Βιοηθικής των δύο «λύσεων» για την αντιµετώπιση κληρονοµικών ασθενειών στη βάση 

των εναλλακτικών προσεγγίσεων των δύο µεθόδων, την παρούσα και µελλοντική 

αποτελεσµατικότητα τους και την σχετική αποδοχή και εφαρµογή που θα µπορούσαν να 

έχουν σε πληθυσµιακές οµάδες µε διαφορετική κοινωνικο-οικονοµική σύσταση και 

υψηλά ποσοστά φορέων ή πασχόντων από κληρονοµικές ασθένειες, αντιµετωπίσιµες µε 

την µια ή την άλλη µέθοδο ή µε τον συνδυασµό τους. 

Η διερεύνηση αυτή γίνεται αξιοποιώντας ως παραδείγµατα αφενός το νόσηµα της 

µεσογειακής αναιµίας και αφετέρου, ενός άλλου, βιολογικά απλούστερου µονογονιδιακού 

νοσήµατος της κυστικής ίνωσης. Στη συνέχεια, συζητούνται τα βιοηθικά ζητήµατα και οι 

κοινωνικές προεκτάσεις. Τελικά, αξιολογείται η χρήση της φτηνής σε κόστος και απλής 

στην εφαρµογή, προγεννητικής διάγνωσης που ασκείται για τη µείωση της νοσηρότητας 

των πληθυσµών, συγκριτικά µε την γονιδιακή θεραπεία, που υπόσχεται αποτελεσµατική 

διόρθωση της γονιδιακής βλάβης, αλλά που απαιτεί υψηλού επιπέδου εξοπλισµό, 

τεχνογνωσία, εξειδικευµένο προσωπικό και πάνω από όλα λεπτοµερή γνώση των 

σύνθετων βιολογικών παραµέτρων του νοσήµατος. 
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The possibilities that modern techniques of analysis, characterization and modification 

of genetic material of human provide, find application in prenatal diagnosis and gene' 

therapy. Prenatal diagnosis concerns the control of genetic material of fetus aiming at the 

diagnosis of potential serious, incurable body damage that will be expressed in infant, 

while gene therapy concerns the transport of genetic material in body cells of patient 

aiming at the treatment of hereditary illness. The application of prenatal diagnosis is 

continuously extended and it contributes in the reduction of birth of individuals with 

heavy hereditary diseases that are expressed at fetus or early afterwards the birth. Gene 

therapy is still in very precocious stages of growth, has particularly high cost and is a 

technically difficult process especially for genes with complicated way of biological 

regulation. However promises effective and radical treatment of illnesses.  

However, this methods cause various important ethical and social questions, included 

the dangers for the patients and the future generations, the difference between therapy and 

enhancement, the intervention in the human reproduction, the protection of human rights 

and mainly the respect of the value of life. Therefore, becomes imperative the 

investigation from the viewpoint of Bioethics of the two "solutions" for the confrontation 

of hereditary illnesses in the base of alternative approaches of the two methods, their 

present and future effectiveness and the relative acceptance and application that they could 

have in demographic teams with different socio-economic constitution and high 

percentages of carriers or patients from hereditary illnesses, combatable with the one or 

the other method or with their combination.  

This investigation becomes developing as examples on one side the disease of 

Mediterranean anemia and on the other side, another, biologically simpler single gene 

disease of cystic fibrosis. Then, are discussed the Bioethical questions and the social 

extensions. Finally, is evaluated the use of cheap in cost and simple in the application, 

prenatal diagnosis that is practiced for the reduction of sickliness of populations, 

comparatively with the gene therapy, that promises effective correction of gene damage, 

but requires high equipment, know-how, specialized personnel and above all in detail 

knowledge of complex biological parameters of disease. 
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«It took roughly 400 years to translate the basic knowledge of anatomy into its application  

to modern surgery. Thus, it is fair to say that gene therapy is still in its infancy. It requires 

 and deserves more efforts to reveal its full potential in the clinics.» 

(M. Dobbelstein. 2003,Virus research 92: 220-221) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Εισαγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γονιδιακή θεραπεία και προγεννητική διάγνωση. Βιοηθικά ζητήµατα και κοινωνικές προεκτάσεις. 
 

 
1 

 

1. Εισαγωγή 

Ο Francis Crick φέρεται πως κάποτε είπε: «Μέχρι σήµερα πιστεύαµε ότι το µέλλον µας / η 

µοίρα µας βρισκόταν στα άστρα. Τώρα ξέρουµε ότι, σε µεγάλο βαθµό, η µοίρα µας βρίσκεται 

στα γονίδιά µας». Πάνω από 50 χρόνια έχουν περάσει από την ανακάλυψη της δοµής του DNA 

από τους James Watson και Francis Crick (1953). Η ανακάλυψη του DNA ήταν αρχή για την 

εξέλιξη νέων τεχνικών, όπως η προγεννητική διάγνωση (PD: Prenatal Diagnosis) και η 

γονιδιακή θεραπεία (GT: Gene Therapy). Στην αρχή της δεκαετίας του ‘70, οι έννοιες 

γονιδιακή θεραπεία και γενετική τροποποίηση-βελτίωση (GE: Genetic Enhancement) των 

ανθρώπων έµοιαζε περισσότερο µε ταινία επιστηµονικής φαντασίας, αλλά µέχρι τη δεκαετία 

του ‘90 αυτή η ιδέα έγινε επιστηµονική και κλινική πραγµατικότητα. Η GT ανακαλύφθηκε τη 

δεκαετία του ‘80, µερικά χρόνια αφότου οι ερευνητές ήταν ήδη σε θέση να αποµονώσουν 

συγκεκριµένα γονίδια από το DNA. Σήµερα ερευνώνται πάνω από 800 περιπτώσεις γονιδιακής 

θεραπείας κυρίως στις ΗΠΑ64, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν ασθένειες που 

προκαλούνται από ένα µόνο γονίδιο όπως λ.χ. η ινοκυστική νόσος (CF: Cystic Fibrosis), την 

οποία προσπαθούν να αντιµετωπίσουν µε τη µεταφορά φυσιολογικών γονιδίων στους 

πνεύµονες µε εκνέφωµα (spray). Αξίζει να τονιστεί ότι έχουν καταγραφεί και επιτυχείς ως ένα 

βαθµό πειραµατικές γονιδιακές θεραπείες, όπως λ.χ. µια περίπτωση που αφορούσε την 

αντιµετώπιση µελανώµατος. Στο ίδιο πλαίσιο εκτελούνται ήδη πειράµατα ενίσχυσης του 

ανοσοποιητικού συστήµατος σε ασθενείς µε AIDS ή προχωρηµένο καρκίνο, µε τις τεχνολογίες 

µεταφοράς γονιδίων. 

Οι εντυπωσιακές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην γενετική και την µοριακή 

βιολογία, καθώς και η σηµαντική βελτίωση των διαγνωστικών τεχνικών που ήδη 

χρησιµοποιούνται (π.χ. υπερηχογραφία), δηµιουργούν νέες προϋποθέσεις και δυνατότητες για 

την προγεννητική διάγνωση, για τον έλεγχο δηλαδή της φυσιολογικής ανάπτυξης του εµβρύου 

και την διάγνωση ή αποκλεισµό της παρουσίας συγγενών ανωµαλιών και γενετικών 

νοσηµάτων. Προσφέρουν δηλαδή τη δυνατότητα να διενεργούµε διαγνωστικές εξετάσεις στο 

έµβρυο από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, πολύ πριν τη στιγµή της γέννησης. Χάρις στις 

εξετάσεις αυτές, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε µε ακρίβεια πολλά χαρακτηριστικά της 

φυσιολογίας του νέου οργανισµού και µάλιστα στοιχεία της γενετικής του σύστασης. Έτσι, 

µπορούµε να διαπιστώσουµε γενετικά ή αναπτυξιακά αίτια για την εκδήλωση πολλών 

σοβαρών παθήσεων.  

Η προσπάθεια όµως για την δηµιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη µιας 

επιτυχούς εγκυµοσύνης πρέπει να αρχίζει νωρίτερα (στον άνδρα, στη γυναίκα ή στο ζευγάρι 

από κοινού, πριν την έναρξη των προσπαθειών για τεκνοποίηση). Έτσι, η κλασική 

προγεννητική διάγνωση έχει να κάνει µε την παρακολούθηση της ανάπτυξης του εµβρύου στην 

έγκυο µητέρα, ενώ η γενετική συµβουλευτική (GC: Genetic Counseling) ασχολείται µε τον 

έλεγχο και την καθοδήγηση του ατόµου ή του ζευγαριού που πρόκειται να τεκνοποιήσει. Η GC 

ασχολείται επίσης µε την καθοδήγηση του ζευγαριού όταν στην διάρκεια µιας εξελισσόµενης 

εγκυµοσύνης ανιχνεύονται παθολογικές καταστάσεις στο έµβρυο που χρειάζονται περαιτέρω 

έλεγχο, ενηµέρωση, λήψη αποφάσεων και συχνά άµεση αντιµετώπιση. Η έγκαιρη 
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προγεννητική διάγνωση παθολογικών καταστάσεων του εµβρύου δίνει τη δυνατότητα 

αποφυγής της γέννησης νεογνών µε σοβαρά προβλήµατα και βάζει τέλος στην αγωνία των 

περισσότερων γονέων. 

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος στην γενετική του ανθρώπου. Η 

ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος (HGP: Human Genome 

Project) αποτέλεσε ένα εκπληκτικό επίτευγµα που δίδει τεράστια ώθηση στην µελέτη των 

γενετικών νοσηµάτων του ανθρώπου και κατά συνέπεια και στον προγεννητικό τους έλεγχο. 

Στις µέρες µας, τα γενετικώς καθοριζόµενα νοσήµατα ξεπερνούν τα 4000, ενώ υπολογίζονται 

σε 6000 περίπου, τα περισσότερα από τα οποία είναι ευτυχώς σπάνια.143 Υπάρχουν όµως 

πολλά νοσήµατα και σύνδροµα που εµφανίζονται συχνά στον γενικό πληθυσµό και για τα 

οποία απαιτείται έλεγχος στο ζευγάρι πριν ή κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης. Ενδεικτικά 

µπορούµε να αναφέρουµε τη β-µεσογειακή αναιµία (το 8% του ελληνικού πληθυσµού είναι 

φορείς της µετάλλαξης), τη CF (1:25 άτοµα είναι φορέας, 1:2500 παιδιά γεννιέται µε την 

νόσο), το εύθραυστο Χ (συχνή αιτία διανοητικής καθυστέρησης), τη µυοτονική δυστροφία κ.ά. 

Η αναγνώριση των υπεύθυνων µεταλλάξεων, η συσσώρευση γνώσης που έχει επιτευχθεί για 

την αιτιοπαθογένεια και τις κλινικές µορφές των νοσηµάτων αυτών, αλλά κυρίως η καθιέρωση 

σύγχρονων και επαναστατικών τεχνικών µοριακής βιολογίας, όπως ο φθορίζων in situ 

υβριδισµός (FISH: Fluorescence In Situ Hybridization) και η αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης (PCR: Polymerase Chain Reaction) επιτρέπουν την αναγνώριση των ατόµων-

φορέων και την εφαρµογή µεθόδων προγεννητικού ελέγχου. Είναι εντυπωσιακό ότι ανάλογη 

προγεννητική διάγνωση µπορεί να επιχειρηθεί και στο στάδιο της προεµφύτευσης του εµβρύου 

(PGD: Preimplantation Genetic Diagnosis), σε ζευγάρια που υποβάλλονται σε εξωσωµατική 

γονιµοποίηση (IVF: In Vitro Fertilization). 

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση 

για τους σύγχρονους ερευνητές, αλλά και για τους κλινικούς ιατρούς. Η γονιδιακή θεραπεία 

είναι η δυνατότητα παρέµβασης και «επιδιόρθωσης» της γενετικής βλάβης στο γενετικό υλικό 

του ατόµου µε αποτέλεσµα την άρση των επιπτώσεων στην υγεία του ατόµου. Ενώ µέχρι πριν 

από µερικά χρόνια ακουγόταν περισσότερο ως επιστηµονική φαντασία, σήµερα αυξάνεται 

ολοένα ο αριθµός των µονογονιδιακών νοσηµάτων των οποίων έχουν επιχειρηθεί 

ικανοποιητικές προσπάθειες γονιδιακής θεραπείας. Αν και η προγεννητική διάγνωση 

διενεργείται στη χώρα µας ήδη από τη δεκαετία του 1970, η γονιδιακή θεραπεία προέκυψε ως 

µείζον θέµα στη βιοηθική κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘90, αλλά οι επιστήµονες είχαν 

ήδη επισηµάνει πολλά από τα ηθικά, κοινωνικά, νοµικά και πολιτικά ζητήµατα που αφορούν 

αυτήν την νέα τεχνολογία για πάνω από τριάντα χρόνια, ενώ ήδη από την περίοδο της 

δεκαετίας του ’90 είχαν εγκριθεί πάνω από 100 πρωτόκολλα γονιδιακής θεραπείας.165 Η 

γονιδιακή θεραπεία στον άνθρωπο εγείρει ποικίλα σηµαντικά ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων για τους ασθενείς και τις µελλοντικές γενεές, της 

διαφοράς µεταξύ της θεραπείας και της βελτίωσης, της παρέµβασης στην ανθρώπινη 

αναπαραγωγή και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωµάτων.  

Οι δυνατότητες, λοιπόν, που µας παρέχουν οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης, 

χαρακτηρισµού και τροποποίησης του γενετικού υλικού του ανθρώπου, βρίσκουν εφαρµογή 
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στη προγεννητική διάγνωση και τη γονιδιακή θεραπεία. Η πρώτη, αφορά τον έλεγχο του 

γενετικού υλικού του εµβρύου µε σκοπό τη διάγνωση ενδεχόµενων σοβαρών, ανίατων 

σωµατικών βλαβών που θα εκδηλωθούν στο βρέφος, ενώ η δεύτερη την µεταφορά γενετικού 

υλικού σε σωµατικά κύτταρα ασθενούς  µε σκοπό την θεραπεία µιας κληρονοµικής ασθένειας. 

Η εφαρµογή της προγεννητικής διάγνωσης ολοένα και, διευρύνεται και ως επί το πλείστον, 

συµβάλλει στη µείωση της γέννησης ατόµων µε βαριά κληρονοµικά νοσήµατα που 

εκδηλώνονται κατά ή νωρίς µετά τη γέννηση. Η γονιδιακή θεραπεία βρίσκεται ακόµη σε πολύ 

πρώιµα στάδια ανάπτυξης, είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους και τεχνικά, δύσκολη διαδικασία 

ιδίως για γονίδια µε πολύπλοκο τρόπο βιολογικής ρύθµισης. Υπόσχεται όµως αποτελεσµατική 

και ριζική θεραπεία ασθενειών.  

Στόχος αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι να γίνει διερεύνηση από τη σκοπιά της 

Βιοηθικής, των δύο «λύσεων», της προγεννητικής διάγνωσης και της γονιδιακής θεραπείας,  

για την αντιµετώπιση κληρονοµικών ασθενειών στη βάση των εναλλακτικών προσεγγίσεων  

των δύο µεθόδων, την σηµερινή και µελλοντική αποτελεσµατικότητα τους και την σχετική 

αποδοχή και εφαρµογή που θα µπορούσαν να έχουν σε πληθυσµιακές οµάδες µε διαφορετική 

κοινωνικο-οικονοµική σύσταση και υψηλά ποσοστά φορέων ή πασχόντων από κληρονοµικές 

ασθένειες, αντιµετωπίσιµες µε την µια ή την άλλη µέθοδο ή µε τον συνδυασµό τους. 

Τα παραπάνω θα παρουσιαστούν αξιοποιώντας ως παραδείγµατα αφενός το νόσηµα της 

Μεσογειακής Αναιµίας (ΜΑ) και αφετέρου, ενός άλλου, βιολογικά απλούστερου 

µονογονιδιακού νοσήµατος της κυστικής ίνωσης (ΚΙ ή CF) µε υποτελή τρόπο κληρονόµησης. 

Τα νοσήµατα αυτά θα µελετηθούν σε σχέση µε γεωγραφικές περιοχές που «ενδηµούν» και σε 

συνδυασµό µε τα κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία των περιοχών αυτών (π.χ. λεκάνη 

Μεσογείου, Ελλάδα, Κύπρος συγκριτικά µε χώρες της Β. Αφρικής και ΝΑ Ασίας) και 

προηγµένες Ευρωπαϊκές χώρες, αντίστοιχα.  

Η πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας έχει ως τελικό στόχο να αναλύσει από τη σκοπιά 

της Βιοηθικής, την χρήση της φτηνής σε κόστος και απλής στην εφαρµογή, προγεννητικής 

διάγνωσης που ασκείται για τη µείωση της νοσηρότητας των πληθυσµών, συγκριτικά µε την 

γονιδιακή θεραπεία, που υπόσχεται αποτελεσµατική διόρθωση της γονιδιακής βλάβης, αλλά 

που απαιτεί υψηλού επιπέδου εξοπλισµό, τεχνογνωσία, εξειδικευµένο προσωπικό και πάνω 

από όλα λεπτοµερή γνώση των σύνθετων βιολογικών παραµέτρων του νοσήµατος.  

Για να καταλάβουµε τα βιοηθικά προβλήµατα της προγεννητικής διάγνωσης και της 

γονιδιακής θεραπείας, θα ήταν χρήσιµο πρώτα να δούµε τις τεχνικές πτυχές τους, την ιστορική 

τους πορεία και το βιοϊατρικό, κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτικό πλαισίου που τις 

περιβάλλουν. 
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2.1 Προγεννητική ∆ιάγνωση (Κατηγορίες & Τεχνικές) 

Σύµφωνα µε την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής της Ελλάδας ως προγεννητική διάγνωση 

ορίζεται: «Ο έλεγχος του εµβρύου in vivo, µε τη βοήθεια ορισµένων µεθόδων, προκειµένου να 

εντοπισθούν εγκαίρως πιθανές ανωµαλίες ή παθήσεις. Οι µέθοδοι αυτές είναι µη επεµβατικές 

(π.χ. υπερηχογράφηµα, εξέταση του µητρικού αίµατος) ή επεµβατικές (αµνιοκέντηση, έλεγχος 

τροφοβλάστης). Με τις επεµβατικές µεθόδους εξετάζονται εµβρυϊκά κύτταρα που λαµβάνονται 

είτε από το αµνιακό υγρό είτε από την τροφοβλάστη, µε παρακέντηση. Οι επεµβατικές 

προγεννητικές εξετάσεις εντοπίζουν σοβαρές χρωµοσωµικές ανωµαλίες (π.χ. σύνδροµο Down) 

και γενετικές παθήσεις (π.χ. µεσογειακή αναιµία, κυστική ίνωση), αλλά και µη παθολογικά 

φαινοτυπικά χαρακτηριστικά (π.χ. το φύλο του εµβρύου)».46  

Η προγεννητική διάγνωση έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Στη ραγδαία 

αυτή ανάπτυξη συνέβαλαν οι εξής παράγοντες: α) Η τεράστια συµβολή της υπερηχογραφίας 

και η διαρκής βελτίωσή της (ολοένα καλύτερη απεικόνιση και ευκρίνεια, µεγάλη εµπειρία που 

έχει αποκτηθεί, εξειδίκευση του προσωπικού και εισαγωγή νέων δυνατοτήτων π.χ. 3D ή real-

time 4D υπερηχογραφία). β) H πρόοδος της κυτταρογενετικής και µεθόδων της Μοριακής 

Βιολογίας (PCR, FISH, κ.ά.). γ) Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος και η 

αναγνώριση της γενετικής βάσης ολοένα και µεγαλύτερου αριθµού νοσηµάτων και 

συνδρόµων. δ) Η εισαγωγή νέων µεθόδων προγεννητικής διάγνωσης χάρη στην πρόοδο της 

Βιοτεχνολογίας, άλλων που έχουν ήδη καθιερωθεί στην κλινική πράξη (PGD) και άλλων που 

βρίσκονται ακόµη σε ερευνητικό στάδιο (εµβρυϊκά κύτταρα και ελεύθερο εµβρυικό DNA στη 

µητρική κυκλοφορία). ε) H ανάπτυξη και καθιέρωση προγραµµάτων ελέγχου των εγκύων 

γυναικών (screening-tests) για την ανίχνευση ανευπλοειδιών και ιδίως του συνδρόµου Down. 

 

Η προγεννητική διάγνωση µπορεί να διακριθεί ανάλογα µε το αν γίνεται για απλό έλεγχο 

και αφορά όλα τα ζευγάρια ή αν πραγµατοποιείται για την ανίχνευση συγκεκριµένων 

Εικόνα 1: 3D υπερηχογραφία. 
α. Απεικόνιση προσώπου φυσιολογικού εµβρύου µε 3D. β. Πρόσθια πηγή και ραφές µε 3D απεικόνιση. γ. Έµβρυο στο 
πρώτο τρίµηνο της κύησης. Απεικόνιση µε 3D υπερηχογραφία. δ. Το πριν (µε 3D απεικόνιση) και το µετά τη γέννηση του 
µωρού. ε. Εικόνα δισχιδούς ράχης (βέλος) µε 3D υπερηχογραφία. (Πηγή: http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=362) 

Εικόνα 2: 4D υπερηχογραφία. 
(Πηγή: http://hemoneys.blogspot.com/2007/06/ultrasound-
picture-of-susanna.html.jpg) 
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νοσηµάτων: α) σε έλεγχο ρουτίνας και β) σε έλεγχο βάσει ενδείξεων. Ενώ όπως 

προαναφέρθηκε, µπορεί να διακριθεί και σε επεµβατική και µη επεµβατική. 

Η προγεννητική διάγνωση ως έλεγχος ρουτίνας συνιστάται σε όλες τις έγκυες γυναίκες και 

σε αυτόν πραγµατοποιούνται κυρίως: α) εξετάσεις αίµατος για την ανίχνευση ύποπτων 

περιπτώσεων για λοιµώξεις από εµβρυοπαθογόνους µικροοργανισµούς (π.χ. ερυθρά, 

µεγαλοκυτταροϊός, τοξόπλασµα) και στην αναζήτηση ετεροζυγωτίας για διάφορες ασθένειες 

(π.χ. CF, β-ΜΑ, β) υπερηχογραφικό έλεγχο της ανατοµίας και της ανάπτυξης του εµβρύου, γ) 

ανιχνευτικές δοκιµασίες µαζικού ελέγχου (screening tests) για την εκτίµηση της πιθανότητας 

ανευπλοειδίας του εµβρύου. Αυξηµένος κίνδυνος οδηγεί σε περαιτέρω έλεγχο, συνήθως µε την 

εκτέλεση επεµβατικών τεχνικών. 

 Οι µη επεµβατικές τεχνικές της προγεννητικής διάγνωσης είναι οι εξής: α) συνδυασµός 

αυχενικής διαφάνειας και βιοχηµικών δεικτών στο α΄ τρίµηνο της κύησης, β) λήψη βιοχηµικών 

δεικτών στο β΄ τρίµηνο της κύησης, γ) υπερηχογραφικοί δείκτες για ανευπλοειδίες στο β΄ 

τρίµηνο της κύησης (genetic scanning) και δ) το ανατοµικό υπερηχογράφηµα. (Παράρτηµα 1) 

Στην προγεννητική διάγνωση επί ενδείξεων υπάρχουν µια σειρά από ενδείξεις που 

υπαγορεύουν την ανάγκη για προγεννητική διάγνωση, συνήθως επεµβατικό, σε αρκετά µεγάλο 

αριθµό κυήσεων. Οι ενδείξεις αυτές είναι: α) προηγούµενη κύηση µε χρωµοσωµατική 

ανωµαλία, β) η παρουσία µονογονιδιακού νοσήµατος, είτε λόγω της ετεροζυγωτίας / 

οµοζυγωτίας ενός ή και των δύο γονέων, είτε λόγω της γέννησης πάσχοντος παιδιού, γ) 

προηγούµενη κύηση µε µείζονες ή πολλαπλές συγγενείς ανωµαλίες και δ) η έκθεση σε 

τερατογόνους (δυνητικά εµβρυοπαθογόνους) παράγοντες, όπως φάρµακα, ακτινοβολία, 

εµβρυοτοξικοί µικροοργανισµοί, χηµικές / περιβαλλοντικές ουσίες.  

Συνήθως η ανάγκη για τον έλεγχο των χρωµοσωµάτων του εµβρύου προκύπτει κατά τη 

διάρκεια προγεννητικής διάγνωσης ρουτίνας, σε έγκυες γυναίκες µε ελεύθερο ιστορικό, µετά 

την εφαρµογή διαφόρων ανιχνευτικών µεθόδων. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου εκ των 

προτέρων επιβάλλεται η ανάγκη καρυοτυπικού ελέγχου του εµβρύου όπως: 1) προηγούµενη 

κύηση µε χρωµοσωµατική ανωµαλία και 2) γονέας φορέας ισοζυγισµένης µετάθεσης.  

 

Στην προγεννητική διάγνωση για µονογονιδιακά νοσήµατα είναι απαραίτητο τα 

απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα. 1) Ποια είναι η Mendel-ική πιθανότητα κληρονόµησης 

του νοσήµατος στο έµβρυο; ∆ηλαδή την ταξινόµηση του νοσήµατος στις γνωστές κατηγορίες 

Εικόνα 1: Καρυοτυπικός έλεγχος. 
α. Καρυότυπος «φυσιολογικού» αρσενικού ατόµου. β. Καρυότυπος αρσενικού ατόµου µε τρισωµία 21 (Σύνδροµο Down). 
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κληρονοµικότητας: αυτοσωµατική κυρίαρχη, αυτοσωµατική υπολειπόµενη, Χ-σχετιζόµενη 

κλπ. 2) Υπάρχει δυνατότητα προγεννητικής διάγνωσης; Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

απάντηση του ερωτήµατος αυτού είναι η ακριβής αναγνώριση του νοσήµατος, η γνώση της 

γενετικής του βάσης και η παρουσία µετάλλαξης η οποία δύναται να ελεγχθεί µε τις διαθέσιµες 

τεχνικές Μοριακής Βιολογίας. Σηµειώνεται πως σε µια σειρά από µονογονιδιακά νοσήµατα 

(νοσήµατα µεταβολισµού) η προγεννητική διάγνωση γίνεται µε την ανίχνευση παθολογικών 

τιµών της υπεύθυνης πρωτεΐνης ή ενζύµου στο υπό εξέταση υλικό (π.χ. λάχνες, αµνιακό υγρό, 

εµβρυϊκό αίµα), ακόµη και αν δεν είναι γνωστή η ακριβής µετάλλαξη. 3) Ποιες είναι οι πιθανές 

επιλογές αν διαγνωσθεί η παρουσία πάσχοντος εµβρύου; Στα µονογονιδιακά νοσήµατα η 

βαρύτητα του κλινικού φαινότυπου επηρεάζεται από βιολογικά φαινόµενα, όπως η 

υπερπήδηση γενεών, η ποικίλη εκφραστικότητα, η ατελής διεισδυτικότητα και η γενετική 

ετερογένεια. 4) Ποιος είναι o κίνδυνος επανεµφάνισης σε µελλοντική εγκυµοσύνη; Η 

απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι καθοριστικής σηµασίας για την τελική απόφαση του 

ζευγαριού για τη συνέχιση ή τη διακοπή της κύησης.  

∆υσκολίες στην παροχή επαρκούς προγεννητικής διάγνωσης δηµιουργούν η απουσία 

σαφούς διάγνωσης (αλληλεπικάλυψη γενετικών συνδρόµων), η παρουσία ασταθών 

µεταλλάξεων, ο γοναδικός µωσαϊκισµός, η παρουσία πολλαπλών και διαφορετικών 

µεταλλάξεων στο ίδιο γονίδιο (όπως π.χ. στην CF ή στη β-ΜΑ) και η ανεπαρκής γνώση της 

βιβλιογραφίας. Σήµερα είναι εφικτός ο έλεγχος σε ολοένα µεγαλύτερο αριθµό µονογονιδιακών 

νοσηµάτων.91, 113  

 

 

 

 

Η πραγµατοποίηση προγεννητικής διάγνωσης στα πολυπαραγοντικά - πολυγονιδιακά 

νοσήµατα είναι επί του παρόντος πιο πολύπλοκη και στοιχίζει πολύ περισσότερο. Τα 

πολυπαραγοντικά νοσήµατα οφείλονται στην συνδυασµένη δράση διαφορετικών γονιδίων και 

εξωγενών/περιβαλλοντικών παραγόντων, o αριθµός και η φύση των οποίων καθώς και οι 

µηχανισµοί αλληλεπίδρασης παραµένουν άγνωστα. Η  νόσος/ανωµαλία εκδηλώνεται όταν 

ξεπεραστεί ένα «κατώφλι κινδύνου». Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι περισσότερες 

συγγενείς ανωµαλίες που εµφανίζονται στην ενδοµήτρια ζωή (~80%) καθώς και η µεγάλη 

πλειοψηφία των γενετικά καθοριζοµένων νοσηµάτων.13 Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

Εικόνα 2: Γοναδικός µωσαϊκισµός. 
 
Η τυχαία απενεργοποίηση των Χ-χρωµοσωµάτων που 
γίνεται κατά τη διάρκεια των κυτταρικών διαιρέσεων, έχει 
ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία γοναδικού µωσαϊκισµού ή 
γενικότερα ενός µωσαϊκού. Μωσαϊκισµός µπορεί να συµβεί 
και στη GT, όταν πραγµατοποιηθεί σε προέµβρυο, σε 
έµβρυο ή  σε κάποιο άτοµο µετά τη γέννηση και µόνο 
κάποια από τα κύτταρα του εκφράσουν τελικά το 
επιθυµητό γονίδιο. Στην περίπτωση της PGD δεν 
εµφανίζεται µωσαϊκό, καθώς το επιθυµητό γονίδιο 
εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα του ατόµου. 
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προγεννητική διάγνωση στηρίζεται: α) στον υπερηχογραφικό έλεγχο του εµβρύου, β) στην 

αξιοποίηση βιβλιογραφικών δεδοµένων και στοιχείων από µελέτες σε πληθυσµούς και γ) στην 

χρήση του θεωρήµατος του Bayes’ για τον υπολογισµό του σχετικού κινδύνου. 

Η ανάγκη ελέγχου για τυχόν συγγενείς λοιµώξεις προκύπτει συνήθως από την ανίχνευση 

δεικτών στον ορό του µητρικού αίµατος. Η παρακολούθηση των κυήσεων αυτών στηρίζεται: 

α) στην παρακολούθηση των µεταβολών των δεικτών του ορού, β) στην εκτέλεση 

αµνιοπαρακέντησης και στην αναζήτηση (µε PCR) του εµβρυοπαθογόνου οργανισµού στο 

αµνιακό υγρό (επεµβατική PD, Παράρτηµα 2), γ) στην υπερηχογραφική παρακολούθηση των 

εµβρύων για ανίχνευση ευρηµάτων ενδεικτικών προσβολής, δ) στην µαγνητική τοµογραφία για 

την αναζήτηση βλαβών στον εγκέφαλο του εµβρύου, ε) στην γενετική συµβουλευτική, όπου 

παρατίθενται στο ζευγάρι αναλυτικά στοιχεία για την πιθανότητα του εµβρύου να νοσήσει, 

καθώς και τις δυνατότητες-περιορισµούς στον πλήρη έλεγχο της περίπτωσης. Το τοξόπλασµα 

και ο µεγαλοκυτταροϊός είναι οι µικροοργανισµοί που συνήθως αναζητούνται και που 

δυστυχώς οδηγούν σε πολλές αδικαιολόγητες διακοπές κύησης.137  

Τελικά, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η προγεννητική διάγνωση πρέπει να 

εφαρµόζεται όταν: i) ο κίνδυνος ανωµαλίας στο έµβρυο είναι τουλάχιστον εξ ίσου µεγάλος µε 

τον κίνδυνο αποβολής λόγω της µεθόδου προγεννητικής διάγνωσης, ii) η µητέρα είναι 

µεγαλύτερη από 35 ετών, iii) υπάρχει προγενέστερο παιδί µε de novo χρωµοσωµική ανωµαλία, 

iv) υπάρχει κάποια δοµική χρωµοσωµική ανωµαλία σε έναν από τους δύο γονείς, v) υπάρχει 

οικογενειακό ιστορικό γενετικής ατέλειας που µπορεί να διαγνωστεί ή να αποκλειστεί µε 

βιοχηµική ανάλυση ή ανάλυση DNA, vi) υπάρχει οικογενειακό ιστορικό διαταραχής 

συνδεδεµένης µε το Χ χρωµόσωµα για την οποία δεν υπάρχει ειδικός διαγνωστικός έλεγχος και 

vii) υπάρχει κίνδυνος ύπαρξης ατέλειας του νευρικού σωλήνα. 

 

2.2 Προεµφυτευτική Γενετική ∆ιάγνωση & Προγεννητική ∆ιάγνωση 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής της Κύπρου ως 

προεµφυτευτική διάγνωση ορίζεται: «Οποιαδήποτε µέθοδος που περιλαµβάνει χειρισµούς ή 

παρεµβάσεις στο ωάριο και κυρίως στο έµβρυο (βιοψία εµβρύου), πριν την εµβρυοµεταφορά 

και εµφύτευση στην µήτρα, µε στόχο να αποφευχθεί γέννηση παιδιού µε σοβαρή γενετική 

νόσο της οποίας είναι φορείς οι γονείς ή οι δότες ή από την οποία νοσεί τουλάχιστον ο ένας 

από τους δύο γονείς ή να γεννηθεί παιδί µε συγκεκριµένα γενετικά πρότυπα. Ο κύκλος της 

προεµφυτευτικής διάγνωσης είναι ακριβώς ο ίδιος µε εκείνο της εξωσωµατικής γονιµοποίησης, 

µε τη µόνη εξαίρεση ότι η βιοψία των εµβρύων πραγµατοποιείται, συνήθως, την 3 ηµέρα, όταν 

το έµβρυο βρίσκεται στο στάδιο 8 κυττάρων. Μετά το τέλος της προγεννητικής διάγνωσης, 

µόνο τα επιλεγµένα έµβρυα µεταφέρονται στη γυναίκα».48 Εποµένως, η προεµφυτευτική 

διάγνωση είναι µία από τις επεµβατικές µεθόδους της προγεννητικής διάγνωσης.  

Στις µέρες µας, τα ζευγάρια που έχουν σκοπό την δηµιουργία οικογένειας έχουν πολύ 

υψηλές απαιτήσεις σε θέµατα υγείας, ώστε να έχουν ένα φυσιολογικό παιδί. Παρά όµως, τις 

µεγάλες προόδους που έχουν συντελεστεί, περίπου το 1% των παιδιών που γεννιούνται 

πάσχουν από κάποια κληρονοµική γενετική ασθένεια.  
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Εναλλακτική λύση στην προγεννητική διάγνωση είναι η προεµφυτευτική διάγνωση, στην 

οποία γίνεται ανίχνευση του γονοτύπου των εµβρύων πριν ακόµα από την αρχή της 

εγκυµοσύνης. Αυτό είναι δυνατό όταν, µετά από εξωσωµατική γονιµοποίηση, γίνει η διαγνωση 

των παθολογικών και φυσιολογικών εµβρύων, στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ ωοληψίας 

και εµβρυοµεταφοράς. Έτσι, µόνο «φυσιολογικά» έµβρυα θα µεταφερθούν για εµφύτευση στη 

µητέρα και η εγκυµοσύνη µπορεί να αρχίσει χωρίς ανησυχία για πιθανή διακοπή της κύησης. Η 

προεµφυτευτική διάγνωση απαιτεί ασφαλείς µεθόδους για τη βιοψία ενός ή περισσοτέρων 

κυττάρων από το έµβρυο και πολύ ευαίσθητες και ακριβείς διαγνωστικές τεχνικές που θα 

επιτρέψουν την ανάλυση στο στάδιο του ενός κυττάρου. Οι διαγνωστικές αυτές τεχνικές 

συµπεριλαµβάνουν: ανάλυση χρωµοσωµάτων, βιοχηµικά τεστ, FISH και µοριακή ανάλυση 

DNA.51  

Πατέρας της προεµφυτευτικής διάγνωσης θεωρείται ο Robert Edwards, ενώ οι Gardner61 

και Edwards εφάρµοσαν την προεµφυτευτική διάγνωση το 1968 και διέγνωσαν το φύλο 

βλαστοκύστεων κουνελιού εξετάζοντας βιοψία τροφοβλάστης για φυλετική χρωµατίνη. Είκοσι 

χρόνια αργότερα, µετά από πολλές βελτιώσεις των µεθόδων για γονιµοποίηση in vitro στον 

άνθρωπο και µετά την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών µοριακής βιολογίας και ειδικά της 

PCR, έγινε δυνατόν να επιτευχθεί το ίδιο µε ανθρώπινα έµβρυα. Οι πρώτες εγκυµοσύνες στον 

άνθρωπο ήταν αποτέλεσµα µεταφοράς ενός θηλυκού εµβρύου σε γυναίκες οι οποίες 

βρίσκονταν σε υψηλό κίνδυνο µετάδοσης φυλοσύνδετων γενετικών παθήσεων, έγιναν δυνατές 

το 1989 στην Αγγλία, στο νοσοκοµείο Hammersmith και κατέληξαν στη γέννηση υγιών 

κοριτσιών. 

Η προεµφυτευτική διάγνωση αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία από επιµέρους στάδια 

που απαιτούν λεπτότατους χειρισµούς σε ειδικά εργαστήρια. Με βάση µελέτες που έχουν γίνει 

µέχρι σήµερα διεθνώς φαίνεται ότι το 30% περίπου των προεµφυτευτικών διαγνώσεων που 

πραγµατοποιούνται έχουν σαν αποτέλεσµα τη γέννηση παιδιού. Παρά το ότι µε την 

προεµφυτευτική διάγνωση µειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα µεταφοράς για εµφύτευση 

εµβρύου που πάσχει από κάποια γενετική νόσο (π.χ. MA), συνιστάται διεθνώς προγεννητική 

διάγνωση µε λήψη χοριακών λαχνών ή αµνιακού υγρού µε σκοπό την επιβεβαίωση της αρχικής 

διάγνωσης.78  

Η προεµφυτευτική διάγνωση σήµερα εφαρµόζεται σε ζευγάρια που έχουν µεγάλες 

πιθανότητες (25% ή 50%) να αποκτήσουν παιδί µε κληρονοµική νόσο, όταν ο ένας ή και οι 

δύο γονείς είναι φορείς του αυτού παθολογικού γονιδίου, είτε πάσχουν από τη νόσο. Με το 

υπάρχον επίπεδο γνώσης της επιστήµης σήµερα µπορούν να ανιχνευτούν περί τα 200 γενετικά 

νοσήµατα. Η προεµφυτευτική διάγνωση παρόλο που φαίνεται να πλεονεκτεί της 

προγεννητικής διάγνωσης, καθώς η επιβάρυνση της γυναίκας σωµατικά και ψυχολογικά είναι 

σαφώς µικρότερη, εντούτοις µε τη µέθοδο αυτή οι ηθικοί προβληµατισµοί είναι οι ίδιοι ή και 

περισσότεροι από την προγεννητική διάγνωση.47 Για παράδειγµα η ανίχνευση ενός 

παθολογικού γονιδίου δεν συνεπάγεται αυτοµάτως ότι το έµβρυο θα πάσχει από την νόσο 

καθότι ενδέχεται ο βαθµός διεισδυτικότητας του γονιδίου να µην επιτρέψει την εµφάνισή της 

συγκεκριµένης νόσου. Ακόµα, µερικά νοσήµατα εµφανίζουν συµπτώµατα στο 30ο ή 40o έτος 
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της ζωής του ατόµου και κατά συνέπεια κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει µελλοντική 

δυνατότητα θεραπείας. 

Εφαρµόζεται σε πολύ περιορισµένο αριθµό κυήσεων λόγω του κόστους και κυρίως λόγω 

του ότι προϋποθέτει την επίτευξη εγκυµοσύνης µε εξωσωµατική γονιµοποίηση. Εφαρµόζεται 

σε ζευγάρια µε: α) προχωρηµένη αναπαραγωγική ηλικία µητέρας, β) παρουσία ισοζυγισµένων 

µεταθέσεων στον ένα συνήθως γονέα, γ) ανάγκη για καθορισµό φύλου σε ιστορικό 

φυλοσύνδετων νοσηµάτων, δ) φορεία ή νόσο από µονογονιδιακά νοσήµατα και ε) ένδειξη για 

HLA τυποποίηση στο έµβρυο που θα εµφυτευθεί.133 Απαιτείται η δυνατότητα πρόσβασης 

στους γαµέτες ή στο έµβρυο µέχρι την 6η ηµέρα, και οι τεχνικές που ακολουθούνται είναι: i) 

βιοψία πολικού σωµατίου, ii) βιοψία ή αναρρόφηση 1-2 βλαστοµεριδίων από έµβρυο 6-8 

κυττάρων (2η-3η ηµέρα), iii) βιοψία τροφοεξωδέρµατος από βλαστοκύστη (5η-6η ηµέρα). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Γενετική Συµβουλευτική & Προγεννητική ∆ιάγνωση 

Από όσα προαναφέρθηκαν για την προγεννητική διάγνωση γίνεται φανερή η 

αναγκαιότητα για την παροχή κατάλληλης και τεκµηριωµένης γενετικής συµβουλευτικής. Με 

την γενετική συµβουλευτική µπορεί να διενεργηθεί ένας αναλυτικός και σε βάθος έλεγχος του 

ατόµου ή του ζευγαριού που επιθυµεί να αποκτήσει ένα παιδί και πρέπει να γίνεται πριν την 

εγκυµοσύνη. Οι συνηθέστερες οµάδες ατόµων ή ζευγαριών που χρήζουν ενός τέτοιου ελέγχου 

είναι οι εξής: 

α) Άτοµα που πάσχουν από κάποιο γενετικό νόσηµα που ενώ επιτρέπει την δυνατότητα 

τεκνοποίησης, εντούτοις πρέπει να διερευνηθεί η πιθανότητα κληρονόµησης του νοσήµατος 

στο έµβρυο και οι επιπτώσεις στην µελλοντική ζωή του.  

β) Άτοµα που είναι υγιή, αλλά φορείς γενετικού νοσήµατος, που όµως η απόκτηση παιδιού 

µε άλλο άτοµο φορέα δηµιουργεί τον κίνδυνο πλήρους εκδήλωσης της νόσου. Η αναγνώριση 

των φορέων είναι το πρώτο βήµα και θα επιτρέψει περαιτέρω διαγνωστικές προσεγγίσεις αλλά 

δεν είναι πάντα απλή υπόθεση.  

γ) Σε ζευγάρια όπου έχουν ήδη ένα παιδί µε χρωµοσωµική ανωµαλία (π.χ. τρισωµία 21) ή 

που γεννήθηκε µε συγγενή νόσο (π.χ. συγγενή καρδιοπάθεια) και επιβάλλεται σε επόµενη 

εγκυµοσύνη ένας πληρέστερος έλεγχος. Εδώ η γενετική συµβουλευτική αφού εξετάσει όλες τις 

παραµέτρους (γενεαλογικό δένδρο, συνθήκες εγκυµοσύνης, κληρονοµικά νοσήµατα) θα 

παρουσιάσει τις δυνατότητες ελέγχου του εµβρύου σε επόµενη εγκυµοσύνη µε τις υπάρχουσες 

Εικόνα 5: PGD 
α. Σχηµατική απεικόνιση εµβρύου 
µέσα στη µήτρα. β. Πραγµατική 
φωτογραφία εµβρύου µέσα στον 
αµνιακό σάκο.  
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(και διαρκώς βελτιούµενες) διαγνωστικές τεχνικές. Πρέπει όµως να γίνει κατανοητό από το 

ζευγάρι ότι κάθε εγκυµοσύνη ενέχει τον κίνδυνο εµφάνισης ανωµαλιών από το έµβρυο σε ένα 

ποσοστό 2% για «µείζονες» και 3-4% για «ελάσσονες» ανωµαλίες. 

δ) Ζευγάρια µε επανειληµµένες αποβολές, δηλαδή περισσότερων από δύο αυτόµατων 

διακοπών κύησης, αποτελούν µια άλλη σηµαντική κατηγορία ζευγαριών που εξετάζονται στα 

Κέντρα ή στα Ιατρεία γενετικής συµβουλευτικής και χρήζουν ελέγχου και καθοδήγησης. Στις 

περιπτώσεις αυτές απαιτείται ένας πλήρης έλεγχος που θα αποκλείσει ως παθογενετικό αίτιο 

την χρωµοσωµατική ανωµαλία του ενός ή και των δύο γονέων (π.χ. µια αµοιβαία µετάθεση 

ανάµεσα στα χρωµατοσώµατα του ενός γονέα που κληρονοµείται ως µη ισοζυγισµένη στο 

έµβρυο και το οποίο τελικά αποβάλλεται). 

ε) Τέλος σηµαντικός αριθµός ζευγαριών χρήζουν γενετικής συµβουλευτικής λόγω 

υπογονιµότητας (δηλαδή αδυναµίας επίτευξης εγκυµοσύνης µετά από ένα χρόνο ελεύθερων 

επαφών). Και σε αυτή την περίπτωση τα αίτια µπορεί να είναι γενετικά και πρέπει να 

διερευνηθούν. 

Συνήθη ζητήµατα που απαιτούν γενετική συµβουλευτική είναι: α) η εκτίµηση της 

πιθανότητας κινδύνου και οι δυνατότητες προγεννητικής διάγνωσης σε ζευγάρια µε ιστορικό, 

β) η ανάγκη επεµβατικής προγεννητικής διάγνωσης, γ) η έκθεση σε δυνητικά τερατογόνους 

παράγοντες, δ) η συζήτηση των επιλογών όταν υπάρξει διάγνωση συγγενών ή 

χρωµοσωµατικών ανωµαλιών στο έµβρυο (διακοπή ή συνέχιση κύησης;), ε) οι δυνατότητες 

θεραπευτικής παρέµβασης (ενδοµήτρια, µετά τη γέννηση ή αργότερα;), στ) οι πιθανές 

συνέπειες στην ψυχοσωµατική ανάπτυξη του ατόµου. Εργαλεία και προϋποθέσεις για παροχή 

επαρκούς και τεκµηριωµένης γενετικής συµβουλευτικής αποτελούν: 1) η γνώση των βασικών 

αρχών της Γενετικής, της ταξινόµησης και της κατανόησης των βασικών µηχανισµών 

δηµιουργίας των γενετικών νοσηµάτων, 2) η γνώση των νόµων της κληρονοµικότητας 

(Mendel) και της µη Mendel-ικής κληρονοµικότητας, 3) η δυνατότητα χρησιµοποίησης του 

θεωρήµατος του Bayes’ για τον υπολογισµό του σχετικού κινδύνου, 4) η γνώση των µεθόδων 

προγεννητικής διάγνωσης, των χρησιµοποιούµενων διαγνωστικών τεχνικών και η δυνατότητα 

ερµηνείας των αποτελεσµάτων του προγεννητικού ελέγχου, 5) η διαρκής ενηµέρωση στις 

εξελίξεις στη Γενετική, τη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοτεχνολογία.  

Όπως µπορούµε να δούµε, η προγεννητική διάγνωση απευθύνεται σε πολλές και 

διαφορετικές κατηγορίες ζευγαριών που επιθυµούν την τεκνοποίηση και όπου το κύριο 

πρόβληµα φαίνεται διαφορετικό, αλλά η προσέγγισή του εκ µέρους του ιατρού στηρίζεται στις 

ίδιες αρχές και µεθόδους που επιγραµµατικά συνοψίζονται ως εξής: α) παρόντες σε κάθε 

συζήτηση είναι και τα δύο µέλη του ζευγαριού και το πρόβληµα τίθεται και αντιµετωπίζεται ως 

κοινή υπόθεση, β) αποφεύγονται ο «στιγµατισµός» και η «ενοχοποίηση» του άνδρα ή της 

γυναίκας που φέρει νόσο που πιθανά δηµιουργεί προβλήµατα σε µελλοντική γονιµότητα ή που 

φαίνεται καταρχήν να είναι ο υπεύθυνος για την µη επίτευξη µιας επιτυχούς κύησης (π.χ. η 

γυναίκα σε περιπτώσεις επανειληµµένων αποβολών ή ο ολιγοσπερµικός άνδρας σε περίπτωση 

υπογονιµότητας), γ) παρατίθενται οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρονται σήµερα για τον 

επαρκή έλεγχο του ζευγαριού πριν την εγκυµοσύνη, αλλά και για τον ικανοποιητικό έλεγχο του 
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αναπτυσσόµενου εµβρύου. Παράλληλα όµως πρέπει να γίνει κατανοητό στο ζευγάρι ότι η 

παρουσία συγγενών ανωµαλιών είναι αρκετά συχνή 2-5% και η παρουσία επιπλοκών στην 

εξέλιξη της εγκυµοσύνης είναι πιθανή. Για αυτό ακριβώς τους λόγους επιβάλλεται ο έλεγχος 

πριν την εγκυµοσύνη, η γενετική συµβουλευτική και η προγεννητική διάγνωση, που θα 

µειώσουν την πιθανότητα γέννησης παιδιού µε µείζονες δυσπλασίες, την δυσµενή εξέλιξη της 

εγκυµοσύνης καθώς και την νοσηρότητα και θνητότητα, τόσο την µητέρας, όσο και του 

εµβρύου. 

 

2.4 Υπέρ & Κατά της Προγεννητικής ∆ιάγνωσης128, 158 

Η δυνατότητα προγεννητικής διάγνωσης σε διαρκώς περισσότερα γενετικά καθοριζόµενα 

νοσήµατα δηµιουργεί µια σειρά από ερωτήµατα και ζητήµατα Βιοηθικής. Σε πολλά από αυτά 

υπάρχουν οδηγίες στη διεθνή βιβλιογραφία και στις κατευθύνσεις ιατρικών εταιρειών και 

διεθνών οργανισµών υγείας. Σε άλλα όµως που έχουν ανακύψει ως συνέπεια της εντυπωσιακής 

προόδου των τελευταίων χρόνων, επιβάλλεται η δηµιουργία νοµικού και δεοντολογικού 

πλαισίου που θα καθορίζει τα όρια και τις αρχές στην παροχή προγεννητικής διάγνωσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα του προβληµατισµού που υπάρχει είναι η απάντηση στο ερώτηµα 

των ορίων της προγεννητικής διάγνωσης σε γενετικά καθοριζόµενα νοσήµατα που: α) δεν 

σχετίζονται µε µείζονες συγγενείς ανωµαλίες ή µε σοβαρή σωµατική ή πνευµατική αναπηρία, 

β) εµφανίζονται στην ενήλικο ζωή και µάλιστα όταν η ηλικία εµφάνισης ή/και η βαρύτητα µε 

την οποία εκδηλώνονται ποικίλει («late-onset disorders» µε γενετική προδιάθεση, όπως η 

χορεία Huntington, τα ψυχικά νοσήµατα, ή µεταλλάξεις σχετιζόµενες µε κακοήθη νοσήµατα 

π.χ. BRCA1,2).
163  

Τα κυριότερα αίτια ανεπάρκειας ή περιορισµού των δυνατοτήτων της σύγχρονης 

προγεννητικής διάγνωσης είναι τα εξής: α) η αδυναµία του υπερηχογραφικού ελέγχου να 

ανιχνεύσει το σύνολο των συγγενών ανωµαλιών, β) η εφαρµογή των ανιχνευτικών 

προγραµµάτων για την αναγνώριση των ανευπλοειδικών κυήσεων συνοδεύεται από σχετικά 

υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσµάτων (~5-15%) που οδηγεί σε πολλές επεµβάσεις 

προγεννητικής διάγνωσης. Επιπλέον, ένα ποσοστό ανευπλοειδικών κυήσεων, που κυµαίνεται 

από 5-35%, δεν αναγνωρίζεται (ψευδώς καθησυχαστικά screening tests), γ) η απουσία γνώσης 

της γενετικής βάσης ή της υπεύθυνης µετάλλαξης συνεπάγεται την αδυναµία προγεννητικής 

διάγνωσης, ακόµη και σε περιπτώσεις µε γνωστό ιστορικό, δ) η de novo εµφάνιση 

µεταλλάξεων ή δοµικών και αριθµητικών αλλαγών στα χρωµοσώµατα (π.χ. µη-ισοζυγισµένες 

µεταθέσεις) αποτελούν µη προβλέψιµο παράγοντα, ε) η πιθανότητα λαθών ή παραλείψεων 

σχετίζεται αναπόφευκτα µε τη γνώση, την εµπειρία, την εξειδίκευση, τη διαρκή ενηµέρωση 

των επαγγελµατιών υγείας αλλά και µε την αξιοπιστία των εργαστηρίων στα οποία 

εκτελούνται οι ποικίλες εξετάσεις. Ένα σύστηµα διαρκούς αξιολόγησης και 

επαναλαµβανόµενης πιστοποίησης των επαγγελµατιών υγείας και των σχετικών εργαστηρίων 

πρέπει να καθιερωθεί. 

Τα επόµενα χρόνια αναµένονται εξελίξεις που θα βελτιώσουν τη δυνατότητα παροχής 

επαρκέστερης προγεννητικής διάγνωσης. α) Η αξιόπιστη χρησιµοποίηση των εµβρυϊκών 

κυττάρων και του ελεύθερου εµβρυϊκού DNA που αποµονώνονται από το µητρικό αίµα. β) Η 
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περαιτέρω αξιοποίηση της ολοκλήρωσης του HGP, που επιτρέπει την αναγνώριση ολοένα και 

περισσότερων γενετικών νοσηµάτων και συνδρόµων. γ) Η αξιοποίηση των µικροσυστοιχιών 

(microarrays) που επιτρέπει την πολλαπλή αναζήτηση µεταλλάξεων σε ένα δείγµα βιολογικού 

υλικού. δ) Η παραπέρα πρόοδος στον τοµέα της Ιατρικής του εµβρύου, που επιτρέπει την 

ενδοµήτρια αντιµετώπιση-θεραπεία αρκετών συγγενών ανωµαλιών, καθιστώντας συζητήσιµη 

από το ζευγάρι τη διατήρηση της κύησης. ε) Η γονιδιακή θεραπεία που µέσω της οποίας το 

νόσηµα επιδέχεται αντιµετώπισης και περιορίζει ή εξαφανίζει τις συνέπειες στη ζωή του 

ατόµου. 
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3.1 Γονιδιακή Θεραπεία (Κατηγορίες & Τεχνικές)32, 58 

Ο ορισµός και ο στόχος της γονιδιακής θεραπείας είναι η τροποποίηση του γενετικού 

υλικού ανθρώπινων κυττάρων για θεραπευτικούς σκοπούς.7 Η γονιδιακή θεραπεία µπορεί να 

διακριθεί σε δύο κατηγορίες: 1) ανάλογα µε το αν εφαρµόζεται in vivo ή ex vivo και 2) αν 

εφαρµόζεται σε σωµατικά (SGT) ή σε γαµετικά κύτταρα (GLGT).136 (Η δεύτερη διάκριση 

αναφέρεται για βιβλιογραφικούς λόγους και µόνο. Η εξήγηση θα δοθεί παρακάτω.) Η in vivo 

γονιδιακή θεραπεία προϋποθέτει την στοχευµένη µεταφορά γονιδίων µέσω φορέων µε 

κυτταροεπιλεκτικό ή ιστοειδικό τρόπο και ίσως κάποια µέρα µε τη µεσολάβηση ειδικών 

κυτταρικών υποδοχέων.111 Ενώ, η ex vivo γονιδιακή θεραπεία περιλαµβάνει την αφαίρεση 

ιστού από τον ασθενή, επιµόλυνση των κυττάρων της καλλιέργειας µε το επιθυµητό γενετικό 

τµήµα και έπειτα την µεταφορά των γενετικά αλλαγµένων κυττάρων στον ασθενή.31 

Η in vivo γονιδιακή θεραπεία γίνεται µε τη στοχοθέτηση του συστήµατος µεταφοράς 

γονιδίων στον επιθυµητό τύπο κυττάρων του ασθενούς χρησιµοποιώντας είτε φυσικά µέσα, 

όπως ιστική ένεση (π.χ. στους όγκους του εγκεφάλου), είτε µε βιολιστικές µεθόδους (π.χ. 

δερµικός εµβολιασµός DNA) ή ενδεχοµένως στο µέλλον, χρησιµοποιώντας συστηµατική 

έγχυση των κυτταροειδικών φορέων DNA που θα φέρουν συγκεκριµένους υποδοχείς (π.χ. µε 

λιποσώµατα ή ανασυνδυασµένους ιούς). Το σηµαντικό είναι ότι σε καµία από τις στρατηγικές 

που ακολουθούνται στην in vivo γονιδιακή θεραπεία δεν χρησιµοποιούνται κύτταρα της 

γαµετικής σειράς και εποµένως η γενετική αλλαγή δεν θα µεταβιβαστεί στην επόµενη γενεά.63  

 

 

 

Η ex vivo γονιδιακή θεραπεία γίνεται µε επιµόλυνση των κυτταρικών καλλιεργειών που 

προέρχονται από τον ασθενή µε φορείς DNA και στη συνέχεια τα γενετικά αλλαγµένα κύτταρα 

µεταφέρονται ξανά στον ασθενή. Στις µέρες µας, αναπτύσσονται δύο τύποι ex vivo γονιδιακής 

θεραπείας και κατευθύνονται στους ινοβλάστες και τα αιµοποιητικά βλαστοκύτταρα.148  

Γενικότερα, στη γονιδιακή θεραπεία για να αναστραφεί η ασθένεια που προκαλείται από 

κάποια γενετική διαταραχή, οι ερευνητές αποµονώνουν «φυσιολογικό» DNA και το ενθέτουν 

σε ένα φορέα, που συνήθως είναι ένας ανενεργός ιός (9α). Στη συνέχεια, µολύνεται ένα 

κύτταρο στόχος, συνήθως από έναν ιστό που επηρεάζεται από την ασθένεια µε τον φορέα (9β). 

Ο φορέας ενθέτει το DNA του στο DNA του κυττάρου, το οποίο στη συνέχεια αρχίζει την 

Εικόνα 6: In vivo Γονιδιακή Θεραπεία. 
Εικόνα 7: Ex vivo Γονιδιακή Θεραπεία. 
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παραγωγή του γενετικού του προϊόντος χρησιµοποιώντας τους µοριακούς µηχανισµούς του 

κυττάρου και επαναφέρει το κύτταρο στην οµαλή του λειτουργία. (Εικόνες 8 & 9) 

Πριν µερικά χρόνια, Γάλλοι ερευνητές έδωσαν στη δηµοσιότητα τα αποτελέσµατα που 

είχε η γονιδιακή θεραπεία στην αντιµετώπιση µιας ασθένειας που καλείται Βαριά 

Συνδυασµένη Ανοσοανεπάρκεια (SCID: Severe Combined Immune Deficiency), η ασθένεια 

από την οποία έπασχε ο David «The Boy in the Bubble». Ένα ελαττωµατικό γονίδιο δεν 

εκφράζει την παραγωγή ενός ενζύµου σηµαντικού για την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού 

συστήµατος. Οι επιστήµονες αποµόνωσαν το κανονικό αντίγραφο του γονιδίου και το 

ενέθεσαν σε ένα φορέα. Στο εργαστήριο, χρησιµοποίησαν το φορέα για να µεταφέρουν το 

γονίδιο στα κύτταρα του µυελού των οστών του ασθενή. Ο µυελός των οστών παράγει τα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος. Έπειτα τα κύτταρα αυτά µεταφέρθηκαν στον 

ασθενή σε ένα χωρίς µικρόβια δωµάτιο.65 (Εικόνα 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς η θεραπεία γίνεται έµµεσα στα κύτταρα που θα 

περάσουν στη γαµετική σειρά.157 Για την γονιδιακή θεραπεία ακολουθείται το παρακάτω 

γενικό πρωτόκολλο: 1) Αποµόνωση ολοδύναµων εµβρυϊκών κυττάρων αδιαφοροποίητου 

σταδίου. 2) Καθορισµός του γενετικού σταδίου του εµβρύου. 3) Καλλιέργεια εµβρυϊκών 

βλαστικών κυττάρων. 4) Ένθεση γενετικού υλικού στα εµβρυϊκά κύτταρα. 5) Επιλογή  

κυττάρων, στα οποία  έχει  εντεθεί σταθερά το γονίδιο. 6) Αλλαγή του επιθυµητού γονιδίου. 7) 

Αφαίρεση ιχνηθέτη (marker). 8) Επιβεβαίωση γονιδιακής ακεραιότητας. 9) Πυρηνική 

µεταφορά. 10) Επανεµφύτευση στη µητέρα. (Εικόνα 11) 

Εικόνα 8: Αποµόνωση DNA. 
Εικόνα 9: Ένθεση θεραπευτικού DNA. 

Εικόνα 10:  
Γονιδιακή θεραπεία SCID. 
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Αυτό όµως, που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η γονιδιακή θεραπεία, είτε είναι σωµατικών 

ή γαµετικών κυττάρων, προϋποθέτει ότι η εφαρµογή της στοχεύει σε καταστάσεις που 

προκαλούνται από δυσλειτουργία ή έλλειψη ενός µόνο γονιδίου (µονογονιδιακές ασθένειες). 

Επίσης, το υπεύθυνο γονίδιο πρέπει προηγουµένως να έχει ταυτοποιηθεί και κλωνοποιηθεί, 

ενώ παράλληλα, πρέπει να υπάρχουν τεχνικές αποµάκρυνσης του µεταλλαγµένου γονιδίου και 

εισαγωγής του φυσιολογικού οµολόγου αλληλοµόρφου του. Εκτός του ότι µπορεί να διακριθεί 

ανάλογα µε το ποιος είναι ο στόχος της σε γονιδιακή θεραπεία σωµατικών κυττάρων και 

γονιδιακή θεραπεία γαµετικών κυττάρων, η γονιδιακή θεραπεία µπορεί να διαιρεθεί σε τρεις 

υποκατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο επέµβασης. 1) Η πιο προφανής εκδοχή γονιδιακή 

θεραπεία είναι η γονιδιακή αντικατάσταση, δηλαδή η αντικατάσταση µεταλλαγµένων 

γονιδίων, τα οποία αδυνατούν να λειτουργήσουν µε ορθό τρόπο, από φυσιολογικά. 2) Μια 

δεύτερη εναλλακτική προσέγγιση είναι η γονιδιακή επιδιόρθωση, δηλαδή η τροποποίηση ενός 

δυσλειτουργικού γονιδίου µε µια τεχνική, όπως η κατευθυνόµενη µεταλλαξιγένεση, η οποία 

αποκαθιστά το εσφαλµένο κωδικοποιούµενο µήνυµά του. Αν και αυτή η προσέγγιση είναι 

εξίσου δυσχερής µε τη γονιδιακή αντικατάσταση, έχει εφαρµοστεί µε αρκετή επιτυχία σε 

διαφορετικά είδη κυττάρων θηλαστικών. 3) Προς το παρόν όµως, η προσέγγιση που υπόσχεται 

πολλά είναι η γονιδιακή ενίσχυση, δηλαδή η εισαγωγή ενός φυσιολογικού γονιδίου σε ένα 

κύτταρο χωρίς να έχει προηγηθεί αποµάκρυνση ή τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος 

µεταλλαγµένου γονιδίου.22 Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 

όλων των συστηµάτων µεταφοράς γονιδίων που χρησιµοποιούνται στη γονιδιακή θεραπεία. 

 

 

Εικόνα 12: Γενικό πρωτόκολλο κλωνοποίησης. Εικόνα 11: Γενικό πρωτόκολλο γονιδιακής θεραπείας. 
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Πίνακας 128 
 (Προσαρµογή από:  http://www.biochem.arizona.edu/classes/bioc471/pages/Lecture25/Lecture25.html) 

 

Είναι επίσης σηµαντικό να αναφερθεί ότι η γονιδιακή θεραπεία θα µπορούσε δυνητικά να 

εφαρµοστεί και σε πολυπαραγοντικές ασθένειες, των οποίων η εµφάνιση επηρεάζεται από 

σωρεία παραγόντων, γενετικών και περιβαλλοντικών. Όµως, για να πραγµατοποιηθεί αυτό θα 

πρέπει να συνυπολογιστούν αµέτρητοι παράγοντες, πράγµα που την καθιστά προς το παρόν 

αδύνατη, καθώς ακόµα δεν έχει επιτευχθεί ο έλεγχος όλων των παραµέτρων στις 

µονογονιδιακές ασθένειες, που θεωρητικά είναι πιο εύκολο να αντιµετωπιστούν. Θα πρέπει, 

ακόµα, να σηµειωθεί ότι οι µονογονιδιακές ασθένειες που έχουν διαπιστωθεί µέχρι σήµερα 

είναι περίπου 4000 (οι περισσότερες από τις οποίες βέβαια είναι σπάνιες) και κάποιες από 

αυτές είναι: αιµοφιλία Α, ανεπάρκεια Α1-αντιθρυψίνης, ανεπάρκεια απαµινάσης της 

αδενοσίνης, ανεπάρκεια αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης, ατελής οστεογένεση, 

δρεπανοκυτταρική αναιµία, θαλασσαιµίες, κυστική ίνωση, µυϊκή δυστροφία Duchenne, 

µυοτονική δυστροφία, νευροϊνοµάτωση τύπου 1, νόσος Tay-Sachs, νόσος του Huntington, 

όγκος του Wilms, οικογενής υπερχολιστερολαιµία, ρετινοβλάστωµα, σύνδροµο εύθραυστου Χ, 

φαινυλκετονουρία κτλ.143  

Για να είναι οι παραπάνω µέθοδοι ασφαλείς και οικονοµικώς αποδοτικές, θα πρέπει οι 

ιδιότητες ενός αποτελεσµατικού συστήµατος µεταφοράς γονιδίων να είναι: 1) Κυτταρο-

επιλεκτικό. 2) Ικανό για µεταγραφή επιθυµητό χρονικό διάστηµα. 3) Η ενεργός µορφή του 

συστήµατος διαθέσιµη σε ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση. 4) Ανοσολογικά ουδέτερο.  

Ενώ είναι ακόµα πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουµε πόσο χρήσιµη θα είναι η γονιδιακή 

θεραπεία ως θεραπεία ρουτίνας για τις γενετικές ασθένειες, οι περισσότεροι βιοϊατρικοί 

ερευνητές συµφωνούν ότι θα αντιπροσωπεύει ένα µόνο από τα πολλά νέα µοριακά γενετικά 

εργαλεία που οι γιατροί του 21ου αιώνα θα έχουν στη διάθεσή τους για την πρόληψη, τη 

διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών. Επειδή, όµως, όλες αυτές οι προσεγγίσεις 

εξακολουθούν να είναι ουσιαστικά πειραµατικές, οι ασθένειες που πρόκειται να 

αντιµετωπιστούν µε γονιδιακή τροποποίηση πρέπει να είναι πολύ σοβαρές και να µην υπάρχει 

αποτελεσµατική εναλλακτική µέθοδος αντιµετώπισής τους. Παρόλα αυτά, στην πορεία, 

αναπτύχθηκαν στρατηγικές γονιδιακής θεραπείας και για µια πληθώρα άλλων νοσηµάτων που 

Σύστηµα 
µεταφοράς 
γονιδίων 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Retrovirus 
ενσωµατώνεται στο γονιδίωµα των 
κυττάρων ξενιστών & παρέχει σταθερή 
γονιδιακή έκφραση 

τυχαία ενσωµάτωση που µπορεί να 
προκαλέσει µεταλλαγές ένθεσης 

Adenovirus 
περιέχει >30kb µη ιικού DNA, µολύνει 
κύτταρα που διαιρούνται & κύτταρα που 
δεν διαιρούνται 

δεν µακρά έκφραση του γονιδίου, δεν 
ενσωµατώνεται 

Adeno-associated 
virus 

δεν περιέχει κανένα ιικό γονίδιο, µη 
παθογόνο, κανένα ανοσιακό πρόβληµα 

µικρή δυνατότητα µεταφοράς γονιδιακών 
αλληλουχιών, δύσκολη αποµόνωση    

Liposomes 
µη παθογόνα, κανένα ανοσιακό πρόβληµα, 
κανένα όριο στο γονιδιακό µέγεθος 

Χαµηλή αποδοτικότητα επιµόλυνσης, 
χαµηλό ποσοστό σταθερής ενσωµάτωσης 

Biolistics 
όπως στα λιποσώµατα, πολλά υποσχόµενη 
ως µέθοδος εµβολιασµού 

περιορισµένη στο δέρµα, χαµηλό 
ποσοστό σταθερής ενσωµάτωσης 
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απαντούν πολύ συχνότερα στον ανθρώπινο πληθυσµό, όπως λοιµωδών και πολυπαραγοντικών 

νοσηµάτων, καθώς και αυτά οφείλονται, τουλάχιστον εν µέρει, σε γενετικές διαταραχές.152 

Σήµερα τα 2/3 των κλινικών µελετών γονιδιακής θεραπείας αφορούν επίκτητα νοσήµατα 

(κακοήθη, καρδιαγγειακά, λοιµώδη και εκφυλιστικά), ενώ περίπου 66.5% των συνολικών 

κλινικών µελετών αφορούν στον καρκίνο.  

 

Παράλληλα πραγµατοποιούνται µελέτες γονιδιακής θεραπείας για τη θεραπεία του AIDS 

και του και του καρκίνου των νεφρών.68, 69  

 

 

 

 

 

 

3.2 Ιστορική Αναδροµή Γονιδιακής Θεραπείας 

Η ιστορία αλλά και ο προβληµατισµός που αφορά την γονιδιακή θεραπεία ξεκινά στις 

αρχές της δεκαετίας του ‘70. Οι µοριακοί βιολόγοι ανέπτυξαν την τεχνική του 

ανασυνδυασµένου DNA (rDNA επειδή το DNA αυτό προέρχεται από ανασυνδυασµό 

γενετικού υλικού διαφορετικών κυττάρων από διαφορετικά είδη ή οργανισµούς). Ενώ, το 

rDNA ήταν ακόµα στα σπάργανα, επιστήµονες και πολίτες άρχισαν να εκφράζουν ανησυχίες 

για την τεχνική αυτή. Ερωτήµατα όπως: Τί θα συνέβαινε εάν ένας γενετικά τροποποιηµένος 

Εικόνα13: Τύποι θεραπείας της ανθρώπινης 
γενετικής ασθένειας. 

Μετά από τη σύλληψη ο γονότυπος του εµβρύου µπορεί 

να είναι «φυσιολογικός» (χωρίς γενετική ασθένεια) ή 

«µη φυσιολογικός» (µε γενετική ασθένεια). Υπάρχουν 

διάφορα στάδια στα οποία µπορεί να γίνει θεραπεία. Η 

SGT µπορεί να γίνει, τόσο πριν από τη γέννηση, όσο και 

µετά από αυτή. Η συµπτωµατική θεραπεία 

(αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της ασθένειας µε 

διατροφή ή µε φαρµακευτική αγωγή) συνήθως 

πραγµατοποιείται µετά τη γέννηση, αλλά µπορεί επίσης 

να γίνει και πριν από αυτή σε µερικές ασθένειες, στις 

οποίες είναι δυνατό και απαραίτητο να γίνει. Τα θέµατα 

της αναπαραγωγής είναι πιο σύνθετα, δεδοµένου ότι 

κάποιος «υγιής» µπορεί να έχει προβλήµατα γονιµότητας 

ή να µεταφέρει κάποια γενετική ασθένεια στα παιδιά 

του.  

Εικόνα 14:  
Τα είδη των νοσηµάτων που αφορούν οι 
τρέχουσες κλινικές µελέτες γονιδιακής 
θεραπείας µέχρι σήµερα. (Προσαρµογή από: 
http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical) 
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οργανισµός «δραπέτευε» από το εργαστήριο; Θα µπορούσαν να βλάψουν τα φυτά, τα ζώα, 

τους ανθρώπους ή το περιβάλλον; Τα ΜΜΕ αντέδρασαν άµεσα και το κοινό σύντοµα είδε σε 

κινούµενα σχέδια τα ατυχήµατα της γενετικής µηχανικής. Οι θρησκευτικοί ηγέτες αντέδρασαν 

έντονα λέγοντας ότι οι άνθρωποι δεν µπορούν να πειραµατίζονται µε τη φύση νοµίζοντας ότι 

είναι µικροί Θεοί. Τον Φεβρουάριο του 1975, πάνω από 140 επιστήµονες από σε όλο τον 

κόσµο που ανέπτυσσαν τις τεχνικές του rDNA συναντήθηκαν στο Asilomar της Καλιφόρνια 

για να συζητήσουν αυτά τα ερωτήµατα. Εξέτασαν τα οφέλη και τους κινδύνους του rDNA 

καθώς επίσης και τις µεθόδους αποφυγής µιας τυχαίας απελευθέρωσης γενετικά 

τροποποιηµένων οργανισµών. Σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, η αµερικανική κυβέρνηση 

διαµόρφωσε την συµβουλευτική επιτροπή για θέµατα που αφορούν το rDNA (RAC: 

Recombinant DNA Advisory Committee). 

Μετά τον αρχικό προβληµατισµό, οι επιστήµονες συνέχισαν να αναπτύσσουν τις τεχνικές 

του rDNA κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘80. Κατάφεραν να µεταφέρουν γονίδια σε 

µικροοργανισµούς, φυτά και ζώα. Οι ερευνητές άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η γενετική, η 

µοριακή βιολογία και η βιοτεχνολογία κατείχαν το κλειδί για την κατανόηση της ανθρώπινης 

υγείας και της ιατρικής θεραπείας. Οι γεωργικοί ερευνητές άρχισαν να βλέπουν τα πιθανά 

οφέλη των γενετικά τροποποιηµένων φυτών, πουλερικών και ζώων. Ο κόσµος άρχισε να 

αντιµετωπίζει τις ασθένειες και τα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα µε γενετικούς όρους. Οι 

άνθρωποι εξοικειώθηκαν µε τις εξηγήσεις της γενετικής για τον διαβήτη, την υπέρταση, τον 

καρκίνο, τον αλκοολισµό, την παχυσαρκίας, την οµοφυλοφιλία και το έγκληµα.160  

Κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς άρχισαν να δαπανούν µεγάλα κεφάλαια για την έρευνα και 

την ανάπτυξη (R&D: Research & Development) της βιοτεχνολογίας, µε κατάληξη το 

σχεδιασµό και τη σταδιακή υλοποίηση του προγράµµατος του ανθρώπινου γονιδιώµατος το 

1989. Το 1980, το ανώτατο αµερικανικό δικαστήριο απεφάνθη ότι ένα γενετικά τροποποιηµένο 

βακτήριο που αναπτύχθηκε από την Ananda Chakrabarty θα µπορούσε να κατοχυρωθεί µε 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Το 1987, το αµερικάνικο γραφείο διπλωµάτων ευρεσιτεχνιών και 

εµπορίου (PTO: US Patent & Trade Office) απένειµε στο πανεπιστήµιο του Harvard και του 

Dupont δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για ένα γενετικά τροποποιηµένο ποντίκι. Το κογκρέσο και η 

κυβέρνηση Reagan διαµόρφωσαν νόµους που ενίσχυαν τις συνεργασίες πανεπιστηµίων – 

βιοµηχανίας. 

Παράλληλα, πραγµατοποιούνταν άλµατα στην τεχνολογία της υποβοηθούµενης 

αναπαραγωγής. Στις 25 Ιουλίου 1978, η Lesley Brown γέννησε την Louise Brown µέσω  

εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε από τον γιατρό Patrick 

Steptoe υπό τον µανδύα της ιατρικής θεραπείας υπερπηδώντας το νοµικό πλαίσιο που 

αναφέρεται στον πειραµατισµό σε ανθρώπους. Μέχρι τότε οι συνέπειες της εξωσωµατικής 

γονιµοποίησης ήταν άγνωστες, καθώς δεν είχε πραγµατοποιηθεί ξανά τέτοιου είδους 

διαδικασία στον άνθρωπο. Μέσα στην επόµενη 20ετία, γεννήθηκαν πάνω από 100.000 «παιδιά 

του σωλήνα» και η υποβοηθούµενη αναπαραγωγή έγινε µια βιοµηχανία πολλών δισ. Στις µέρες 

µας, η υποβοηθούµενη αναπαραγωγή προσφέρει στα ζευγάρια πάρα πολλές επιλογές, όπως: 

δωρεά σπερµατοζωαρίων και ωαρίων, αµνιοκέντηση, δείγµα χωριονικών λαχνών, επιλεκτικές 
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εκτρώσεις, προεµφυτευτική διάγνωση, παρένθετες µητέρες κτλ. Παρόλα αυτά, το νοµοθετικό 

πλαίσιο για την υποβοηθούµενη αναπαραγωγή είναι ανεπαρκές. 

Η τεχνολογία της υποβοηθούµενης αναπαραγωγής έφερε στην επιφάνεια ηθικά ζητήµατα 

που αφορούν την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Κάποιοι επεσήµαναν ότι τα «παιδιά του σωλήνα» 

µπορεί να έχουν στο µέλλον προβλήµατα υγείας, ενώ άλλοι ότι τα παιδιά αυτά µπορεί να 

αισθανθούν έντονη πίεση να ικανοποιήσουν τις γονικές προσδοκίες. Κάποιοι επισήµαναν ότι η 

υποβοηθούµενη αναπαραγωγή θα έχει αρνητικές συνέπειες στο πώς η κοινωνία θα 

αντιµετωπίζει τα άτοµα µε ειδικές ικανότητες/ανάγκες. Στην εποχή των προσχεδιασµένων – 

γενετικά προκαθορισµένων παιδιών, πώς θα αντιµετωπίζονται άνθρωποι που δεν θα είναι 

σωµατικά ή ψυχικά αρτιµελείς; Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην οικογενειακή ακεραιότητα, 

στους γονείς, στους γάµους και στις εκτρώσεις (επιλογή ελαττωµατικών εµβρύων, δηµιουργία 

και απόρριψη εµβρύων και προεµβρύων); Ως απάντηση σε όλα αυτά, το 1984 η κυβέρνηση 

Reagan θέσπισε νόµο - απαγόρευση για τη χρήση κρατικών κεφαλαίων στην έρευνα σε 

ανθρώπινα έµβρυα. Η απαγόρευση αναθεωρήθηκε κατά τη δεκαετία του ‘90 από την 

κυβέρνηση Clinton. Σήµερα, οι Αµερικανοί επιστήµονες χρηµατοδοτούνται από την 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση για την έρευνα πάνω σε ανθρώπινα έµβρυα που προέρχονται από 

έκτρωση, αλλά δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν ανάλογα κεφάλαια για τη δηµιουργία 

εµβρύων για ερευνητικούς σκοπούς. 

Ένα ακόµα στοιχείο πρέπει να αναφερθεί. Η συζήτηση για την προστασία των ανθρώπων 

και των ανθρώπινων δικαιωµάτων στην έρευνα. Μέχρι τη δεκαετία του ‘70, οι ΗΠΑ, καθώς 

επίσης και πολλές άλλες χώρες, είχαν καθιερώσει συστήµατα αναθεώρησης και ρύθµισης 

θεµάτων που αφορούν σχέσεις ανθρώπου – έρευνας. Στις Ηνωµένες Πολιτείες συστήθηκαν 

οργανισµοί: το εθνικό ίδρυµα υγείας (NIH: National Institute of Health), που ελέγχει την 

οµοσπονδιακά χρηµατοδοτηµένη έρευνα και ο οργανισµός τροφίµων και φαρµάκων (FDA: 

Food and Drug Administration), ο οποίος ελέγχει την έρευνα για τα φάρµακα και τις ιατρικές 

συσκευές. Ακόµα κι αν οι χώρες και οι ερευνητικοί οργανισµοί έχουν αναπτύξει πολλές 

διαφορετικές πολιτικές και πολλούς κώδικες σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την 

έρευνα οι κοινωνικές, νοµικές, πολιτικές και ηθικές συζητήσεις για την έρευνα στον άνθρωπο 

συνεχίζονται µέχρι και σήµερα. Οι τρέχουσες διαµάχες περιλαµβάνουν τους κινδύνους και τα 

οφέλη, την ενήµερη συγκατάθεση, την έρευνα σε ευάλωτους πληθυσµούς και τη χρήση 

εικονικών φαρµάκων (placebos). 

Η πρώτη κλινική δοκιµή γονιδιακής µεταφοράς έγινε το 1989 από τους Rosenberg et al 

στο National Cancer Institute στο Bethesda.140 Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν ένα ρετροιϊκό 

φορέα για τη µεταφορά βακτηριακού γονιδίου αντίστασης στη νεοµυκίνη σε λεµφοκύτταρα 5 

ασθενών µε µεταστατικό µελάνωµα.  

Το πρώτο πείραµα γονιδιακής θεραπείας σε άνθρωπο άρχισε στις 14 Σεπτεµβρίου 1990, 

όταν σε ένα τετράχρονο κορίτσι µε ανεπάρκεια ADA έγινε θεραπεία µε δικά της γενετικά 

τροποποιηµένα βλαστικά κύτταρα από τον µυελό των οστών. Οι άνθρωποι µε αυτήν την 

ασθένεια έχουν ένα δυσλειτουργικό γονίδιο ADA, το οποίο οδηγεί στην καταστροφή των Τ 

λεµφοκυττάρων, λόγω της συγκέντρωσης δεοξυαδενοσίνης σε τοξικά επίπεδα. Τα κύτταρα 
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είχαν αφαιρεθεί από το σώµα της, καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο και σε αυτά έγινε 

επιµόλυνση µε ένα φορέα (ένας ρετροϊός), στον οποίο είχε γίνει ένθεση του φυσιολογικού 

γονιδίου ADA. Ο French Anderson5, που ηγούταν της οµάδας των γιατρών/ερευνητών που 

πραγµατοποίησαν αυτό το πρωτοποριακό πείραµα, είχε υπερασπιστεί την έρευνα στην 

γονιδιακή θεραπεία για πολλά χρόνια πριν πάρει την άδεια από την αµερικάνικη κυβέρνηση 

αρχίσει τις κλινικές δοκιµές. Το πειραµατικό πρωτόκολλο απαιτούσε την από κοινού χρήση 

της γονιδιακής θεραπείας και πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG)-ADA. Η PEG-ADA είναι µια 

µορφή του ενζύµου ADA που και αυτή έχει αποτελεσµατικότητα στη µείωση των τοξικών 

επιπέδων της δεοξυαδενοσίνης στα Τ λεµφοκύτταρα.6  

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών γονιδιακής θεραπείας για την ανεπάρκεια ADA ήταν 

ενθαρρυντικά. Οι δύο πρώτοι ασθενείς της Anderson παρουσίασαν βελτίωση σύµφωνα µε τα 

εργαστηριακά και κλινικά αποτελέσµατα (που πραγµατοποιήθηκαν και από άλλες ερευνητικές 

οµάδες), τόσο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος, όσο και στη γενική τους 

εικόνα. Παρά το ότι η εικόνα των ασθενών βελτιώθηκε αισθητά, είναι δύσκολο να καθοριστεί 

κατά πόσο αυτή οφείλεται στη γονιδιακή θεραπεία ή στη λήψη της PEG-ADA. Παρόλα αυτά, 

η γονιδιακή θεραπεία προσφέρει ελπίδα στους ασθενείς. 

Από τότε, η γονιδιακή θεραπεία σωµατικών κυττάρων έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Μέχρι 

σήµερα, υπολογίζεται ότι αρκετές χιλιάδες ασθενών έχουν µπει σε πρόγραµµα γονιδιακής 

θεραπείας σωµατικών κυττάρων παγκοσµίως. Μόνο στις Ηνωµένες Πολιτείες έχουν εγκριθεί 

πάνω από 800 πρωτόκολλα γονιδιακής θεραπείας σωµατικών κυττάρων. Κάποιες από τις 

ασθένειες που οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να θεραπεύσουν µε γονιδιακή θεραπεία 

σωµατικών κυττάρων είναι: οι µονογονιδιακές ασθένειες: SCID, CF, β-Μεσογειακή Αναιµία 

(β-ΜΑ), οικογενής υπερχοληστερολαιµία, νόσος Canavan, νόσος Gaucher, ανεπάρκεια α-1-

αντιθρυψίνης, αναιµία Fanconi και οι πολυγονιδιακές ασθένειες: στεφανιαιοπάθειες, 

αρτηριακές στενώσεις, ρευµατοειδής αρθρίτιδα, διάφορες µορφές καρκίνου και το AIDS, ενώ 

αναµένεται στο µέλλον η ανάπτυξη πρωτοκόλλων για πάρα πολλές σοβαρές νόσους, όπως για: 

το σύνδροµο Lesch-Nyhan, τη φαινυλκετονουρία (PKU), τις αιµοφιλίες A και B, τη µυϊκή 

δυστροφία Duchenne, τη νόσο Huntington κτλ. Παρά όµως αυτήν την ανάπτυξη της γονιδιακής 

θεραπείας εξακολουθούν να υπάρχουν τρία βασικά προβλήµατα: i) το κόστος της θεραπείας 

είναι πάρα πολύ υψηλό για τους ασθενείς, ii) η διάρκεια της θεραπείας είναι παρατεταµένη και 

iii) στις περισσότερες περιπτώσεις (αν όχι σε όλες) απαιτείται επανάληψη της θεραπείας ή 

επανάληψή της ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Μέσα στην επόµενη δεκαετία ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός κλινικών µελετών 

εγκρίθηκε από τους κατά τόπους Οργανισµούς Υγείας.74 Το 1995 ανακοινώθηκαν τα πρώτα 

αποτελέσµατα των µελετών γονιδιακής θεραπείας πάνω σε ασθενείς µε ADA & SCID.20, 87 Το 

2000 ανακοινώθηκε η πρώτη επιτυχής ως προς τη θεραπευτική έκβαση κλινική µελέτη: οι 

Alain Fischer και Marina Cavazzana-Calvo στο Hospital Necker στο Παρίσι, ανακοίνωσαν τη 

µακροχρόνια διόρθωση του φαινοτύπου (ουσιαστικά την ίαση) σε 9 από 11 παιδιά µε 

συνδεδεµένη µε το X SCID (SCID-X1) µετά από γονιδιακή θεραπεία.25 Η SCID-X1 αποτελεί 

περίπου το 60% των συνολικών περιπτώσεων SCID. Η νόσος αυτή είναι θεραπεύσιµη µε 
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αλλογενή µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων, αλλά µόνο 20% των ασθενών 

έχουν διαθέσιµο συµβατό δότη. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, η αρχική αισιοδοξία για τη γονιδιακή θεραπεία άρχισε να 

εξασθενεί, καθώς επιστήµονες και γιατροί δέχτηκαν ότι υπάρχουν µερικές τεχνικές δυσκολίες 

µε την γονιδιακή θεραπεία σωµατικών κυττάρων. Τα δύο κύρια τεχνικά προβλήµατα µε την 

γονιδιακή θεραπεία σωµατικών κυττάρων είναι: 1) η ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσµατικών 

φορέων που θα µεταφέρουν τα γονίδια στα κύτταρα στόχους ή στους ιστούς in vivo ή ex vivo 

και 2) η διασφάλιση ότι τα διαγονίδια εκφράζονται και λειτουργούν σωστά. Όλοι οι φορείς που 

έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα, όπως ρετροϊοί, αδενοϊοί, λιποσώµατα και γυµνό DNA 

(χωρίς φορέα), έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους. Οι ερευνητές δεν έχουν καταφέρει να 

αναπτύξουν µια αλάνθαστη µέθοδο για την εισαγωγή του κατάλληλου γονιδίου, στην 

κατάλληλη θέση στο γονιδίωµα, στο κατάλληλο κύτταρο ή ιστό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εκφράζεται στον κατάλληλο χρόνο και να λειτουργεί σωστά. Αν και η γονιδιακή θεραπεία 

σωµατικών κυττάρων µπορεί τώρα να προσφέρει σε πολλούς ασθενείς αρκετά οφέλη, δεν έχει 

φτάσει ακόµα στο σηµείο να θεωρείται νέα θεραπευτική µέθοδος. Παρόλα αυτά, πρέπει να 

αναφερθεί ότι η γονιδιακή θεραπεία είναι ακόµα στα σπάργανα και ίσως χρειαστούν πολλά 

χρόνια ακόµα µέχρι να πραγµατωθούν οι υποσχέσεις της. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του ‘90, διάφορες εξελίξεις στον τοµέα της γονιδιακής 

θεραπείας ενίσχυσαν τον βιοηθικό προβληµατισµό. Στις 22 Φεβρουαρίου 1997, ο Ian Wilmut 

ανακοίνωσε τη γέννηση της Dolly, του πρώτου κλωνοποιηµένου προβάτου. Ο γιατρός Richard 

Seed, ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την ανθρώπινη κλωνοποίηση και ότι θα ίδρυε µια ιδιωτική 

κλινική κλωνοποίησης. Τόσο, οι πολιτικοί, όσο και η κοινή γνώµη αντέδρασαν, 

συγκλονισµένοι από την απόφαση του Seed. Μερικές χώρες θέσπισαν νόµους απαγορεύοντας 

την ανθρώπινη κλωνοποίηση. Οι ΗΠΑ σχεδόν πέρασαν ένα τέτοιο νόµο, όµως δεν το έκαναν. 

Για να καλύψουν το νοµικό κενό προχώρησαν σε µια απαγόρευση της χρήσης οµοσπονδιακών 

κεφαλαίων για ανθρώπινη κλωνοποίηση και µια προτροπή για εθελοντικό moratorium στον 

ιδιωτικό τοµέα. Μέχρι σήµερα, οι επιστήµονες έχουν πετύχει την κλωνοποίηση διάφορων 

θηλαστικών και η ανθρώπινη κλωνοποίηση είναι πλέον εφικτή. Το 1998, οι επιστήµονες 

κατάφεραν την καλλιέργεια βλαστικών εµβρυικών κυττάρων στο εργαστήριο. ∆εδοµένου ότι 

τα βλαστικά εµβρυικά κύτταρα µπορούν να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα οποιουδήποτε ιστού 

ή ακόµα να αναπτυχθούν σε ένα έµβρυο, θα µπορούσαν θεωρητικά να χρησιµοποιηθούν στην 

αντικατάσταση των νεκρών ή κατεστραµµένων ιστών, στα µεταµοσχευµένα ανθρώπινα όργανα 

ή στην ανθρώπινη κλωνοποίηση. Η κλωνοποίηση θηλαστικών και η έρευνα πάνω σε βλαστικά 

κύτταρα έχουν σηµαντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της γονιδιακής θεραπείας, επειδή είναι 

βασικές τεχνολογίες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στους γενετικά τροποποιηµένους 

/ βελτιωµένους ανθρώπους. 

Στις 17 Σεπτεµβρίου 1999 η γονιδιακή θεραπεία υπέστη ένα σηµαντικότατο πλήγµα όταν 

πέθανε ο Jesse Gelsinger σε µια δοκιµή γονιδιακής θεραπείας σωµατικών κυττάρων στο 

πανεπιστήµιο της Pennsylvania. Ο Gelsinger, που ελάµβανε αγωγή για την επιδιόρθωση ενός 

προβλήµατος του συκωτιού, που οδηγεί στο θάνατο, πέθανε όταν το ανοσοποιητικό σύστηµά 
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του αντέδρασε στα υψηλά επίπεδα αδενοϊών φορέων που µετέφεραν το γονίδιο που παράγει το 

ένζυµο ορνιθινοτρανσκαρβαµυλάση (OTC). Ο FDA απέστειλε µια επιστολή προειδοποίησης 

στο πανεπιστήµιο και διέκοψε προσωρινά τις δοκιµές γονιδιακής θεραπείας σωµατικών 

κυττάρων. Μετά από συνελεύσεις του Κογκρέσου, ο NIH άρχισε να διεξάγει έρευνες για το 

γεγονός. Αν και οι θάνατοι δεν είναι ασυνήθιστοι στις κλινικές δοκιµές, ο θάνατος του 

Gelsinger προκάλεσε αναστάτωση, επειδή η γονιδιακή θεραπεία βρίσκεται στο επίκεντρο των 

ΜΜΕ. Μερικοί ερευνητές ανησυχούν για το ότι οι έρευνες προχωρούν ταχύτατα και ότι τα 

υψηλά οικονοµικά και πολιτικά εµπόδια µπορεί να οδηγήσουν σε «κακή» επιστήµη και σε 

«κακή» ιατρική. 

Με την αλλαγή της χιλιετίας, ωστόσο, παρατηρήθηκε κάµψη στον αριθµό των νέων 

κλινικών µελετών.41 (Εικόνες 10 & 11) Η αυξηµένη επιφύλαξη για την έγκριση νέων κλινικών 

µελετών, καθώς και η αναστολή κάποιων µελετών που διεξάγονταν ήδη, ήταν απότοκο της 

ανακοίνωσης σοβαρών ανεπιθύµητων ενεργειών σε δύο κλινικές µελέτες το 1999 και το 2002, 

που είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κοινή γνώµη, όπως αντανακλάται σε δηµοσιεύσεις εκείνης 

της περιόδου26 και που προβληµάτισαν ιδιαίτερα την επιστηµονική κοινότητα. Αυτές οι 

αρνητικές επιπτώσεις οδήγησαν στην ωρίµανση του ηθικού και νοµοθετικού πλαισίου για τη 

µελλοντική έρευνα στο πεδίο και στον επανακαθορισµό της γονιδιακής θεραπείας ως µιας 

µορφής βιολογικής ή κυτταρικής θεραπείας διαφορετικής από τη συµβατική 

φαρµακοθεραπεία.9, 59, 60, 86  

 

 

Στις 24 Ιουλίου 2007, ο FDA ενηµερώθηκε από τη Genetics Corporation του Seattle για το 

θάνατο ενός ασθενή που έλαβε ένα ερευνητικό προϊόν γονιδιακής θεραπείας κατά τη διάρκεια 

µιας κλινικής δοκιµής για τη θεραπεία της φλεγµονώδους αρθρίτιδας. Το προϊόν που 

εµελετάτο ήταν ένας φορέας AAV (Adeno-Associated Virus) που παραδίδει το γονίδιο του 

υποδοχέα του παράγοντα νέκρωσης των όγκων, µε σκοπό την παρεµπόδιση ενός βασικού 

µεσολαβητή της φλεγµονής. Στη µελέτη, η θεραπεία γονιδίων αντιµετωπίστηκε στην ένωση 

που επηρεάστηκε από την ασθένεια για να µειώσει την ανάφλεξη και την ασθένεια στους 

ασθενείς µε την ενεργό εµπρηστική αρθρίτιδα. Μετά το συµβάν, ο FDA συντονίζει, µέχρι και 

Εικόνα 3: Ο αριθµός των νέων κλινικών µελετών που 
εγκρίθηκαν κατά τα έτη 1989-2007 σε όλο τον κόσµο. 
(Προσαρµογή από: http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical) 

Εικόνα 45 Γεωγραφική κατανοµή των κλινικών δοκιµών 
γονιδιακής θεραπείας που βρίσκονται σήµερα σε εξέλιξη. 
(Προσαρµογή από: http://www.wiley.co.uk/genmed/clinical) 
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τις µέρες µας, µαζί µε τον NIH µια προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση των πιθανών 

επιστηµονικών και σε θέµατα ασφαλείας επιπτώσεων της γονιδιακής θεραπείας. Αυτά τα 

θέµατα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του RAC τον Σεπτέµβριο του 2007. Παρά αυτό το 

δυσάρεστο γεγονός, ο FDA δεν έχει αναφέρει παρόµοια συµβάντα από την ίδια (καθώς στην 

έρευνα συµµετείχαν 100 ασθενείς) και από άλλες δοκιµές γονιδιακής θεραπείας, είτε µε το 

συγκεκριµένο προϊόν, είτε µε άλλα που χρησιµοποιούν τον ίδιο φορέα. Ως µέτρο προφύλαξης, 

ο FDA ελέγχει περαιτέρω όλες τις τρέχουσες έρευνες που περιλαµβάνουν οποιαδήποτε χρήση 

AAV. 

 

3.3 Υπέρ & Κατά της Γονιδιακής Θεραπείας128, 158, 164 

Όσον αφορά τα υπέρ και τα κατά σχόλια της γονιδιακής θεραπείας, η κοινή γνώµη και η 

επιστήµη είναι διχασµένη. 

Ο ∆ρ Maurice Super, ένας κλινικός γενετιστής του Νοσοκοµείου Παίδων Royal 

Manchester και υποστηρικτής της εφαρµοσµένης γενετικής µηχανικής, άνοιξε ένα κατάστηµα 

τύπου εκθεσιακού περιπτέρου σε έναν αερολιµένα στοχεύοντας στην εκπαίδευση των 

ανθρώπων για τα οφέλη των νέων τεχνολογιών που αφορούν τη γονιδιακή θεραπεία. Ένα από 

τα διαφηµιστικά ρητά που χρησιµοποιεί είναι: «Τί κρατά το σώµα και την ψυχή ενωµένα; Τα 

γονίδιά σας». («What keeps body and soul together? Your genes».). Το µεγαλύτερο µέρος του 

κοινού παραµένει έντροµο από τις συνέπειες της έρευνας πάνω σε γονίδια, όµως πολλές 

χιλιάδες άνθρωποι έχουν επισκεφτεί το εκθεσιακό του περίπτερο. 

Ο Gerard J. Garrity, πρόεδρος της RAC και του NIH είπε: «Η ιατρική περίµενε χιλιάδες 

χρόνια για αυτό. Αυτή είναι µια αληθινά ιστορική στιγµή». Αυτό το σχόλιο έγινε όταν η πρώτη 

επιτροπή RAC ενέκρινε δύο πειράµατα ανθρώπινης γονιδιακής θεραπείας. 

Οι ένθερµοι υποστηρικτές της εφαρµοσµένης γενετικής µηχανικής θεωρούν ότι η 

γονιδιακή θεραπεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο να σταµατήσουν να πεθαίνουν άρρωστα 

παιδιά, να γίνουν τα παιδιά τους εξυπνότερα, να πηδούν ψηλότερα ή ακόµα να γίνονται πιο 

µυώδη. Προβλήµατα µπορούν να προκύψουν, όταν οι γονείς φτάσουν στο σηµείο να θέλουν τα 

παιδιά τους να γίνουν όσο το δυνατόν ανώτερα, τόσο σε σωµατικό, όσο και σε πνευµατικό 

επίπεδο. Οι υποστηρικτές συχνά τονίζουν ότι οι γενετικές ασθένειες αποτελούν βάσανο, τόσο 

στους ασθενείς, όσο και στις οικογένειές τους. Γενικά, πιστεύουν ότι η γονιδιακή θεραπεία 

είναι µια νέα τεχνολογία που, εάν ελεγχθεί κατάλληλα, θα βοηθήσει στην αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση πάρα πολλών γενετικών ασθενειών.65  

Οι αντίπαλοι της εφαρµοσµένης γενετικής µηχανικής διατηρούν τις επιφυλάξεις τους, 

επειδή η γονιδιακή θεραπεία είναι τόσο νέα και απρόβλεπτη. Οι µνήµες και ο φόβος των 

φυλετικών διακρίσεων του ΙΙ Παγκόσµιου Πολέµου, η πίστη στο Χιτλερικό όνειρο και η 

ευγονική επιστρέφουν ξανά στο µυαλό τους. Θεωρούν ότι «Η πρόοδος που γίνεται στον 

επιστηµονικό τοµέα είναι πιο γρήγορη από τη δυνατότητά µας να εξετάσουµε τις ηθικές 

συνέπειες», δήλωσε ο συντάκτης του Genethics News, David King. Επίσης είπε: «ότι δεν 

υπάρχει τίποτα ιερότερο από ένα τµήµα DNA». Η ρήση του αυτή έρχεται σε αντίθεση προς τα 

πιστεύω του 58% των ανθρώπων που ψήφισαν σε δηµοσκόπηση του Time/CNN. Παρόλα 
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αυτά, το 90% των ίδιων ανθρώπων της δηµοσκόπησης, πιστεύουν ότι είναι παράνοµη η χρήση 

των γενετικών στοιχείων των ανθρώπων από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Κάποιοι αντίπαλοι της 

εφαρµοσµένης γενετικής µηχανικής και κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες θεωρούν ότι η αλλαγή 

του σώµατος που µας έδωσε ο Θεός είναι λανθασµένη και αµαρτωλή. ∆εν είναι σωστό να 

παίζουµε µε τη µητέρα φύση, γιατί έχει δηµιουργήσει κάτι ιερό και δεν πρέπει να το 

αλλάζουµε.45 

Ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετώπισαν και αντιµετωπίζουν επιστήµονες και 

νοµοθέτες είναι ο διαχωρισµός µεταξύ γονιδιακής θεραπείας σωµατικής σειράς και γονιδιακής 

θεραπείας γαµετικής σειράς. Η γονιδιακή θεραπεία σωµατικής σειράς στοχεύει στα σωµατικά 

κύτταρα ή τους ιστούς του σώµατος. Η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς στοχεύει, όπως 

προαναφέρθηκε, έµµεσα στα γαµετικά κύτταρα ή ιστούς, όπως γαµέτες, ζυγωτά, έµβρυα 

πρώιµου σταδίου, όρχεις ή ωοθήκες.  

Από τεχνική άποψη, ίσως να είναι ευκολότερο, αν και όχι απαραιτήτως ασφαλέστερο, να 

γίνει γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς από ότι γονιδιακή θεραπεία σωµατικής σειράς, 

επειδή η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς έχει σαν στόχο ένα µονό κύτταρο ή µια µάζα 

κυττάρων. Εάν επιτευχθεί η µεταφορά ενός γονιδίου σε ένα γαµετικό κύτταρο, τότε το γονίδιο 

θα εκφραστεί στο έµβρυο. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η µεταφορά, τότε η απόρριψη / καταστροφή 

του κυττάρου ή του προεµβρύου είναι ευκολότερη και στη συνέχεια µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί δεύτερη προσπάθεια κοκ. Γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς έχει ήδη 

πραγµατοποιηθεί σε θηλαστικά.55 Έχουν µεταφερθεί ανθρώπινα ορµονικά γονίδια σε πρόβατα, 

ώστε αυτά να παράγουν γάλα µε ανθρώπινες ορµόνες. Για να πραγµατοποιηθεί η γονιδιακή 

θεραπεία σωµατικής σειράς, πρέπει να κατασταλεί το ανοσοποιητικό σύστηµα και να 

στοχευθούν συγκεκριµένα κύτταρα του σώµατος. Αυτό είναι σαφέστατα πολύ δύσκολο να 

επιτευχθεί. Μερικές φορές τα γονίδια δεν καταφέρνουν να φτάσουν στα στοχοθετηµένα 

κύτταρα. Μόνο ορισµένα θα επιτύχουν το στόχο τους, ενώ κάποια από αυτά θα καταστραφούν 

και πολλές φορές αυτά που δεν καταστρέφονται µπορεί να µην λειτουργήσουν σωστά. 

Το πλεονέκτηµα της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς, από κλινική άποψη, είναι ότι 

προσφέρει στους γονείς έναν τρόπο, ώστε τα παιδιά τους θα γεννιούνται χωρίς γενετικές 

ασθένειες, όπως η ανεπάρκεια ADA. Οι γονείς έχουν το δικαίωµα ή την υποχρέωση να 

εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους θα γεννηθούν υγιή. Πολλές γενετικές ασθένειες, όµως, 

µπορούν να αποτραπούν µε άλλα µέσα. Οι υπολειπόµενες αυτοσωµικές διαταραχές, όπως η 

δρεπανοκυτταρική αναιµία, µπορούν να αποφευχθούν µέσω της παροχής γενετικής 

συµβουλευτικής από κλινικούς γενετιστές. Άλλες διαταραχές, όπως το σύνδροµο Down, 

µπορούν να διαγνωστούν πριν τη γέννηση και να γίνει άµβλωση. Μερικές γενετικές ασθένειες, 

όπως η PKU, µπορούν να αντιµετωπιστούν µε συµβατική θεραπεία ή µε γονιδιακή θεραπεία 

σωµατικής σειράς. 

Κάποιοι µπορεί να υποστηρίξουν ότι οι γονείς που ανησυχούν µήπως µεταφέρουν κάποια 

γενετική διαταραχή στα παιδιά τους µπορούν πάντα να υιοθετήσουν. Κάποιοι όµως, µπορεί να 

υποστηρίξουν ότι επιθυµούν να γεννήσουν δικά τους, γενετικά υγιή παιδιά, τότε ποιος µπορεί 

να πει στους γονείς ότι δεν είναι ηθική η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς, αν η διαδικασία 

αυτή ήταν ασφαλέστερη, φτηνότερη και αποτελεσµατικότερη για αυτόν τον σκοπό. Ακόµα, η 
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γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς µπορεί να προσφέρει το πλεονέκτηµα της αποφυγής του 

πόνου και τον βασάνων που προκαλούνται από µια γενετική ασθένεια στον ασθενή και στην 

οικογένειά του αντίστοιχα. Ο Βρετανός John Harris, καθηγητής εφαρµοσµένης φιλοσοφίας στο 

Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ και συγγραφέας του βιβλίου «Wonderman and Superman», 

διάκειται φιλικά στην προοπτική της παρέµβασης στα γεννητικά κύτταρα και σχολιάζει: «∆εν 

έχουµε απλώς καθήκον να δράσουµε κατά τρόπο ώστε να µην προκαλέσουµε κακό στις 

επόµενες γενιές αλλά και να φροντίσουµε να τις απαλλάξουµε από πιθανούς κινδύνους τους 

οποίους αν αγνοήσουµε θα µπορούσαν να προκαλέσουν σε αυτούς κακό. Και είναι εντελώς 

αυθαίρετο να υποστηρίζει κανείς ότι πάντα, σ’ αυτό το δίληµµα, είναι πιο συνετό να µη δρα 

από το να δρα». 

Παρά τα κλινικά και τεχνικά πλεονεκτήµατα της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς, 

πολλοί ερευνητές και ηθικοί φιλόσοφοι υποστηρίζουν ότι η γονιδιακή θεραπεία σωµατικής 

σειράς είναι ηθικά αποδεκτή, ενώ η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς δεν είναι. Υπάρχουν 

διάφοροι λόγοι για την επικράτηση της άποψης αυτής. Καταρχάς, η γονιδιακή θεραπεία 

γαµετικής σειράς θέτει τους ασθενείς σε µεγαλύτερους κινδύνους από την γονιδιακή θεραπεία 

σωµατικής σειράς. Η γονιδιακή θεραπεία σωµατικής σειράς έχει σαν στόχο συγκεκριµένους 

ιστούς ή κύτταρα. Έτσι, αν τα γονίδια δεν εκφράζονται σωστά στους ιστούς, τότε τα 

αποτελέσµατά τους µπορούν, θεωρητικά, να περιοριστούν σε αυτά τα κύτταρα ή τους ιστούς. 

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της γονιδιακής θεραπείας σωµατικής σειράς είναι δυνατό να 

αντιστραφούν. Π.χ. ένα διαγονίδιο θα µπορούσε να προκαλέσει καρκίνο στα κύτταρα στόχο. 

Αυτά τα καρκινικά κύτταρα θα µπορούσαν να αφαιρεθούν χειρουργικά ή να πραγµατοποιηθεί 

ακτινοθεραπεία ή χηµειοθεραπεία. ∆εδοµένου ότι τα κύτταρα της γονιδιακής θεραπείας 

γαµετικής σειράς µελετούνται in vitro, ο καρκίνος δεν θα µπορούσε να προσβάλει το 

προέµβρυο, καθώς το συγκεκριµένο προέµβρυο δεν θα εµφυτευόταν ευθύς εξ αρχής. Έτσι 

λοιπόν, τα λάθη της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς που θα µπορούσαν να έχουν 

επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση, στην αύξηση, στη φυσιολογία ή ακόµα και 

στη συµπεριφορά του µελλοντικού ασθενή, απλά δεν παρουσιάζονται καν γιατί εντοπίζονται 

από το στάδιο του προεµβρύου, παρά το ότι η µεταφορά DNA µέσω ιικών φορέων είναι ένα 

πολύ σπάνιο γεγονός.167 Θα πρέπει όµως να λάβουµε υπόψη µας ότι υπάρχει µικρή πιθανότητα 

µεταφοράς διαγονιδίων, µέσω γονιδιακής θεραπείας σωµατικής σειράς, στη γαµετική σειρά. 

Έτσι, δηµιουργείται µια χιµαιρική ή µικροχιµαιρική γονάδα ή στο επόµενο στάδιο ένα 

χιµαιρικό ή µικροχιµαιρικό άτοµο, το οποίο µπορεί να συµβεί και χωρίς τη µεσολάβηση της 

γονιδιακής θεραπείας, από τη µεταφορά κυττάρων από το έµβρυο στη µητέρα και αντίστροφα, 

υπό φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς καµία παρέµβαση.155  

Αν και η επιστήµη έχει κάνει άλµατα στον προσδιορισµό, την αλληλούχηση και την 

ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώµατος, θα περάσουν πολλά χρόνια πριν να καταλάβουν οι 

επιστήµονες το σύνθετο σύνολο των γενετικών, µεταβολικών, φυσιολογικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων στους οποίους οφείλεται ο φαινότυπος. Κάποιος θα µπορούσε 

να υποστηρίξει ότι είναι ανόητο και ανεύθυνο να προσπαθήσει κάποιος να αλλάξει ή να 

χειριστεί ένα σύνθετο σύστηµα που µόλις και µετά βίας µπορεί να καταλάβει. 
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Οι υπερασπιστές της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς έχουν απαντήσει στα 

παραπάνω ζητήµατα κινδύνου και ασφάλειας της τεχνικής. Σχετικά µε τους κινδύνους, 

υποστηρίζουν ότι πολλές από τις συνέπειες που δηµιουργούνται από τη γονιδιακή θεραπεία 

γαµετικής σειράς θα παρουσιαστούν in utero. Πολλά από αυτά τα έµβρυα δεν θα καταφέρουν 

να αναπτυχθούν και θα αποβληθούν φυσικά, ενώ σε βιώσιµα έµβρυα µε ανιχνεύσιµες 

διαταραχές θα µπορούσαν να αποβληθούν τεχνητά. Οι υπερασπιστές υποστηρίζουν επίσης ότι 

στο µέλλον µπορεί να αναπτυχθούν µέθοδοι που θα µπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν τους 

κινδύνους για τους ασθενείς, στους γονείς των οποίων είχαν εντεθεί διαγονίδια στη γαµετική 

σειρά. Επιτρέποντας σε ένα γονίδιο να παρεµβληθεί τυχαία στο γονιδίωµα θέτει τους ασθενείς 

σε τεράστιους κινδύνους επειδή τα τυχαία γονίδια µπορούν εκτοπικά ή σε λάθος αναπτυξιακό 

χρόνο να αναδιοργανώσουν το γονιδίωµα και να εκφραστούν εσφαλµένα. Εντούτοις, µια 

µέθοδος γνωστή ως στοχοθετηµένη αντικατάσταση γονιδίων (TGR: Targeted Gene 

Replacement) µπορεί να µειώσει πολύ αυτούς τους κινδύνους. Στην TGR αντικαθίσταται το 

στοχοθετηµένο γονίδιο από ένα νέο. Εποµένως, το διαγονίδιο µεταφέρεται στη σωστή θέση 

στο γονιδίωµα, δεδοµένου ότι παίρνει τη θέση του παλαιού γονιδίου. Επίσης, η πιθανότητα της 

σωστής έκφρασης, στον κατάλληλο χρόνο, στην κατάλληλη ποσότητα είναι πολύ µεγάλη, 

επειδή περιβάλλεται από την περιοχή κωδικοποίησης που είναι αρµόδια για την έκφραση του 

αντικατεστηµένου γονιδίου. Μια άλλη ελπιδοφόρα µέθοδος, χρησιµοποιεί ένα τεχνητό 

βακτηριακό χρωµόσωµα (BAC: Bacterial Artificial Chromosome) για την ένθεση των 

γονιδίων. Οι υπερασπιστές επίσης επισηµαίνουν ότι πολλές συµβατικές θεραπείες, όπως η 

Εικόνα 5:  
H µυθολογική χίµαιρα αποτελείται από 
µέρη διαφορετικών ζώων (λιοντάρι, αίγα 
και φίδι). Ένα άτοµο που φέρει κύτταρα 
ενός άλλου ατόµου λέγεται ότι είναι 
µικροχιµαιρικό επειδή περιέχει σχετικά 
λίγα κύτταρα από το άλλο άτοµο. 
(Πηγή: Scientific American February 2008) 

 

Εικόνα 6: Μικροχιµαιρισµοί έχουν βρεθεί σε πολλούς ανθρώπινους ιστούς. Μπορούν να ανιχνευθούν κύτταρα θηλυκού 
ατόµου σε αρσενικό άτοµο (µητρικός µικροχιµαιρισµός) ή κύτταρα αρσενικού ατόµου σε θηλυκό άτοµο (εµβρυϊκός 
µικροχιµαιρισµός). Μπορούν επίσης να διαπιστωθούν µε ανάλυση DNA. Π.χ. η παρουσία χρωµοσωµάτων Υ σε µια γυναίκα, 
δηλώνει ότι έχει αποκτήσει κύτταρα από ένα αρσενικό άτοµο, πιθανότατα από έναν γιο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 
(Προσαρµογή από: Scientific American February 2008) 
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ακτινοβολία, η χηµειοθεραπεία και η ορµονοθεραπεία, έχουν αναπτυχθεί παρά τα ζητήµατα 

αντιστρεψιµότητας που δηµιουργούν. Όταν αυτές οι θεραπείες οδηγούν σε δυσµενή 

αποτελέσµατα, οι γιατροί και οι ερευνητές έχουν αναπτύξει τρόπους αντίδρασης, µετρίασης ή 

αντιστροφής των αποτελεσµάτων. 

Σχετικά µε τους κινδύνους για τις µελλοντικές γενεές, οι υπερασπιστές της γονιδιακής 

θεραπείας γαµετικής σειράς υποστηρίζουν ότι µπορούν να υπάρξουν τρόποι ελαχιστοποίησης 

αυτών των κινδύνων. Μπορεί στο µέλλον να είναι δυνατό να σχεδιαστούν διαγονίδια που θα 

µπορούν να ενεργοποιηθούν όταν απαιτείται. Αυτά τα γονίδια θα σχεδιάζονται έτσι ώστε να 

µην έχουν κανένα αποτέλεσµα στις µελλοντικές γενεές εκτός αν ο ασθενής λάβει ένα 

συγκεκριµένο φάρµακο. Σχετικά µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη γονιδιακή δεξαµενή, οι 

υπερασπιστές της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς επισηµαίνουν ότι ο πληθυσµός των 

διαγονιδίων στις µελλοντικές γενεές δεν είναι πιθανό να είναι διαδεδοµένος, επειδή ο 

πληθυσµός των ασθενών µε γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς θα είναι πολύ µικρός. 

∆εδοµένου ότι υπάρχουν πάνω από έξι δισεκατοµµύρια άνθρωποι αυτή τη στιγµή, υπάρχει 

πολύ µικρή πιθανότητα αλλοίωσης της ανθρώπινης γονιδιακής δεξαµενής µε την εισαγωγή 

µερικών διαγονιδίων σε έναν µικρό πληθυσµό. Εντούτοις, θα µπορούσε να επηρεαστεί ένας 

µικρός, γενετικά αποµονωµένος, ανθρώπινος πληθυσµός. 

Κατά συνέπεια, οι ηθικές διαφορές µεταξύ της γονιδιακής θεραπείας σωµατικής σειράς 

και της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς αρχικά εντοπίζονταν σε ζητήµατα σχετικά µε 

την ασφάλεια που παρέχουν οι τεχνικές. Εάν αυτά τα τεχνικά προβλήµατα µπορέσουν να 

ξεπεραστούν, η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς θα ήταν ακόµα ηθικά προβληµατική; 

Σίγουρα θα προκαλούσε ηθικό προβληµατισµό. Το ζήτηµα δεν είναι αν οι άνθρωποι πρέπει να 

χρησιµοποιούν τη γνώση τους για να αλλάξουν τον κόσµο, το ζήτηµα είναι πως πρέπει να τη 

χρησιµοποιήσουν. Εάν η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς προσφέρει στην ανθρωπότητα 

σηµαντικά οφέλη, τότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί.112  

Για κάποιους, το θέµα της παρέµβασης στη φυσική αναπαραγωγή είναι ακόµα ένας 

σηµαντικός προβληµατισµός. Προς απάντηση τους, οι υπερασπιστές της γονιδιακής θεραπείας 

γαµετικής σειράς υποστηρίζουν ότι αυτό είναι µια αντίρρηση προς όλες τις µορφές τεχνολογίας 

υποβοηθούµενης αναπαραγωγής. Εάν κάποιος δέχεται την ιδέα της υποβοηθούµενης 

αναπαραγωγής, τότε θα ήταν αναµενόµενο να δεχτεί την ιδέα της γονιδιακής θεραπείας 

γαµετικής σειράς. Τέλος, οι αντίπαλοι της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς θεωρούν ότι 

περιλαµβάνει ηθικά προβληµατικές διαδικασίες, όπως η κλωνοποίηση, η καταστροφή των 

εµβρύων και η άµβλωση. Οι υπερασπιστές θα έλεγαν ότι αυτό ισχύει. Για το εγγύς µέλλον, οι 

πιο εφικτές µέθοδοι της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς περιλαµβάνουν την εισαγωγή 

διαγονιδίων σε κλωνοποιηµένα κύτταρα που αφαιρούνται από έµβρυα πρώιµου σταδίου (οχτώ 

κυττάρων). Αυτά τα κύτταρα θα εξετάζονται για την παρουσία του γονιδίου και µερικά θα 

απορρίπτονται. Εάν µια ατέλεια παρουσιαστεί κατά την γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς, 

τότε το έµβρυο µπορεί να αποβληθεί. Οι υπερασπιστές της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής 

σειράς αναγνωρίζουν ότι η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς είναι κατάλληλη για 

ανθρώπους που δέχονται τέτοιου είδους διαδικασίες.4  
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4. Το Παράδειγµα της Κυστικής Ίνωσης 
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4.1 Η Κυστική Ίνωση 

Η κυστική ίνωση είναι µία αυτοσωµική 

υπολειπόµενη νόσος, χαρακτηριζόµενη από 

παχύρρευστες κολλώδεις εκκρίσεις στο αναπνευστικό 

και στο πεπτικό σύστηµα, υπερβολική έκκριση άλατος 

από τους ιδρωτοποιούς αδένες, παγκρεατική ανεπάρκεια 

προκαλούµενη από απόφραξη του παγκρεατικού πόρου 

µε βλέννα, στειρότητα στον άνδρα και µερικές φορές 

ηπατική ανεπάρκεια.149 (Εικόνα 19) Η κυστική ίνωση 

είναι θανατηφόρα µε κακή πρόγνωση από τα πρώτα 

χρόνια ζωής και είναι η πιο διαδεδοµένη παγκοσµίως 

κληρονοµική νόσος στη λευκή φυλή.29 Στην Ελλάδα 

περίπου 1 στα 2000-2500 παιδιά εκτιµάται ότι γεννιέται 

στην Ελλάδα µε κυστική ίνωση, ενώ περίπου ένα στα 20 

έως 25 άτοµα (4-5% του πληθυσµού) είναι φορέας.109 

Θεωρείται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σήµερα 

περισσότεροι από 800 ασθενείς, ενώ κάθε χρόνο 

γεννιούνται περίπου 50-60 παιδιά µε κυστική ίνωση. Ενώ, σύµφωνα µε την πρόεδρο του 

Συλλόγου Ινοκυστικών Ελλάδας Αγγελική Πρεφτίτση: «Οι φορείς στην Ελλάδα υπολογίζονται 

σε 500.000. Μπορεί να µη νοσήσουν ποτέ, όµως είναι πιθανό να γεννήσουν παιδιά µε τη βαριά 

αυτή νόσο».42 Συγκριτικά αναφέρεται ότι, παρόλο που η Μεσογειακή αναιµία εµφανίζει 

ποσοστό φορέων περίπου διπλάσιο (8-10%), λόγω του εκτεταµένου προγράµµατος 

προγεννητικής διάγνωσης που έχει εφαρµοσθεί τα τελευταία 20 χρόνια, οι γεννήσεις ασθενών 

παιδιών δεν ξεπερνούν τις 5 κάθε χρόνο. Εποµένως, από την άποψη της γέννησης νέων 

πασχόντων, η κυστική ίνωση είναι η πιο διαδεδοµένη κληρονοµική νόσος στην Ελλάδα. Κατά 

εντελώς παράδοξο τρόπο, είναι µια πάθηση σχεδόν άγνωστη στην κοινή γνώµη, ενώ, ακόµη 

και µεταξύ των ιατρών, η εικόνα για τη νόσο είναι ασαφής ή παρωχηµένη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Όργανα που προσβάλλονται στην 
CF. (Πηγή: http://www.cfgr.gr/) 

Εικόνα 8: 
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Πρόκειται για µια γενετική διαταραχή (συνεπώς µη µεταδοτική) που οι ασθενείς φέρουν 

από τη γέννησή τους, έχοντας κληρονοµήσει δύο παθολογικά γονίδια της κυστικής ίνωσης, ένα 

από τον κάθε γονέα τους. Τα άτοµα που φέρουν ένα µόνο παθολογικό γονίδιο λέγονται φορείς 

του γονιδίου και θεωρούνται απολύτως υγιή. Για να γεννηθεί ένα παιδί µε κυστική ίνωση 

πρέπει απαραίτητα και οι δύο γονείς του να είναι φορείς ή ασθενείς. Οι πιθανότητες εµφάνισης 

της νόσου για κάθε παιδί καθορίζονται από τον κανόνα του Mendel. 

 

Η κυστική ίνωση είναι πολυσυστηµατική νόσος, δηλαδή προσβάλλει διάφορα όργανα του 

σώµατος. Τα κυριότερα συµπτώµατα αφορούν το αναπνευστικό σύστηµα, το πεπτικό - 

γαστρεντερικό σύστηµα και το αναπαραγωγικό σύστηµα. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στην 

εµφάνιση αλλά και τη βαρύτητα προβληµάτων στους ασθενείς. Ο κάθε ασθενής επηρεάζεται 

διαφορετικά. Κρίσιµες για την πορεία των ασθενών θεωρούνται οι επιπλοκές του 

αναπνευστικού συστήµατος που καταστρέφουν µε την πάροδο του χρόνου τον πνευµονικό 

ιστό, έχοντας και το συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό µεταξύ των αιτίων θνησιµότητας της 

νόσου.  

Συνήθη συµπτώµατα είναι οι επαναλαµβανόµενες λοιµώξεις του αναπνευστικού, ο 

επίµονος βήχας και ο συριγµός στην αναπνοή (wheezing), ο αλµυρός ιδρώτας µε σοβαρό 

κίνδυνο αφυδάτωσης, τα γαστρεντερικά προβλήµατα µε χρόνιες διάρροιες και ογκώδεις, 

δύσοσµες, ωχρές και λιπαρές κενώσεις και η αδυναµία φυσιολογικής ανάπτυξης και 

πρόσληψης βάρους λόγω παγκρεατικής ανεπάρκειας. Όσον αφορά το αναπαραγωγικό 

σύστηµα, οι άνδρες έχουν ελάχιστη ή/και καθόλου παραγωγή σπέρµατος και οι γυναίκες 

αντιµετωπίζουν διάφορα προβλήµατα γονιµότητας και επιπλοκών. Σε αρκετές περιπτώσεις 

µπορεί να εµφανισθεί µια µορφή διαβήτη (CFRD), σοβαρά ηπατικά προβλήµατα, 

παγκρεατίτιδα, οστεοπόρωση, ρινικοί πολύποδες και διάφορες άλλες επιπλοκές. Άλλα όργανα 

που πλήττονται επίσης από την πάθηση είναι το ήπαρ (κίρρωση) και η καρδιά (δηµιουργία 

πνευµονικής καρδίας, καρδιακή ανεπάρκεια), υπάρχει εµφάνιση ρευµατοειδούς αρθρίτιδας, 

οστεοπόρωσης και οστεοπενίας από πολύ µικρή ηλικία. Ακόµα, εµφανίζονται επανειληµµένα 

βλάβες και σε διάφορα όργανα π.χ. πολύποδες στις ρινικές κοιλότητες, ιγµορίτιδα, ειλεός κ.α. 

Εικόνα 9: Κληρονόµηση της CF. 
α. Από δύο γονείς-φορείς, για κάθε παιδί υπάρχει πιθανότητα 25% να πάσχει από τη νόσο, 50% να είναι φορέας και 25% 
να µην φέρει καν το γονίδιο. 
β. Από ένα γονέα ασθενή και ένα φορέα, κάθε παιδί έχει πιθανότητα 50% να είναι ασθενής και 50% πιθανότητα να είναι 
φορέας. 
γ. Από ένα γονέα υγιή και ένα φορέα, δεν υπάρχει πιθανότητα γέννησης ασθενούς παιδιού, αλλά κατά 50% κάθε παιδί 
είναι πιθανό να είναι φορέας. 
δ. Από ένα γονέα υγιή και έναν ασθενή, όλα τα παιδιά θα είναι φορείς. 
∆ύο γονείς ασθενείς προφανώς µπορούν να κάνουν µόνο ασθενή παιδιά. 
 
(Λευκό απεικονίζεται το υγιές γονίδιο & κόκκινο το παθολογικό. Ζευγάρια άσπρο-άσπρο είναι υγιή άτοµα, άσπρο-κόκκινο 
φορείς, κόκκινο-κόκκινο ασθενείς. Πηγή: http://www.cfgr.gr/) 
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Ο µέσος όρος ηλικίας των ασθενών έχει αυξηθεί σηµαντικά την τελευταία δεκαετία, 

σύµφωνα και µε τη Βορειοαµερικανική και ευρωπαϊκή απογραφή των αντίστοιχων εταιριών 

κυστικής ίνωσης και πλησιάζει τα τριάντα έτη, δεδοµένου ότι το 95% των ασθενών καταλήγει 

σε βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο σε πολύ νεαρή ηλικία. Ορισµένες φορές 

µάλιστα, στα τελικά στάδια της νόσου, αν το επιτρέπει η γενικότερη κατάστασή του ασθενούς 

µε τη σχετική σύµφωνη γνώµη των ειδικών ιατρών, προτείνεται, ως µόνη λύση πια, η 

µεταµόσχευση πνευµόνων και καρδιάς, εφόσον φυσικά υπάρξει ιστοσυµβατότητα και βρεθεί ο 

κατάλληλος δότης. 

Από το 1989 που εντοπίσθηκε το γονίδιο της κυστικής ίνωσης στο χρωµατόσωµα 7.139 βρέθηκε 

και η πιο κοινή γονιδιακή ανωµαλία ή µετάλλαξη, που ονοµάζεται ∆F508 (Delta F508) και έχει 

ποσοστό εµφάνισης περίπου 70%79, 149 στη Βόρεια Αµερική, ενώ στην Ελλάδα εκτιµάται 

µεταξύ 50% και 55%. Από τότε, ανακαλύφθηκαν πάνω από 1000 τέτοιες µεταλλάξεις που 

προκαλούν κυστική ίνωση. Το γονίδιο της κυστικής ίνωσης είναι υπεύθυνο για την παραγωγή 

µιας πρωτεΐνης (CFTR) που ελέγχει τη διέλευση του χλωρίου από τις µεµβράνες των 

επιθηλιακών κυττάρων διαφόρων οργάνων του σώµατος, όπως των πνευµόνων, του 

παγκρέατος, των ιδρωτοποιών αδένων και του εντέρου. Η δυσλειτουργία του γονιδίου έχει ως 

συνέπεια την προβληµατική παραγωγή ή λειτουργία της πρωτεΐνης, µε αποτέλεσµα στα 

διάφορα όργανα να παράγεται από το επιθήλιο παχύρρευστη και κολλώδης βλέννα, που 

αποφράσσει τους πόρους των αδένων ή των αγωγών που υπάρχουν σε αυτά. Η κυριότερη 

ανωµαλία της νόσου είναι η ελλιπής ηλεκτρολυτική µεταφορά των ιόντων νατρίου και χλωρίου 

στον αυλό των αεραγωγών µε µειωµένη έκκριση του τελευταίου και αυξηµένη επαναρρόφηση 

του πρώτου, µε τελικό αποτέλεσµα τη µειωµένη ενυδάτωση και την αυξηµένη πυκνότητα της 

βλέννας στους αεραγωγούς.30, 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για παράδειγµα, στους πνεύµονες η βλέννα αποφράσσει τους αεραγωγούς µε συνέπεια 

συχνές µικροβιακές λοιµώξεις και ανοσολογικές αντιδράσεις, που οδηγούν στην έκκριση 

Εικόνα 10:  
Πληθυσµιακή κατανοµή της κοινής 
µετάλλαξης Delta F508.80  
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περισσότερης βλέννας, που ευνοεί µε τη σειρά της την εγκατάσταση µικροβίων, 

δηµιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο. Στο πάγκρεας παρεµποδίζεται η παραγωγή των 

απαραίτητων για την πέψη των τροφών ενζύµων. Οι ιδρωτοποιοί αδένες παράγουν πολύ 

αλµυρό ιδρώτα, γεγονός που δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους αφυδάτωσης, αλλά βοηθάει στην 

ασφαλή  διάγνωση της νόσου. 

Η µεγάλη ποικιλία των µεταλλάξεων δηµιουργεί και αντίστοιχη ποικιλία στην εµφάνιση 

συµπτωµάτων. Υπάρχουν µεταλλάξεις που επιτρέπουν σε κάποιο βαθµό την παραγωγή της 

πρωτεΐνης και οδηγούν σε πιο ελαφρά συµπτώµατα (χαρακτηριζόµενα ως «mild CF»). Κάποιες 

µεταλλάξεις δεν δηµιουργούν παγκρεατική ανεπάρκεια και δεν απαιτείται η λήψη ενζύµων για 

την πέψη των τροφών. Πάντως, ο συσχετισµός των µεταλλάξεων µε την σοβαρότητα της 

νόσου σε έναν ασθενή, µε εξαίρεση ίσως την κατάσταση του παγκρέατος, έχει αποδειχθεί 

αβάσιµος, λόγω άλλων πολλών και αστάθµητων παραγόντων που συµµετέχουν στην εξέλιξη 

της νόσου. 

Η κλασσική διάγνωση της νόσου γίνεται µε το τεστ ιδρώτα µε τη µέθοδο Gibson – Cooke, 

όπου η αυξηµένη συγκέντρωση χλωρίου ή/και νατρίου στον ιδρώτα (> 60 mEq/L) 

οριστικοποιεί τη νόσο, ενώ σε κλινική υποψία µε αρνητικό τεστ ιδρώτα µπορεί να γίνει 

γενετική ανάλυση ή/και ρινικά δυναµικά.156 Οι ήπιες µεταλλάξεις του CFTR έχουν συνδεθεί µε 

πάθηση ενός µόνο οργάνου, όπως όψιµη εµφάνιση πνευµονοπάθειας, συγγενή 

αµφοτερόπλευρη απουσία σπερµατικών πόρων ή ιδιοπαθή παγκρεατίτιδα.88 Το τεστ ιδρώτα 

γίνεται συνήθως µετά  την εµφάνιση κάποιων από τα κοινά συµπτώµατα της νόσου. Στο 

πλαίσιο της κρισιµότητας της έγκαιρης διάγνωσης, σε πολλές χώρες (όχι ακόµη στην Ελλάδα) 

έχει παγιωθεί ο έλεγχος των νεογνών (newborn screening) τις πρώτες µέρες µετά τη γέννησή 

τους, µε την ανάλυση µια σταγόνας αίµατος (spot blood test) και την ανίχνευση αυξηµένης 

ποσότητας µιας ουσίας (IRT). Η εξέταση αυτή, αν και δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλής, είναι πολύ 

απλή και γρήγορη και, αν προκύψει θετική, αποτελεί ένδειξη για να ακολουθήσει τεστ ιδρώτα 

ή άλλη διαγνωστική µέθοδος. Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι υπάρχουν σπάνιες µεταλλάξεις 

που δίνουν τιµές στην αρνητική ή οριακή περιοχή, αλλά παρόλα αυτά ο ασθενής πάσχει από 

κυστική ίνωση.  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστικής σηµασίας για 

την εξέλιξη των ασθενών. Η κατάλληλη παρακολούθηση και η έγκαιρη εφαρµογή της 

ενδεδειγµένης θεραπευτικής αγωγής και φροντίδας αποτελεί έναν από τους βασικούς 

παράγοντες για την πρόγνωση της πορείας της νόσου. Η τελική και πιο συγκεκριµένη 

διάγνωση, που συνήθως ακολουθεί το τεστ ιδρώτα, είναι ο εντοπισµός των µεταλλάξεων που 

φέρει ο ασθενής (είναι δύο, µια από τον κάθε γονέα, πιθανόν και η ίδια), που γίνεται µε έλεγχο 

DNA σε δείγµα αίµατος. Επειδή οι µεταλλάξεις που έχουν βρεθεί είναι πάνω από 1000, 

υπάρχει ποικιλία στον αριθµό των µεταλλάξεων που ελέγχει το κάθε εργαστήριο και το 

ποσοστό εµφάνισης που αυτές καλύπτουν. Για παράδειγµα, το Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής 

του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» ελέγχει έναν αριθµό µεταλλάξεων που θεωρείται ότι 

καλύπτουν το 86% των περιπτώσεων. Υπάρχουν και πιο εξειδικευµένα εργαστήρια στο 

εξωτερικό που εξετάζουν πολύ περισσότερες µεταλλάξεις, µε το ανάλογο φυσικά κόστος. 
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Σηµειώνεται ότι είναι δυνατόν να εντοπίζεται µόνο µία ή και καµία µετάλλαξη από τον 

έλεγχο DNA και ο ασθενής να παρουσιάζει συµπτώµατα κυστικής ίνωσης και θετικό τεστ 

ιδρώτα. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος για περισσότερες µεταλλάξεις από κάποιο πιο 

εξειδικευµένο εργαστήριο µπορεί να δώσει λύση, ενώ, βεβαίως, υπάρχει περίπτωση να φέρει 

µια άγνωστη ακόµη σπάνια µετάλλαξη. 

Η πλειονότητα των ασθενών µε κυστική ίνωση παρουσιάζει, σε µικρό χρονικό διάστηµα 

από τον τοκετό, φλεγµονώδεις διηθήσεις στους βρόγχους και βλεννοπυώδεις αποφράξεις των 

αεραγωγών οι οποίες, µετά από αντίδραση του πάσχοντος οργανισµού (αυξηµένα 

ουδετερόφιλα, πρωτεϊνάσες), οδηγούν σε αναπνευστικές λοιµώξεις.33, 84, 127  

Σε καλλιέργειες πτυέλων αποµονώνονται υπό µορφή χρόνιας αποίκησης, αρχικά S. 

aureLCS και Η. influenzae, ενώ κατά την εφηβική ηλικία και Ρ. aeruginosa. Πιστεύεται επίσης 

ότι επαναλαµβανόµενες ιογενείς λοιµώξεις, κυρίως τους χειµερινούς µήνες, διευκολύνουν την 

ταχύτερη αποίκηση των πνευµόνων από τα βακτηρίδια.159 Η συνήθης συµπτωµατολογία από 

το αναπνευστικό είναι η απόχρεµψη, κυρίως πυώδης ή/και αιµατηρή, δύσπνοια, θωρακικό 

άλγος και µειωµένη αντοχή στην κόπωση. Η ακτινολογική εικόνα δείχνει υπερδιάταση των 

πνευµόνων και διαφόρου έκτασης βρογχεκτασίες, των οποίων η γενεσιουργός 

φυσιοπαθολογική αιτία πιστεύεται ότι είναι οι συχνές λοιµώξεις και η χρόνια φλεγµονή. Η 

σπιροµέτρηση είναι συνήθως αποφρακτικού τύπου, µε ελαττωµένο Βεβιασµένο Εκπνευστικό 

Όγκο (FEV) και βοηθά στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου και της βαθµιαίας 

επιδείνωσής της. Ο έλεγχος των αερίων του αρτηριακού αίµατος και η µέτρηση του SiΟ2 

αξιολογούνται ανάλογα για την εµφάνιση αναπνευστικής ανεπάρκειας που είναι και το τελικό 

στάδιο της νόσου. 

Η ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ενδοφλέβια αντιβιοτική θεραπεία στηρίζεται στο 

αντιβιόγραµµα της καλλιέργειας πτυέλων και στον ενήλικα έχει σχεδόν αποκλειστικό στόχο τη 

λοίµωξη από Ρ. αeruginosa. Μία προληπτική θεραπευτική µέθοδος, για να επιβραδυνθεί η 

χρόνια αποίκηση, είναι η χορήγηση εισπνεόµενης σε νεφελοποιητή κολιστίνης µαζί µε per os 

σιπροφλοξασίνη.161 Τα περισσότερα ενδοφλέβια αντιβιοτικά σχήµατα συνδυάζουν µία 

αντιψευδοµοναδική πενικιλλίνη µε µία αµινογλυκοσίδη. Εναλλακτικά, στη θέση της 

πενικιλλίνης, µπορεί να χορηγηθεί µία κεφαλοσπορίνη (κεφταζιδίµη ή κεφεπίµη). Άλλα 

χρησιµοποιούµενα αντιψευδοµοναδικά αντιβιοτικά είναι η αζτρεονάµη, οι καρβαπενέµες και, 

σε περίπτωση πολυανθεκτικότητας, η κολιστίνη.72 Το µόνο από το στόµα αντιβιοτικό είναι η 

σιπροφλοξασίνη. Η προληπτική ενδοφλέβια αντιψευδοµοναδική αντιβιοτική θεραπεία κάθε 

τρεις µήνες, άσχετα από παροξύνσεις του αναπνευστικού, έχει οδηγήσει εδώ και αρκετά χρόνια 

σε µία σηµαντική αύξηση του µέσου όρου ζωής.124 Τα τελευταία χρόνια, στα µεσοδιαστήµατα 

µεταξύ της ενδοφλέβιας αντιβιοτικής θεραπείας χορηγείται υπό µορφή εισπνοών ειδικό 

σκεύασµα τοµπραµυκίνης (Tobi) χωρίς έκδοχα.132 Ίσης σηµασίας µε την αντιβίωση είναι η 

καθηµερινή παροχέτευση των βρογχικών εκκρίσεων και η σωστή διατροφή, µαζί µε τη 

χορήγηση παγκρεατικών ενζύµων και λιποδιαλυτών βιταµινών σε περίπτωση παγκρεατικής 

ανεπάρκειας. Στην καθηµερινή επίσης θεραπεία σηµαντικό ρόλο έχουν τα βρογχοδιασταλτικά, 

τα βλεννολυτικά (rhDNAse Pulmozyme), τα κορτικοστεροειδή, καθώς και τα διουρητικά όπου 
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είναι αναγκαία. Ύστατο θεραπευτικό µέτρο µπορεί να είναι η µεταµόσχευση πνευµόνων, ή 

καρδιάς και πνευµόνων, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Αρκετές έρευνες γίνονται τα 

τελευταία χρόνια στη γονιαδιακή θεραπεία, στη χορήγηση φαρµάκων που αναστέλλουν την 

απορρόφηση του νατρίου (αµιλορίδη) και προκαλούν έκκριση χλωρίου (UTP: Uridine 

Triphosphate), στα αντιφλεγµονώδη, καθώς και σε νεότερα σκευάσµατα µε δράση κατά των 

κυριότερων µεταλλάξεων.170  

Οι κυριότερες επιπλοκές της νόσου από το αναπνευστικό είναι η ατελεκτασία, ο 

πνευµοθώρακας (ποσοστό εµφάνισης µέχρι 19%), η αιµόπτυση λόγω χρόνιας φλεγµονής και 

βρογχεκτασιών, η αλλεργική βρογχοπνευµονική ασπεργίλλωση και, τέλος, η πνευµονική 

καρδία και η αναπνευστική ανεπάρκεια.71  

 

4.2 Κυστική Ίνωση - Βιοηθικά ζητήµατα & κοινωνικές προεκτάσεις 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει αποτελεσµατική θεραπεία για την κυστική ίνωση, είναι 

προφανές ότι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος αντιµετώπισής της είναι η πρόληψη, µέσω της 

προγεννητικής διάγνωσης, που αποβλέπει στην αποφυγή γέννησης νέων πασχόντων. Οι 

δυνατότητες πρόληψης, µετά τις γονιδιακές ανακαλύψεις, είναι πολλές, ενώ και το κόστος των 

σχετικών εξετάσεων τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ προσιτό. ∆υστυχώς, σε συνδυασµό µε 

την άγνοια της κοινής γνώµης στην Ελλάδα, η ιατρική κοινότητα και κυρίως οι γυναικολόγοι - 

µαιευτήρες, συνήθως δεν συνιστούν στους µελλοντικούς γονείς τον έλεγχο για το αν είναι 

φορείς του µεταλλαγµένου αλληλοµόρφου. Η ενηµέρωση για την ύπαρξη της νόσου και των 

δυνατοτήτων ελέγχου κρίνεται απόλυτα επιβεβληµένη, ώστε, τουλάχιστον, να µπορούν να 

ελεγχθούν όσα ζευγάρια το επιθυµούν. 

Η έλλειψη συµπτωµατολογίας στους φορείς δεν επιτρέπει τον εντοπισµό των ζευγαριών 

που και οι δύο φέρουν το γονίδιο της κυστικής ίνωσης. Εξαίρεση, όσον αφορά τα συµπτώµατα, 

αποτελούν οι άνδρες µε στειρότητα λόγω έλλειψης του σπερµατικού πόρου (φορείς της νόσου 

κατά 70%) ή µε αποφρακτική αζωοσπερµία (φορείς κατά 30%) και τα άτοµα µε αδιευκρίνιστη 

χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. Ο εντοπισµός των φορέων γίνεται µε έλεγχο του DNA 

για ανίχνευση του γονιδίου της κυστικής ίνωσης µε µοριακές τεχνικές. Η εξέταση είναι απλή, 

γίνεται µε απλή λήψη αίµατος και στο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του Νοσοκοµείου 

Παίδων «Αγία Σοφία» στοιχίζει 120 - 150 €.49 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι και οι δύο υποψήφιοι γονείς είναι φορείς της νόσου, 

η γέννηση πάσχοντος παιδιού µπορεί να αποφευχθεί µε προγεννητική διάγνωση ή µε 

προεµφυτευτική διάγνωση. 

• Η προγεννητική διάγνωση γίνεται µε ανάλυση του DNA (ανίχνευση των µεταλλάξεων 

που ήδη έχουν εντοπισθεί στους γονείς), είτε στο τέλος του πρώτου τριµήνου της 

εγκυµοσύνης (χοριακές λάχνες, γνωστές ως τροφοβλάστη) ή κατά το δεύτερο τρίµηνο 

της εγκυµοσύνης (αµνιακό υγρό). Το βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής 

εντοπίζεται στο δίληµµα της διακοπής της κύησης στην περίπτωση που το έµβρυο 

πάσχει.  

• Η προεµφυτευτική διάγνωση προσφέρει τη δυνατότητα προγεννητικής διάγνωσης και 

µεταφοράς στη µήτρα µόνο των υγιών εµβρύων που προκύπτουν µε εξωσωµατική 
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γονιµοποίηση (IVF). Η µέθοδος περιλαµβάνει ωοληψία και γονιµοποίηση των ωαρίων, 

αποµόνωση - βιοψία ενός βλαστοκυττάρου από κάθε έµβρυο που βρίσκεται στο στάδιο 

των 6-8 κυττάρων την τρίτη ηµέρα µετά τη γονιµοποίηση, γενετική διάγνωση για 

κυστική ίνωση στο DNA του κάθε κυττάρου και εµβρυοµεταφορά µόνο των υγιών 

εµβρύων. 

∆εν υπάρχει σήµερα ριζική θεραπεία για την κυστική ίνωση. ∆εδοµένης της συχνότητας 

της νόσου, διεξάγονται παγκοσµίως εκτεταµένες έρευνες για την ανακάλυψη κάποιας µορφής 

θεραπείας ή ουσιαστικού ελέγχου της. Οι ασθενείς, σήµερα, προσπαθούν να ελέγξουν τις 

συνέπειες της νόσου στα διάφορα συστήµατα του οργανισµού, µε εξειδικευµένες και 

εξελισσόµενες µορφές θεραπείας, ανάλογα µε τα συµπτώµατα που παρουσιάζουν.  

Η θεραπευτική αγωγή είναι καθηµερινή και συστηµατική και απαιτεί προσήλωση και 

πειθαρχία από τους ασθενείς και το περιβάλλον τους. Τα φάρµακα, οι νοσηλείες και τα 

βοηθήµατα είναι ιδιαιτέρως ακριβά και το κόστος, παρά την  κάλυψή του σε σηµαντικό 

ποσοστό από τους ασφαλιστικούς φορείς, είναι πολλές φορές δυσβάστακτο. Επειδή η θεραπεία 

χρειάζεται αρκετό χρόνο, επιβαρύνει σηµαντικά το καθηµερινό πρόγραµµα των ασθενών. 

Περιλαµβάνει καθηµερινή θωρακική φυσιοθεραπεία (µε διάφορες τεχνικές και βοηθήµατα) για 

την κινητοποίηση και αποµάκρυνση της βλέννας από τους πνεύµονες, πολλές φορές σε 

συνδυασµό µε την εισπνοή νεφελοποιηµένων φαρµάκων (βρογχοδιασταλτικών, 

βλεννολυτικών, κλπ). Προβλέπει, συνήθως, τη λήψη ενζύµων µαζί µε κάθε γεύµα για να 

επιτυγχάνεται η διάσπαση και απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τις τροφές. 

Συχνότατη είναι η χορήγηση αντιβιοτικών σε εισπνεόµενη ή πόσιµη µορφή για την 

αντιµετώπιση των µικροβιακών λοιµώξεων, καθώς και αντιφλεγµονωδών φαρµάκων για την 

καταπολέµηση της φλεγµονής στο αναπνευστικό. Ανάλογα, δε, µε την κατάσταση και τις 

επιπλοκές κάθε ασθενούς, χορηγείται πλήθος επιπλέον φαρµάκων, συµπληρωµάτων, βιταµινών 

κλπ. 

Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες σήµερα στατιστικές των αρµοδίων φορέων, ο µέσος χρόνος 

ζωής των ασθενών στις ανεπτυγµένες χώρες είναι περίπου 35 χρόνια, πράγµα που σηµαίνει ότι 

οι µισοί µόνον ασθενείς µε κυστική ίνωση φθάνουν ή ξεπερνούν την ηλικία αυτή. Θα πρέπει 

πάντως να ληφθεί υπόψη ότι, ακόµη και στις πιο ανεπτυγµένες χώρες, τα µητρώα καταγραφής 

και παρακολούθησης των ασθενών είναι ελλιπή, ενώ µε την εξέλιξη των µεθόδων θεραπείας ο 

µέσος όρος ζωής αυξάνεται συνεχώς. 

Είναι γεγονός πλέον και παγκοσµίως παραδεκτό ότι µόνο µε τη σωστή και την 

οργανωµένη ιατρική παρακολούθηση των ασθενών από οργανωµένα κέντρα αντιµετώπισης 

της νόσου, που λειτουργούν µε ειδική οµάδα πλαισιωµένη από, εξειδικευµένους πάνω στην 

πάθηση, ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (CF team) και έµπειρο νοσηλευτικό προσωπικό που 

είναι γνώστες του συγκεκριµένου αντικειµένου, µπορεί να βελτιωθεί τόσο η ποιότητα ζωής 

των ασθενών, όσο και να επιτευχθεί η βελτίωση της υγείας τους, η καλύτερη πρόγνωση και η 

µακρότερη επιβίωση τους. Λαµβανοµένου, µάλιστα, υπόψη του γεγονότος ότι, το 95% της 

νοσηρότητας και της θνητότητας των ασθενών σχετίζεται µε το αναπνευστικό σύστηµα, είναι 

εύκολα αντιληπτό γιατί η παρακολούθηση και αντιµετώπιση των ενηλίκων ασθενών πρέπει να 
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γίνεται από ιατρό ενηλίκων και κατά κύριο λόγο από πνευµονολόγο µε εξειδικευµένες γνώσεις 

πάνω στο αντικείµενο και µε διάθεση να παράσχει ό,τι επιβάλλεται για την βελτίωση της 

κλινικής εικόνας του ασθενούς. 

Ας σηµειωθεί ότι ένα ειδικό κέντρο, σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα, τις 

εκθέσεις της WHO και της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Εταιρίας Κυστικής Ίνωσης, περιλαµβάνει: 

• Ιατρούς εξειδικευµένους στην κυστική ίνωση (πνευµονολόγους ή 

παιδοπνευµονολόγους). 

• Φυσιοθεραπευτή εξειδικευµένο στη θεραπεία των ινοκυστικών ασθενών (βρογχική 

παροχέτευση, αναπνευστικές ασκήσεις). 

• Νοσηλευτικό προσωπικό µε εµπειρία στη νόσο. 

• Νοσηλευτή/-τρια συντονιστή (coordinator) που συντονίζει την παρακολούθηση του 

ασθενούς µεταξύ του νοσοκοµείου και του σπιτιού και επιβλέπει την κατ’ οίκον 

νοσηλεία του ασθενούς, όταν αυτή γίνεται. 

• Συνεργασία µε ιατρούς µε εµπειρία στην κυστική ίνωση διαφόρων ειδικοτήτων (π.χ. 

γαστρεντερολόγων, ωτορινολαρυγγολόγων, γυναικολόγων, ορθοπεδικών κ.α.) 

• ∆ιαιτολόγο. 

• Ψυχολόγο-κοινωνικό λειτουργό. 

• Γραµµατέα για την καταγραφή των ασθενών. 

 

Επιπλέον, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα ανεξάρτητο κέντρο µε την παραπάνω µορφή. 

Το µοναδικό αναγνωρισµένο, για παιδιά, τµήµα ινοκυστικής νόσου που λειτουργεί στο 

νοσοκοµείο παίδων «Αγία Σοφία», δεν έχει την προαναφερόµενη σύνθεση, χωρίς να απέχει 

πάρα πολύ από αυτήν. Όσον αφορά τους ενήλικες, που είναι περίπου το 1/3 του συνολικού 

αριθµού των ασθενών και διαρκώς αυξάνονται, υπάρχει ελάχιστη υποδοµή αποκλειστικά 

βασιζόµενη στο φιλότιµο και στις ατοµικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες των ιατρών, οι 

οποίοι εργάζονται σε διαφορετικά νοσοκοµεία των Αθηνών, χωρίς καµία κρατική υποστήριξη. 

Ένα ζωτικής σηµασίας πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ασθενείς είναι η συµµετοχή τους στην 

αγορά των φαρµάκων τους και των απαραίτητων ιατρικών µηχανηµάτων και βοηθηµάτων. Τα 

φάρµακά τους, τα οποία λαµβάνουν καθηµερινά και συστηµατικά, αλλά και τα αναγκαία 

ιατρικά βοηθήµατα που χρησιµοποιούν καθηµερινά, κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ µηνιαίως, 

οπότε επιβαρύνονται µε υπέρογκα χρηµατικά ποσά προκειµένου να προµηθευτούν. Η 

συµµετοχή του ασθενούς µε κυστική ίνωση για την αγορά του απαραίτητου ιατρικού-

µηχανολογικού εξοπλισµού ποικίλλει ανάλογα µε το ασφαλιστικό ταµείο που ο καθένας είναι 

ασφαλισµένος και κυµαίνεται από 25%-10% ενώ η συµµετοχή του ασθενούς για την αγορά 

των φαρµάκων του, λόγω της χρονιότητας της πάθησης, έχει καθοριστεί µε υπουργική 

απόφαση του 1990 (Υ.Α.7/οικ.1143/21-12-90) σε ποσοστό 10%.  

Ενδεικτικά και µόνο αναφέρονται κάποια ποσά: 

• ΤΟΒΙ, επαναλαµβανόµενη ανά µήνα θεραπεία 28 ηµερών = 3.300 € περίπου 

• PROMIXIN, επαναλαµβανόµενη ανά µήνα θεραπεία µηνός = 1500 € περίπου 

• Ενδοφλέβια αγωγή αντιβίωσης 14 ηµερών = 2000 € τουλάχιστον 

• Παγκρεατικά ένζυµα, θεραπεία µηνός = 150 € τουλάχιστον 
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• Βρογχοδιασταλτικά & αζιθροµυκίνη, καθηµερινή θεραπεία = 150 € τουλάχιστον 

• Γιλέκο φυσιοθεραπείας για την καθηµερινή φυσιοθεραπεία= 15.000 € περίπου 

• Αεροσυµπιεστής για τη χορήγηση των φαρµάκων = 500 € περίπου 

• Αναλώσιµα νεφελοποιητή και φίλτρα = 250 € τουλάχιστον ετησίως 

Ενώ, κάποιες ενδεικτικές τιµές εξετάσεων µοριακού γενετικού ελέγχου είναι: 
 
Πίνακας 2 
(Πηγή: http://www.moleculardiagnostics.gr/diagnpricelist.htm) 

Μοριακή ανάλυση CF, 8 µεταλλάξεις, µε PCR σε αίµα 265 € 

Αποκάλυψη φορέων CF, 8 µεταλλάξεις, µε PCR σε αίµα 265 € 

PGD CF, 8 µεταλλάξεις, µε PCR από χοριακές λάχνες ή αµνιακό υγρό 410 € 

Αποκάλυψη µεταλλάξεων CF πέραν των συχνοτέρων 8 / µελετώµενη µετάλλαξη 150 € 

 

Και αν ακόµη αποδειχθεί αδύνατη η ριζική θεραπεία της κυστικής ίνωσης, είναι βάσιµη η 

ελπίδα, µε την πρόοδο της βιοιατρικής, να µετατραπεί βαθµιαία η πάθηση από µια θανατηφόρα 

(ή έστω περιοριστική της ζωής) ασθένεια σε µια απλή ενόχληση για τους πάσχοντες. Θα πρέπει 

να τονισθεί ότι οι εξελίξεις της επιστήµης στα θέµατα της κυστικής ίνωσης είναι ραγδαίες. Για 

το λόγο αυτό, ένας πολύ σηµαντικός παράγων για την ακρίβεια των πληροφοριών είναι η 

χρονολογία δηµοσίευσής τους. Σήµερα, υπάρχουν στο διαδίκτυο πολλά αποθαρρυντικά για 

τους ασθενείς και τις οικογένειές τους δηµοσιευµένα κείµενα (ιδίως σε δικτυακούς τόπους µη 

εξειδικευµένους στην κυστική ίνωση), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι απλώς 

ανεπίκαιρα. Σήµερα στις πλέον προηγµένες χώρες ενηλικιώνεται το 35% περίπου των 

πασχόντων, ενώ ο µέσος όρος ζωής φτάνει τα 30 χρόνια. Με τη σωστή χορήγηση των 

αντιβιοτικών και των άλλων βοηθητικών φαρµάκων, καθώς επίσης και µε τα υπό έρευνα νέα 

σκευάσµατα, πιστεύεται ότι θα βελτιωθεί η εικόνα αυτής της θανατηφόρου νόσου κατά τα 

επόµενα χρόνια.39 (www.cfww.org/) 

Η απλούστευση και η βελτίωση των τεχνικών ανάλυσης του DNA δηµιουργεί ελπίδες για 

τη δυνατότητα ευρύτερης εφαρµογής των τεχνικών αυτών σε πληθυσµιακές µελέτες και 

αποκάλυψη φορέων σε γενετικά νοσήµατα για τα οποία δεν υπάρχουν άλλες µέθοδοι 

ανιχνευτικού ελέγχου. Παρόλα αυτά το θέµα αυτό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη διεθνή 

επιστηµονική κοινότητα και έχουν ήδη γίνει πολλές πιλοτικές µελέτες σε διάφορους 

πληθυσµούς, λόγω της µεγάλης µοριακής ετερογένειας που παρουσιάζει η νόσος και τις 

δυσκολίες εφαρµογής των µοριακών τεχνικών σε ευρείες πληθυσµιακές οµάδες. 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO: World Health Organization) έχει θεσπίσει 

κριτήρια που πρέπει κατ’ αρχήν να πληρούνται για οποιοδήποτε µονογονιδιακό νόσηµα 

προκειµένου να εφαρµοσθούν προγράµµατα δοκιµασιών διαλογής µε µοριακές τεχνικές σε 

πληθυσµιακό επίπεδο. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής:  

1. Υψηλή συχνότητα φορέων στον πληθυσµό.  

2. Νόσος µε σοβαρά και µακροχρόνια ιατρικά και κοινωνικά-οικονοµικά προβλήµατα.  

3. Γνωστή η βιοχηµική και µοριακή διαταραχή της νόσου µε ταυτοποίηση και δυνατότητα 

ανίχνευσης τουλάχιστον του 90-95% των µεταλλάξεων σε δεδοµένο πληθυσµό. Στο 
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επίπεδο αυτό είναι δυνατή η εντόπιση του 80-90% των ζευγαριών που είναι και οι δύο 

φορείς και βρίσκονται σε κίνδυνο για τη γέννηση παιδιού µε κυστική ίνωση.  

4. ∆ιαγνωστική µέθοδος σχετικά απλοποιηµένη, χαµηλού κόστους και ταχεία.  

5. Εύκολη πρόσβαση των ενδιαφεροµένων σε εξειδικευµένα εργαστήρια και µονάδες 

γενετική συµβουλευτική.  

6. ∆υνατότητα παρέµβασης µε ενηµέρωση του κοινού, εφαρµογή προγεννητικής 

διάγνωσης και διακοπής της κύησης σε περίπτωση πάσχοντος εµβρύου.  

7. Ενδιαφέρον για εθελοντική συµµετοχή από τον πληθυσµό που εφαρµόζεται. 

 

Σε πολλές χώρες έχει αρχίσει να εφαρµόζεται ήδη πρόγραµµα ελέγχου των φορέων της 

νόσου µε µοριακές τεχνικές. Η επιλογή της κατάλληλης οµάδας ελέγχου εξακολουθεί να 

αποτελεί προβληµατισµό για την βιβλιογραφία. Συστήνεται η επιλογή αυτή να γίνεται ανάλογα 

µε την ιδιαιτερότητα κάθε πληθυσµού. Χαρακτηριστική είναι η οδηγία που έδωσε η επιτροπή 

του εθνικού ιδρύµατος υγείας (NIH) στην Αµερική συστήνοντας έλεγχο σε όλα τα ζευγάρια 

πριν ή κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης. Στη χώρα µας, για την επίλυση του προβλήµατος 

αυτού θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η µεγάλη εµπειρία που έχει αποκτηθεί από το 

πρόγραµµα πρόληψης της µεσογειακής αναιµίας. 

Με τα σηµερινά δεδοµένα στη χώρα µας ο ανιχνευτικός έλεγχος θα πρέπει να εφαρµοσθεί 

σε όλες τις οµάδες υψηλού κινδύνου που είναι οι εξής: 

1. Τα µέλη οικογενειών µε κυστική ίνωση (cascade screening).  

2. Ο έλεγχος στις περιπτώσεις αυτές είναι απλός και οικονοµικότερος επειδή αφορά την 

ανίχνευση συγκεκριµένης µετάλλαξης που καθορίζεται από τη µοριακή µελέτη των 

αρρώστων. Υπολογίζεται από ορισµένους συγγραφείς ότι αν σε µία κοινωνική οµάδα 

ελεγχθούν όλοι οι συγγενείς των αρρώστων µε κυστική ίνωση µέχρι τέταρτα ξαδέλφια, 

η ανίχνευση των φορέων στον πληθυσµό αυτό θα πλησίαζε το 100%. 

3. Στο άλλο µέλος του ζευγαριού που ο ένας είναι φορέας της νόσου.  

4. Σε άνδρες µε στειρότητα λόγω έλλειψης του σπερµατικού πόρου. Στα άτοµα αυτά η 

παρουσία κυστικής ίνωσης σε ετερόζυγη τουλάχιστον µορφή υπολογίζεται σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 70%.  

5. Σε άτοµα µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια της οποίας η παθογένεια δεν έχει 

διευκρινιστεί.  

Ο ανιχνευτικός έλεγχος θα µπορούσε να επεκταθεί και σε όσα ζευγάρια επιθυµούν εφόσον 

είναι σε θέση να καλύψουν το κόστος της εξέτασης το οποίο όπως προαναφέραµε δεν είναι 

ιδιαίτερα υψηλό (Πίνακας 2), µε την προϋπόθεση ότι το εργαστήριο το οποίο εκτελεί τον 

έλεγχο είναι σε θέση να καλύψει το 85% των γνωστών µεταλλάξεων στη χώρα µας. Σε κάποια 

ελληνικά νοσοκοµεία ήδη έχουν µπει σε ενέργεια διάφορα cascade screening test, όπως είναι 

το Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία».49  

Τα πρώτα ενθαρρυντικά µηνύµατα έρχονται από τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η 

γονιδιακή θεραπεία για την κυστική ίνωση µπορεί να γίνει πραγµατικότητα πολύ νωρίτερα από 

ότι υπολογιζόταν. Έχει ξεκινήσει ένα πρόγραµµα προεµφυτευτικής διάγνωσης για την κυστική 

ίνωση µε το οποίο αναµένεται να ελεγχθεί η νόσος σε πιθήκους Rhesus. Η τεχνική θα είναι 
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έτοιµη για µελέτες σε ανθρώπους σύντοµα στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η προοπτική για την 

προεµφυτευτική διάγνωση έγινε αντικείµενο συζήτησης τον τελευταίο χρόνο από τον French 

Anderson του πανεπιστηµίου της Νότιας Καλιφόρνιας στο Los Angeles. Αλλά ο ίδιος δεν 

σκοπεύει να την εφαρµόσει σε ανθρώπινες µελέτες για αρκετά ακόµα χρόνια. Η θεραπεία για 

την κυστική ίνωση αναπτύχθηκε από την Janet Larson στο Alton Ochsner Medical Foundation 

στην Νέα Ορλεάνη. (Παράρτηµα 3) 
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5. Το Παράδειγµα της β Μεσογειακής Αναιµίας 
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5.1 Η β Μεσογειακή Αναιµία 

Ο όρος θαλασσαιµία περιλαµβάνει µια ετερογενή οµάδα κληρονοµικών διαταραχών. Το 

κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η µειωµένη σύνθεση της αιµοσφαιρίνης, που οφείλεται σε 

ελαττωµατική παραγωγή των αιµοσφαιρινικών αλυσίδων α και β, µε αποτέλεσµα την 

ανεπαρκή αιµοποίηση (παραγωγή λειτουργικών ερυθρών αιµοσφαιρίων), την καταστροφή των 

ερυθρών αιµοσφαιρίων στο περιφερικό αίµα και, κατ’ επέκταση, την αναιµία. Ανάλογα µε την 

αλυσίδα που αφορά το γενετικό πρόβληµα, τα θαλασσαιµικά σύνδροµα διακρίνονται σε α-

θαλασσαιµίες και β-θαλασσαιµίες. Οι α-θαλασσαιµίες σε οµόζυγο µορφή δεν είναι συµβατές 

µε τη ζωή, ενώ οι α-ετερόζυγες µορφές δεν προκαλούν ιδιαίτερα κλινικά προβλήµατα. Οι β-

θαλασσαιµίες είναι περισσότερο συχνές και µε µεγαλύτερη κλινική βαρύτητα. Οι α-

θαλασσαιµίες είναι περισσότερο συχνές στη νοτιο-ανατολική Ασία και στην Κίνα, ενώ οι β-

θαλασσαιµίες απαντώνται συχνότερα στους λαούς που κατοικούν γύρω από τη Μεσόγειο 

θάλασσα.143  

Οι αιµοσφαιρίνες είναι σύνθετες και 

πολύπλοκες πρωτεΐνες των ερυθρών 

αιµοσφαιρίων του αίµατός µας, που 

ευθύνονται για την πρόσληψη από τον 

εισπνεόµενο αέρα, τη µεταφορά και την 

απόδοση του οξυγόνου σε κάθε κύτταρο του 

οργανισµού. Οι αιµοσφαιρίνες του 

ανθρώπου είναι τετραµερή µόρια, οι 

υποµονάδες των οποίων είναι ανά δύο 

όµοιες µεταξύ τους. Η κυριότερη 

αιµοσφαιρίνη της εµβρυικής περιόδου της 

ζωής µας είναι η αιµοσφαιρίνη F (F: fetus), 

ή HbF, που αποτελείται από 2 σφαιρίνες τύπου α και 2 τύπου γ (HbF: α2γ2). Η κυριότερη 

αιµοσφαιρίνη µετά τη γέννηση είναι η αιµοσφαιρίνη Α (Α: adult), που αποτελείται από 2 

σφαιρίνες τύπου α και 2 τύπου β (HbA: α2β2), ενώ µικρό ποσοστό των Hb κατέχει η HbA2 

(HbA2: α2δ2). Το ποσοστό της HbA σε φυσιολογικό ενήλικο άτοµο είναι 97,5%, ενώ η HbA2 

αντιστοιχεί σε περίπου 2,5% της συνολικής αιµοσφαιρίνης του αίµατος. (Εικόνα 24) 

Αλλοιώσεις στην ποσότητα και τη δοµή των α και β σφαιρινών ευθύνονται για την πρόκληση 

των συνηθέστερων αιµοσφαιρινοπαθειών στον άνθρωπο.143  

Η ανεπάρκεια στη σύνθεση των αλυσίδων β µπορεί να είναι ολική (β0-µεσογειακή 

αναιµία) ή µερική (β+, β++, βσιωπηλή -µεσογειακή αναιµία). Οι συχνότεροι τύποι β-θαλασσαιµιών 

είναι: η ετερόζυγη β-θαλασσαιµία, η ενδιάµεση β-θαλασσαιµία και η οµόζυγη β-θαλασσαιµία 

ή µείζονα θαλασσαιµία ή αναιµία του Cooley ή Μεσογειακή αναιµία (ΜΑ). Πρόκειται για µια 

σοβαρή κατάσταση που προκαλεί ανεπαρκή αιµοποίηση και αιµόλυση (καταστροφή των 

ερυθρών αιµοσφαιρίων). Αφορά το 25% των παιδιών που προέρχονται από δύο γονείς-φορείς 

της ετερόζυγης β- Μεσογειακής αναιµίας, που έχουν δηλαδή το λεγόµενο «στίγµα» της 

Μεσογειακής αναιµίας (όρος που δεν είναι πια αποδεκτός, καθώς παραπέµπει σε κοινωνική 

Εικόνα 11: Το µόριο της αιµοσφαιρίνης. (Πηγή: 
http://themedicalbiochemistrypage.org/hemoglobin.jpg) 
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αποµόνωση). Όταν και οι δυο γονείς είναι φορείς της β-Μεσογειακής αναιµίας υπάρχει 

πιθανότητα 25% σε κάθε κύηση να αποκτήσουν παιδί που θα είναι φορέας της ετερόζυγης β- 

Μεσογειακής αναιµίας και 25% πιθανότητα να αποκτήσουν ένα υγιές παιδί.143 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Οργάνωση των ανθρώπινων γονιδίων των σφαιρινών και οι αιµοσφαιρίνες που παράγονται σε κάθε στάδιο της 
ανθρώπινης ανάπτυξης (Προσαρµογή από: 143 σελ. 281) 

Εικόνα 14: Η διαδικασία 
της ερυθροποίησης στα 
ανθρώπινα έµβρυα και 
νεογνά. (Προσαρµογή από: 
143 σελ. 283) 

Εικόνα 13: Κληρονόµηση της β-ΜΑ. 
α. Από δύο γονείς-φορείς, για κάθε παιδί υπάρχει πιθανότητα 25% να πάσχει από τη νόσο, 50% να είναι φορέας και 25% να µην 
φέρει καν το γονίδιο. 
β. Από ένα γονέα ασθενή και ένα φορέα, κάθε παιδί έχει πιθανότητα 50% να είναι ασθενής και 50% πιθανότητα να είναι 
φορέας. 
γ. Από ένα γονέα υγιή και ένα φορέα, δεν υπάρχει πιθανότητα γέννησης ασθενούς παιδιού, αλλά κατά 50% κάθε παιδί είναι 
πιθανό να είναι φορέας. 
δ. Από ένα γονέα υγιή και έναν ασθενή, όλα τα παιδιά θα είναι φορείς. 
∆ύο γονείς ασθενείς (αν και σπάνια περίπτωση) προφανώς µπορούν να κάνουν µόνο ασθενή παιδιά. 
 
(Λευκό απεικονίζεται το υγιές γονίδιο & κόκκινο το παθολογικό. Ζευγάρια άσπρο-άσπρο είναι υγιή άτοµα, άσπρο-κόκκινο 
φορείς, κόκκινο-κόκκινο ασθενείς.) 
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΑ β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ101 

Ι. Ασυµπτωµατική β-µεσογειακή αναιµία (τα άτοµα δεν είναι άρρωστα, δεν εµφανίζουν 

κλινικά ευρήµατα και η διάγνωση γίνεται εργαστηριακά).  

 Ετερόζυγη β0-µεσογειακή αναιµία.  

 Ετερόζυγη β+-µεσογειακή αναιµία.  

 Ετερόζυγη (δβ)0-µεσογειακή αναιµία.  

 Ετερόζυγη (δβ)-υβριδικές αλυσίδες.  

ΙΙ. Ενδιάµεση β-µεσογειακή αναιµία  

 Οµόζυγη (δβ)0-µεσογειακή αναιµία (µε υψηλή αιµοσφαιρίνη F).  

 Οµόζυγη β0-µεσογειακή αναιµία (Dutch type).  

 Οµόζυγη β++-µεσογειακή αναιµία (ήπια).  

 ∆ιπλές ετερόζυγες:  

             · β0/(δβ)0  

             · β0/βσιωπηλή  

             · β0/γονίδιο κληρονοµικής παραµονής αιµοσφαιρίνης F (HPFH).  

             · β+(δβ) (υψηλή αιµοσφαιρίνη F)  

             · β+/βσιωπηλή  

             · β / HPFH  

             · α+β µεσογειακή αναιµία.  

Βαριές ετερόζυγες:  

             · Πολύ ασταθής β αλυσίδα.  

             · Τριπλασιασµός α-γονιδίου.  

Η οµάδα της ενδιάµεσης β-µεσογειακής αναιµίας είναι πολύ ετερογενής. Τα επίπεδα 

αιµοσφαιρίνης F ποικίλουν ευρέως (100% στην οµόζυγη (δβ)0 µε υψηλή F και µόνο µικρό 

ποσοστό όταν υπάρχει βσιωπηλό γονίδιο). 

ΙΙΙ. Μείζων β-µεσογειακή αναιµία  

 Οµόζυγη β0-µεσογειακή αναιµία.  

 Οµόζυγη β-µεσογειακή αναιµία.  

 Οµόζυγη δβ-υβριδικές αλυσίδες (αιµοσφαιρίνη Lepore).  

 

Κλινικά η νόσος εκδηλώνεται κατά τον 6ο–9ο µήνα της ζωής, µε χαρακτηριστικά την 

ωχρότητα, ηπατοµεγαλία, σπληνοµεγαλία, ορµονικές διαταραχές, πυρετό, συχνές λοιµώξεις 

και καθυστερηµένη σωµατική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά φυσιολογική ανάπτυξη της 

νοηµοσύνης. Οστεοπορωτικές αλλοιώσεις των οστών του κρανίου προσδίδουν στο παιδί 

χαρακτηριστικό µογγολοειδές προσωπείο, ενώ τα µακρά οστά είναι επιρρεπή σε αυτόµατα 

κατάγµατα. Παράλληλα θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι κάθε άτοµο µε Μεσογειακή 

αναιµία είναι αναγκαίο να υποβάλλεται σε µετάγγιση αίµατος ανά 15ήµερο περίπου µε δύο 

µονάδες αίµατος (συµπυκνωµένων ερυθρών). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι χρειάζεται 4 

µονάδες αίµατος/µήνα ή 48 µονάδες αίµατος/έτος που αντιστοιχούν σε ανάλογο αριθµό 

αιµοδοτών. Γνωρίζοντας ότι κάθε µονάδα περιέχει περίπου 350ml αίµατος, από υπολογισµούς 
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αποδεικνύεται ότι κάθε άτοµο µε Μεσογειακή αναιµία χρειάζεται (48×350ml)=16.800ml 

αίµατος το χρόνο ή πιο απλά περίπου 17 λίτρα αίµατος.12 

Η γενετική βάση του νοσήµατος αφορά σε µεταλλάξεις των β-γονιδίων της αιµοσφαιρίνης 

µε εξαιρετική ετερογένεια, τόσο στο είδος των µεταλλάξεων (>1000), όσο και στον 

(αιµατολογικό) φαινότυπό τους. Στην χώρα µας οι ετεροζυγώτες της β- Μεσογειακής αναιµίας 

ανέρχονται στο 8% του πληθυσµού περίπου, αλλά αν συνυπολογιστούν και οι ετεροζυγώτες 

της α-Μεσογειακής αναιµίας (ή και δ-ΜΑ), ίσως το 1/10 των Ελλήνων είναι φορείς 

αιµοσφαιρινοπάθειας. Η θαλασσαιµία είναι ίσως η πιο κοινή γενετική ασθένεια στον κόσµο, 

καθώς γύρω στο 3% του παγκόσµιου πληθυσµού είναι φορείς της β-Μεσογειακής αναιµίας.3, 

118 Όπως προαναφέρθηκε, αιτία πρόκλησης της β-Μεσογειακής αναιµίας είναι οι παθογόνες 

µεταλλάξεις που συµβαίνουν στο γονίδιο της β-σφαιρίνης της αιµοσφαρίνης Α (ΗbA). H 

ασθένεια της β-Μεσογειακής αναιµίας προκαλείται όταν και τα δύο β-γονίδια που 

κληρονοµούνται (ένα από κάθε γονέα) έχουν παθολογικές µεταλλάξεις (οµόζυγη β-ΜΑ). 

Ανάλογα µε το είδος της µετάλλαξης µειώνεται η έκφραση του β-γονιδίου και ποικίλει 

αντίστοιχα η βαρύτητα της ασθένειας. Υπάρχουν ήπιες µεταλλάξεις του β-γονιδίου που δεν 

διατρέχει, κατά κανόνα, ο οργανισµός κίνδυνο αν τις κληρονοµήσει µαζί µε άλλη 

(οποιασδήποτε βαρύτητας) µετάλλαξη. Η τελική ωστόσο κατάσταση του ασθενούς εξαρτάται 

και επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως η ταυτόχρονη παραγωγή εµβρυικής 

αιµοσφαιρίνης, η συνύπαρξη µεταλλάξεων στο α-γονίδιο και άλλοι λιγότερο γνωστοί 

παράγοντες. 

Όταν ο οργανισµός διαθέτει µόνο ένα µεταλλαγµένο γονίδιο (ετεροζυγώτης ή φορέας β-

ΜΑ), ενώ το άλλο είναι φυσιολογικό, δεν υπάρχει καµιά επίπτωση στην υγεία του, παρότι 

επηρεάζονται οι αιµατολογικοί δείκτες. Κατά κανόνα οι φορείς β-Μεσογειακής αναιµίας έχουν 

αυξηµένο ποσοστό (περίπου 3-6%) της HbA2, ωστόσο είναι σοβαρότατο λάθος να αξιολογείται 

µόνο η HbA2 για την ανίχνευσή τους, δεδοµένου ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

συνύπαρξης µεταλλάξεων του β-γονιδίου µε φυσιολογική HbA2 (π.χ. περίπτωση συνύπαρξης 

δ-ΜΑ). Στη χώρα µας και στη µεσογειακή λεκάνη γενικότερα η πιο συνηθισµένη περίπτωση 

αυτής της µορφής οδηγεί στην αύξηση των αιµοσφαιρινών Α2 και F, µε σκοπό να 

εξισορροπηθεί η ελαττωµένη συγκέντρωση της αιµοσφαιρίνης Α. 

Όταν ο οργανισµός διαθέτει δύο µεταλλαγµένα γονίδια, δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση 

τα ελαττωµατικά γονίδια βρίσκονται σε οµόζυγη κατάσταση, µε αποτέλεσµα την ισχυρή 

αναστολή της σύνθεσης της β-αλυσίδας και συνεπώς τη σοβαρή έλλειψη ή και την πλήρη 

ακόµη απουσία της αιµοσφαιρίνης Α από τα ερυθρά αιµοσφαίρια. Ενώ, θεωρητικά θα περίµενε 

κανείς η αιµοσφαιρινοπάθεια αυτή να οδηγεί στο θάνατο του νεογέννητου λόγω µη ικανότητας 

περάσµατος από την εµβρυϊκή αιµοσφαιρίνη F στην αιµοσφαιρίνη Α, διαπιστώνουµε στην 

πράξη ότι τα περισσότερα τέτοια άτοµα επιζούν συνεχίζοντας τη σύνθεση της εµβρυϊκής 

αιµοσφαιρίνης F. Η αιµοσφαιρίνη βέβαια αυτή, καθώς το άτοµο µεγαλώνει, είναι ποσοτικά 

ανεπαρκής καλύπτοντας σε µικρό µόνο βαθµό την έλλειψη της Α αιµοσφαιρίνης. 

Η θεραπευτική αντιµετώπιση της Μεσογειακής αναιµίας βασίζεται σε συχνές µεταγγίσεις 

αίµατος. Όπως προαναφέρθηκε, ο άρρωστος είναι υποχρεωµένος να µεταγγίζεται µια φορά 

κάθε 3-4 βδοµάδες για να διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα αιµοσφαιρίνης. Οι συχνές 
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µεταγγίσεις αφήνουν στον οργανισµό µεγάλες ποσότητες σιδήρου, µε αποτέλεσµα να µην 

µπορεί να τις αποβάλει.  

Εικόνα 15: Οι κύριες κατηγορίες δοµικών παραλλαγµάτων της αιµοσφαιρίνης. Πηγή: 143 σελ. 285) 
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Έτσι λοιπόν, οι άρρωστοι είναι υποχρεωµένοι να κάνουν αποσιδήρωση. Τρυπούν µε µια 

βελόνα το σώµα τους. Η βελόνα αυτή είναι συνδεδεµένη µε ειδική συσκευή, που αφήνει στον 

οργανισµό σιγά-σιγά, ένα φάρµακο που δεσµεύει το σίδηρο και τον αποβάλλει από το σώµα. 

Στην αποσιδήρωση µε φάρµακα όπως η δεσφεριοξαµίνη, χορηγείται ενδοφλεβίως ή υποδορίως 

και τότε πρόκειται για µια διαδικασία που διαρκεί περίπου 12 ώρες, είναι καθηµερινή και εφ’ 

όρου ζωής. Τα παιδιά τα οποία δεν υποβάλλονται σε µεταγγίσεις και αποσιδήρωση, 

αποθνήσκουν κατά τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους, εξαιτίας της τοξικότητας του σιδήρου 

που επηρεάζει ζωτικά όργανα όπως η καρδιά, το ήπαρ και οι ενδοκρινείς αδένες. Τα τελευταία 

χρόνια χρησιµοποιούνται για την αποσιδήρωση καινούρια φάρµακα, που έχουν το 

πλεονέκτηµα ότι χορηγούνται από το στόµα, όπως η δεφεριπρόνη και τα αποτελέσµατά τους 

µελετώνται. Η αλλογενής µεταµόσχευση µυελού των οστών έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία 

στην αντιµετώπιση σοβαρών περιπτώσεων Μεσογειακής αναιµίας. Αν ο άρρωστος, για να 

διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα αιµοσφαιρίνης, υποχρεώνεται σε πολύ συχνές µεταγγίσεις (πιο 

συχνά από µια κάθε 20 µέρες), τότε αφαιρείται η σπλήνα (σπληνεκτοµή) του αρρώστου και το 

διάστηµα ανάµεσα σε δύο µεταγγίσεις αυξάνεται. Τέλος, οι άρρωστοι µε Μεσογειακή αναιµία 

έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε µεταµόσχευση µυελού, οπότε και λύνεται οριστικά το 

πρόβληµα τους. Η µεταµόσχευση όµως µυελού έχει πολλούς κινδύνους, ακόµα και το θάνατο 

του αρρώστου και για αυτό δεν είναι εύκολο να αποφασίσει κανείς τέτοιο εγχείρηµα. Επίσης 

τέτοιου είδους επεµβάσεις γίνονται µόνο σε εξειδικευµένα ιατρικά κέντρα. 

Αρκετές είναι οι επιπλοκές που 

προέρχονται από τις συχνές 

µεταγγίσεις αίµατος, όπως διάφορες 

ιικές λοιµώξεις (ηπατίτιδα B, C, HIV), 

αλλά και από τα φάρµακα. Συχνά 

προκαλούνται πρόσθετες επιπλοκές, 

όπως διαβήτης και άλλες ορµονικές 

διαταραχές, καθώς και προβλήµατα 

ανάπτυξης, που επηρεάζουν πολύ την 

ψυχολογική κατάσταση των 

θαλασσαιµικών, ειδικά δε των εφήβων. 

Οι συχνές µεταγγίσεις, η αποσιδήρωση 

και οι επιπλοκές τους είναι ο λόγος, για 

τον οποίο τα θαλασσαιµικά άτοµα και 

ιδιαίτερα οι έφηβοι, αποφεύγουν να 

υποβάλλονται στη θεραπεία, γιατί 

επηρεάζεται σηµαντικά ο τρόπος ζωής τους. Σε γενικές γραµµές, εκτιµάται ότι τα κορίτσια 

είναι πιο συνεργάσιµα και ακολουθούν µε µεγαλύτερη πειθαρχία τις ιατρικές συµβουλές για τη 

διαδικασία µετάγγισης και αποσιδήρωσης, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται λιγότερα 

προβλήµατα στη θεραπεία τους. 

Εικόνα 16: ∆ιαφορές επιβίωσης σε δύο οµάδες ασθενών µε βάση την 
ηλικία γέννησης (προ και µετά το 1975) και την πληρότητα θεραπείας, 
κυρίως αποσιδήρωσης. (Πηγή: 11) 



Γονιδιακή θεραπεία και προγεννητική διάγνωση. Βιοηθικά ζητήµατα και κοινωνικές προεκτάσεις. 
 

 
49 

 

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 4.000 άτοµα που πάσχουν από µείζονα 

Μεσογειακή αναιµία, ενώ το 6-8% του ελληνικού πληθυσµού είναι φορέας της β-Μεσογειακή 

αναιµία. Για τους παραπάνω λόγους η Μοριακή Ανάλυση ιδιαίτερα για την πρόληψη της 

ασθένειας είναι καθοριστικής και πρωταρχικής σηµασίας, ακόµη δε και για την ερµηνεία της 

κλινικής εικόνας των ασθενών. Η πρόληψη είναι η λέξη-κλειδί. Από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1980 στη χώρα µας, δόθηκε από τον ιατρικό χώρο αλλά και από την Πολιτεία και τα µέσα 

ενηµέρωσης έµφαση στην πληροφόρηση των γονέων για την πρόληψη. Οι σύγχρονες τεχνικές 

προγεννητικής διάγνωσης επιτρέπουν τη διάγνωση της β-Μεσογειακής αναιµίας ήδη από την 

εµβρυϊκή περίοδο. Σε περίπτωση θετικής διάγνωσης οι γονείς καλούνται να πάρουν σοβαρές 

και υπεύθυνες αποφάσεις για το µέλλον, και να αποφασίσουν αναφορικά µε τη συνέχιση ή τη 

διακοπή της κύησης.151  

 

5.2 β Μεσογειακή Αναιµία - Βιοηθικά ζητήµατα & κοινωνικές προεκτάσεις 

Η υποχρεωτική εξέταση για τη Μεσογειακή αναιµία πριν το γάµο, έδωσε τη δυνατότητα 

σε όλους να ξέρουν αν είναι φορείς ή όχι. Έτσι αν σε ένα ζευγάρι είναι και οι δυο φορείς, 

µπορούν να προχωρήσουν στην απόκτηση παιδιών, κάνοντας όµως προγεννητική διάγνωση. 

Με τον έλεγχο αυτό, γνωρίζουν την κατάσταση του εµβρύου και αν πάσχει από Μεσογειακή 

αναιµία τους δίνεται η δυνατότητα να διακόψουν την κύηση. Με τον τρόπο αυτό, έχει σχεδόν 

εξαφανιστεί η αρρώστια από τις καινούριες γεννήσεις. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα 

άτοµα που είναι φορείς της Μεσογειακής αναιµίας δεν έχουν κανένα σύµπτωµα, είναι υγιή και 

οι διάγνωση τους γίνεται µόνο µετά από ειδική εξέταση. Σύµφωνα µε την στατιστική, ένα στα 

εκατόν σαράντα τέσσερα ζευγάρια, θα συµβεί να είναι ετερόζυγοι φορείς της Μεσογειακής 

αναιµίας και κινδυνεύουν να αποκτήσουν παιδί άρρωστο µε όλες τις οδυνηρές συνέπειες.   

Παράδειγµα προς µίµηση αποτελεί η Κύπρος. Στην Κύπρο οι φορείς της Μεσογειακής 

αναιµίας έφθαναν το 20%.10 Αρκετά άρρωστα παιδιά από Μεσογειακή αναιµία γεννιόντουσαν 

κάθε χρόνο. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980, έχει να γεννηθεί άρρωστο παιδί από 

Μεσογειακή αναιµία στην Κύπρο, µε την απόλυτη συνεργασία της εκκλησίας. Η εκκλησία, δεν 

δίνει το πιστοποιητικό γάµου στα µελλόνυµφα ζευγάρια, αν αυτά µε την σειρά τους δεν 

προσκοµίσουν βεβαίωση ότι έχουν εξεταστεί. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης τα µαθαίνουν 

µόνο το ζευγάρι και ο γενετικός σύµβουλος (αν αυτό είναι απαραίτητο, λόγω των 

αποτελεσµάτων) και όχι η εκκλησία. Έτσι, σταδιακά οδηγήθηκαν σε ενηµερωµένα νέα 

ζευγάρια και οι νέες γεννήσεις µε Μεσογειακή αναιµία εξαφανίσθηκαν, ενώ παράλληλα, η 

επιστηµονική κοινότητα άρχισε να έχει θετική αντιµετώπιση απέναντι σε ζητήµατα γενετικών 

νοσηµάτων, της προγεννητικής διάγνωσης και κατ’ επέκταση της γονιδιακής θεραπείας, αν 

αυτές πραγµατοποιούνται υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.36  

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, εδώ και 30 περίπου χρόνια ξεκίνησε στην 

χώρα µας το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης των Αιµοσφαιρινοπαθειών (ΕΠΠΑ) που 

περιελάµβανε µια Μονάδα προγεννητική διάγνωση (στο Λαϊκό νοσοκοµείο) και τις Μονάδες 

Πρόληψης της Μεσογειακής αναιµίας (Αθήνα και 14-15 Μονάδες στην περιφέρεια). Η 

µεθοδολογία ανίχνευσης και διάγνωσης των φορέων αιµοσφαιρινοπαθειών που 
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πραγµατοποιείται στις Μονάδες Πρόληψης, βασίζεται στην ανάλυση αιµατολογικών δεικτών, 

την κυτταρολογική ανάλυση και την βιοχηµική ανάλυση των αιµοσφαιρινών.  

Η πορεία της ανάπτυξης και εφαρµογής της προγεννητικής διάγνωσης ακολούθησε την 

πρόοδο που συµβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Γενετική του ανθρώπου, ως απόρροια της 

ραγδαίας εξέλιξης της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Ξεκίνησε µε µεθόδους βιοχηµικής 

γενετικής: ανάλυση των σφαιρινών στον 5ο µήνα εγκυµοσύνης, ενώ αργότερα, στην δεκαετία 

του 80 (έως σήµερα) γίνεται µε ανάλυση εµβρυϊκού DNA που αποµονώνεται από εµβρυϊκά 

κύτταρα (τροφοβλαστικού ιστού ή αµνιακά) στον 3ο-4ο µήνα εγκυµοσύνης. 

Το ΕΠΠΑ αρχικά ξεκίνησε µε υποδειγµατικό συντονισµό µεταξύ των Μονάδων και 

έντονο ενδιαφέρον από το Υπουργείο Υγείας, ωστόσο σήµερα πλέον λειτουργεί µε βάση τα 

επιστηµονικά και επαγγελµατικά ενδιαφέροντα και πρωτοβουλίες των συµµετεχόντων. 

«Αθροιστικά» πάντως µπορούµε να πούµε ότι ήταν εξαιρετικά επιτυχής η εφαρµογή του. 

Κατόρθωσε να πλήρεις σχεδόν προγνώσεις της γέννησης οµόζυγων περιστατικών, παρά το 

γεγονός ότι δεν θεσµοθετήθηκε ο υποχρεωτικός έλεγχος των γονέων που επρόκειτο να 

αποκτήσουν παιδί. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά επιτυχηµένο πρόγραµµα µε πολλαπλά οφέλη 

για την κοινωνία µας: 

1. Ελέγχθηκε µε επιτυχία και µε επιστηµονικά σύγχρονο τρόπο ένα σοβαρό πρόβληµα 

υγείας του πληθυσµού µας που είχε σηµαντικότατες κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις. Η 

γνώση της µοριακής ετερογένειας και έκφρασης του µεταλλάξεων των γονιδίων των 

σφαιρινών, η συσχέτισή τους µε τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και η εφαρµογή της 

µεθοδολογίας της Μοριακής Βιολογίας βελτιστοποίησε τις προγνωστικές δυνατότητες. 

Πρόσθετα ανακούφισε σηµαντικά το ζευγάρι και ειδικά τις µέλλουσες µητέρες, µιας και έγινε 

εφικτός ο έλεγχος των εµβρύων στον 3ο µήνα εγκυµοσύνης, αντί του 5ου µήνα εγκυµοσύνης, 

όπου εκτός από την δίµηνη παράταση της αγωνίας του ζευγαριού, σε περίπτωση πάσχοντος 

παιδιού η διακοπή της εγκυµοσύνης επέβαλλε τεχνητή πρόκληση πόνων και πρόωρη γέννηση 

του παιδιού. 

2. Η µεθοδολογία που εφαρµόστηκε αποτέλεσε ένα µοντέλο για: α) την πρόληψη άλλων 

γενετικών νοσηµάτων µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την κυστική ίνωση, β) την ανάπτυξη 

όµοιας µεθοδολογίας για άλλα ζητήµατα υγείας, γ) την δηµιουργία του επιστηµονικού 

δυναµικού για την υποδοµή όµοιων υπηρεσιών.121  

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια γεννήθηκαν στην περιοχή της Πάτρας 52 άρρωστα 

παιδιά, εκ των οποίων 14 τα τελευταία πέντε χρόνια. Από τα µέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία 

και τον έλεγχο που γίνεται στην Μονάδα πρόληψης που εδρεύει στο «Καραµανδάνειο 

Νοσοκοµείο Παίδων», φαίνεται ότι ο ελεγχόµενος πληθυσµός έχει επιβάρυνση 15% (ένας 

στους επτά είναι φορέας). Με αποτέλεσµα, κάθε χρόνο να γεννιούνται 4-5 νέα άρρωστα 

παιδιά, µεγιστοποιώντας ένα υπαρκτό κοινωνικό και ιατρικό πρόβληµα. Θα πρέπει να τονιστεί 

ότι η πρόληψη της Μεσογειακής αναιµίας στο νοµό Αχαΐας, ίσως έχει τη µικρότερη 

αποτελεσµατικότητα από κάθε άλλο νοµό της χώρας. Παρότι άλλες περιοχές της χώρας µας µε 

κατάλληλη ευαισθητοποίηση του πληθυσµού και σωστή συνεργασία φορέων έχουν καταφέρει 

να µειώσουν αισθητά τις γεννήσεις νέων αρρώστων, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει και στην 
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ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, µε τραγικό αποτέλεσµα ένα στα πέντε άρρωστα ελληνόπουλα 

να γεννιούνται στην Αχαΐα. 

Είναι γεγονός ότι ο µόνος τρόπος αποφυγής των νέων γεννήσεων είναι ο έγκαιρος 

αιµατολογικός  έλεγχος ώστε να εντοπισθούν τα ζευγάρια που κινδυνεύουν να αποκτήσουν 

άρρωστο παιδί και να οδηγηθούν στην εξασφάλιση της υγείας τους µέσω προγεννητικής 

διάγνωσης για Μεσογειακή αναιµία. Στα νοσοκοµεία της περιοχής, µεταγγίζονται περίπου 320 

άρρωστοι από Μεσογειακή αναιµία, εκ των οποίων 62 στο Καραµανδάνειο και τα υπόλοιπα 

στο ΠΠΝΝ Ρίου. Η καταγωγή των αρρώστων είναι 53% από την Αχαΐα, 22% από την Ηλεία, 

14% από την Αιτωλοακαρνανία, ενώ υπάρχουν ασθενείς και από άλλες περιοχές. Θλιβερό 

είναι το γεγονός ότι υπάρχουν δεκαέξι οικογένειες µε δύο άρρωστα παιδιά, ενώ µία οικογένεια 

τσιγγάνων έχει τρία άρρωστα παιδιά. Από τα παραπάνω, είναι προφανής η συνεχιζόµενη 

γέννηση νέων αρρώστων, η οποία θίγει την πολιτεία και τις δηµόσιες υπηρεσίες.154 

Εκτός όµως από τα παθολογικά ευρήµατα των φορέων και των πασχόντων, 

παρατηρούνται προβλήµατα και στους οικείους τους. Σε µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο 

Ιράν παρατηρήθηκε ότι οι µητέρες παιδιών µε Μεσογειακή αναιµία παρουσιάζουν αυξηµένη 

πιθανότητα να έχουν κατάθλιψη.150 Ενώ, σε άλλη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην Ινδία, 

βασισµένη και σε προγενέστερες µελέτες που έγιναν στην Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωµένο 

Βασίλειο, γίνεται φανερό ότι παρουσιάζονται διάφορα ψυχολογικά προβλήµατα στα 

θαλασσαιµικά άτοµα.85  

Στα µελλοντικά σχήµατα θεραπείας ή βελτίωσης της σηµερινής θεραπευτικής αγωγής 

αναφαίνονται πολλές ελπιδοφόρες προσπάθειες, παρά το ότι σήµερα βρίσκονται ακόµη σε 

πειραµατικό - ερευνητικό στάδιο. Στα µέτρα βελτίωσης υπάρχουν δύο κατευθυντήριες 

γραµµές:  

1. Ανάπτυξη τεχνικής νεοκυττάρων, για παράταση του µεσοδιαστήµατος των 

µεταγγίσεων. Η τεχνική αυτή απαιτεί την ανάπτυξη της εθελοντικής προσφοράς 

αίµατος.  

2. Εξεύρεση θεραπευτικής αγωγής από το στόµα για την αποσιδήρωση, για την 

εξασφάλιση πιο εύκολης και ανώδυνης αγωγής.  

Στα ριζικά µέτρα θεραπείας ανήκουν τα παρακάτω:  

1. Μεταµόσχευση µυελού των οστών.  

2. Μεταµόσχευση αρχέγονων κυττάρων οµφαλίου λώρου (προκειµένου να αντιµετωπιστεί 

η έλλειψη δοτών µυελού των οστών), που λαµβάνονται από αδελφό/η του πάσχοντα από τον 

οµφάλιο λώρο κατά τη διάρκεια της κύησης.  

3. Ενεργοποίηση µηχανισµού της εµβρυικής αιµοσφαιρίνης.  

4. Αποκατάσταση της γονιδιακής διαταραχής, µέσω γονιδιακής θεραπείας.  

Το µείζον ερώτηµα είναι αν µπορεί να εξαλειφθεί η Μεσογειακή αναιµία ή όχι. Η 

απάντηση είναι ότι: Μπορεί να εξαλειφθεί, γιατί όπως προαναφέρθηκε σήµερα, η καλύτερη 

θεραπευτική αντιµετώπιση της Μεσογειακής αναιµίας είναι, η πρόληψη, µέσω προγεννητικής 

διάγνωσης. Η προγεννητική διάγνωση είναι η πιο θετική και σίγουρη ενέργεια για να 

περιορίσουµε τη γέννηση ατόµων µε Μεσογειακή Αναιµία, µε απώτερο σκοπό να την 
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εξαλείψουµε. Προς µια τέτοια κατεύθυνση είναι αναγκαία η συνεργασία κάθε ανθρώπου. Κι 

αυτό είναι φυσικό, καθώς το να γνωρίζεις τί πιθανότητες έχεις να αποκτήσεις µε τον / την 

σύντροφό σου παιδί µε Μεσογειακή Αναιµία, άπτεται πρωταρχικά στη δική σου 

ευαισθητοποίηση και πρωτοβουλία. Για να λειτουργήσει σε προληπτικό επίπεδο η εξάλειψη 

της Μεσογειακής Αναιµίας θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα: 

1. Συστηµατική ενηµέρωση του κοινού, η οποία µπορεί να ξεκινήσει από τις µικρές 

ηλικίες.  

2. Πληθυσµιακή προαιρετική προληπτική εξέταση, για αναγνώριση των ετερόζυγων 

ατόµων ξεκινώντας από τους νοµούς µε αυξηµένη συχνότητα.  

3. Υποχρεωτική προσκόµιση του πιστοποιητικού µελλονύµφων για το αν είναι ετερόζυγοι 

της Μεσογειακής αναιµίας µε µοναδικό σκοπό τη γνώση του ζευγαριού και µόνο.  

4. Προγεννητική διάγνωση και προεµφυτευτική διάγνωση της εγκύου µητέρας κάθε 

ετερόζυγου ζευγαριού που θέλει να αποκτήσει παιδί, µε σκοπό τη γνώση του ζευγαριού 

για την κατάσταση του παιδιού τους και όχι την παρέµβαση (αν είναι οµοζυγώτης) στην 

τελική επιλογή για εξέλιξη ή διακοπή της κύησης που είναι απόφαση αποκλειστικά 

δική τους.  

Αν αυτά τα βήµατα ακολουθούνται και από το κράτος και από τους πολίτες του, τότε θα 

είχαµε πάρα πολύ ευνοϊκά αποτελέσµατα, γιατί:  

α) Κάθε ζευγάρι θα γνωρίζει επακριβώς την πιθανότητα που έχει (ή όχι) να αποκτήσει 

παιδί µε Μεσογειακή αναιµία και να αναλάβει την ανάλογη ευθύνη για την πιθανότητα 

αυτή.  

β) Κάθε ζευγάρι θα αποφύγει αν το επιθυµεί τη γέννηση παιδιού µε Μεσογειακή αναιµία, 

σε περίπτωση που η προγεννητική διάγνωση πιστοποιήσει σχετική ανωµαλία στο 

έµβρυο, κάνοντας τεχνητή άµβλωση.  

γ) Η γέννηση παιδιού µε Μεσογειακή αναιµία, όταν οι γονείς δεν επιθυµούν να διακόψουν 

την κύηση στην περίπτωση που η προγεννητική διάγνωση δείξει ανωµαλία στο έµβρυο. 

Τότε όµως οι γονείς, ήδη θα γνωρίζουν την κατάσταση και θα είναι προετοιµασµένοι 

ώστε να παρέχουν στο παιδί µε Μεσογειακή Αναιµία το περιβάλλον εκείνο που θα τα 

εξασφαλίσει µια απόλυτα φυσιολογική ζωή ψυχολογικά και σωµατικά.  

Η προληπτική εξέταση καλό θα είναι να την κάνει κάθε νέο άτοµο, πριν ακόµα 

δηµιουργήσει σχέση, για να γνωρίζει αν είναι ετερόζυγος ως προς την Μεσογειακή αναιµία, θα 

πρέπει να γίνεται µόνο σε ειδικές µονάδες πρόληψης που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας. Η εξέταση αυτή είναι πολύ εύκολη για τον υποψήφιο. Απαιτούνται 2,5 ml αίµατος 

(όσο χρειάζεται και για µια γενική εξέταση αίµατος) και το αποτέλεσµα της εξέτασης δίνεται 

αποκλειστικά στον ενδιαφερόµενο µετά από µια εβδοµάδα, µαζί µε τις κατάλληλες γενετικής 

συµβουλευτικής.  

Το πιστοποιητικό µελλονύµφων είναι µια ασφαλιστική δικλείδα και µια επιβεβαίωση για 

το αν το ζευγάρι ενδιαφέρθηκε να κάνει την προληπτική εξέταση για τη Μεσογειακή αναιµία 

που του δίνει την δυνατότητα να γνωρίζει τις πιθανότητες που έχει να αποκτήσει παιδί µε ή 

χωρίς Μεσογειακή Αναιµία. Το µέτρο αυτό που στην Ελλάδα δεν έχει εφαρµοστεί (έχει 

εφαρµόσει όµως η Εκκλησία της Κύπρου) αποδεικνύει περίτρανα τη σηµαντικότητά του 



Γονιδιακή θεραπεία και προγεννητική διάγνωση. Βιοηθικά ζητήµατα και κοινωνικές προεκτάσεις. 
 

 
53 

 

κρίνοντας, όπως προαναφέρθηκε, από τα αποτελέσµατα που έχει η Κύπρος στις γεννήσεις 

παιδιών µε Μεσογειακή Αναιµία (ποσοστό γεννήσεων τα τελευταία χρόνια = 0%).77  

Η προεµφυτευτική διάγνωση που θα πρέπει να κάνει η έγκυος γυναίκα σε κάθε ετερόζυγο 

ζευγάρι αποτελεί το έσχατο µέτρο πρόληψης για αποφυγή γέννησης παιδιού µε Μεσογειακή 

αναιµία. Η εξέταση αυτή γίνεται σε εξειδικευµένα κέντρα και εφαρµόζεται στις αρχές του 3ου 

εµβρυικού µήνα. Απαιτείται λήψη πλακούντα από το κύηµα µετά από τοπική αναισθησία και 

είναι απαραίτητη η συνεργασία γιατρού και εγκύου. Το αποτέλεσµά της ανακοινώνεται στους 

ενδιαφερόµενους-γονείς µετά από δύο εβδοµάδες και η απόφαση για εξέλιξη ή διακοπή της 

κύησης (αν το έµβρυο βρεθεί οµοζυγώτης) ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους τους γονείς.12 

Ενώ, κάποιες ενδεικτικές τιµές εξετάσεων µοριακού γενετικού ελέγχου είναι: 

 
Πίνακας 3 
(Πηγή: http://www.moleculardiagnostics.gr/diagnpricelist.htm) 

Mοριακή ανάλυση β-ΜΑ, 7 µεταλλάξεις, µε PCR σε αίµα 265 € 

Αποκάλυψη φορέων β-ΜΑ, 7 µεταλλάξεις, µε PCR σε αίµα 265 € 

PGD β-MA, 7 µεταλλάξεις, µε PCR, από χοριακές λάχνες ή αµνιακό υγρό 410 € 

Αποκάλυψη µεταλλάξεων β-MA, πέραν των συχνοτέρων 7 / µελετώµενη µετάλλαξη 150 € 

Όσον αφορά την σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα, γίνονται προσπάθειες τόσο στον 

τοµέα της βελτίωσης της θεραπείας, όσο και της ριζικής αντιµετώπισης της Μεσογειακής 

αναιµίας. Στις 21/02/08 δηµοσιεύτηκε άρθρο στην εφηµερίδα ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, στο οποίο 

αναφερόταν ότι: «Ένα νέο φάρµακο για τη θεραπεία αποσιδήρωσης των πασχόντων από 

Μεσογειακή αναιµία αναµένεται να κυκλοφορήσει σε περίπου δύο µήνες και στην Ελλάδα. 

Πρόκειται για ένα σιρόπι, το οποίο θα χορηγείται τρεις φορές την ηµέρα και θα ενδείκνυται 

κυρίως για τα παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, τα οποία δυσκολεύονται να καταπιούν τα χάπια.»  

Στο µεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η προκαταρκτική κλινική µελέτη σε έξι ασθενείς µε 

Μεσογειακή αναιµία στη µονάδα γονιδιακής και κυτταρικής θεραπείας του νοσοκοµείου 

«Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Η µελέτη αυτή αποσκοπεί στο να εκτιµηθεί η ασφάλεια 

και αποτελεσµατικότητα της συλλογής των αιµοποιητικών αρχέγονων κυττάρων από ασθενείς 

µε Μεσογειακή αναιµία, καθώς και η αποτελεσµατικότητα της µεταφοράς και θεραπευτικής 

έκφρασης του γονιδίου της β-σφαιρίνης στα αιµοποιητικά κύτταρα των ασθενών µε τη 

χρησιµοποίηση ενός µη λοιµογόνου ιικού φορέα. 

«Μέσα στα επόµενα δυο χρόνια αναµένεται, αν όλα εξελιχθούν οµαλά, να τεθεί σε κλινική 

εφαρµογή η γονιδιακή θεραπεία για την αντιµετώπιση της Μεσογειακής αναιµίας, από την 

οποία πάσχουν εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο και δεκάδες χιλιάδες στη χώρα µας.» 

Ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου 

«ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ 2008», το οποίο  πραγµατοποιήθηκε στο Πόρτο Χέλι 16 µε 18 Μαΐου, από 

την οµάδα του νοσοκοµείου Παπανικολάου.123  
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6.1 Βιοθικοί & Κοινωνικοί Προβληµατισµοί19, 23, 43, 128, 130, 158 

Για σχεδόν πάνω από δύο δεκαετίες, οι ειδικοί της Βιοηθικής, οι φιλόσοφοι, οι νοµικοί και 

οι δηµοσιογράφοι προσπαθούν να αναλύσουν την ηθική και τις συνέπειες της γενετικής 

µηχανικής και της γονιδιακής θεραπείας. Το µεγαλύτερο µέρος της συζήτησης έχει στραφεί 

στην γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς, δηλαδή τεχνητά σχεδιασµένες αλλαγές του 

ανθρώπινου γονιδιώµατος που δεν θα περιορίζονται µόνο στα σωµατικά κύτταρα του φορέα, 

αλλά θα µεταφέρονται στις επόµενες  γενεές. Στις µέρες µας, οι στρατηγικές για την γονιδιακή 

θεραπεία γαµετικής σειράς δεν εφαρµόζονται (προς το παρόν), τόσο για τεχνικούς λόγους, όσο 

και για τις αντιδράσεις της κοινής γνώµης. Οι επιστήµονες και οι επαγγελµατίες υγείας έχουν 

ευαισθητοποιηθεί και γνωρίζουν καλά τα ζητήµατα και τα επιχειρήµατα σχετικά µε την 

γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς, αλλά ως επί το πλείστον, αποφεύγουν ή δεν 

συµµετέχουν ανοιχτά στη συζήτηση σχετικά µε τα πιθανά οφέλη και τις ζηµιές της. Με βάση 

τις υπάρχουσες τεχνολογίες στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και την αναµενόµενη πρόοδο στην 

τεχνολογία της γονιδιακής θεραπείας, πρέπει η σχετική συζήτηση να πάρει έκταση µε τη 

συµµετοχή κοινωνικών και πολιτικών φορέων, επιστηµόνων και επαγγελµατιών υγείας κτλ. 

Στην πραγµατικότητα το θέµα της γονιδιακής θεραπείας έχει ήδη έρθει στην επιφάνεια, πέρα 

από τις θεωρητικές εκτιµήσεις που έχουν τροφοδοτήσει τη συζήτηση σχετικά µε τη γονιδιακή 

θεραπεία και πρέπει τώρα να αρχίσει να εξετάζεται µε βάση την κλινική εµπειρία. Αυτό 

συµβαίνει, γιατί τα µέσα προώθησης των επιστηµονικών επιτευγµάτων είναι τα ΜΜΕ και όχι 

οι επιστηµονικοί κύκλοι. Για τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο, η προγεννητική διάγνωση, 

συµπεριλαµβανοµένης της προεµφυτευτικής διάγνωσης µέσω της επιλογής εµβρύων
67, 

θεωρείται µορφή γονιδιακής θεραπείας και συγκεκριµένα γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς 

και σε αυτήν την άποψη δεν υπήρξε ούτε ένα «µουρµούρισµα διαφωνίας».92 Παρόλα αυτά η 

θέση αυτή δεν υιοθετείται από την επιστηµονική κοινότητα. 

Οι αρχές του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα παρέχουν µια 

πληθώρα θεωριών για την αξιολόγηση του τί πρέπει να γίνει στις διάφορες περιπτώσεις 

βιοηθικού ενδιαφέροντος. Μια ενδιαφέρουσα έκθεση µε τίτλο: «The Promotion of Human 

Rights in the Life and Health Sciences, Recommendations to the United Nations», οργανώθηκε 

από τον Audrey Chapman. Ο νόµος περί ανθρώπινων δικαιωµάτων περιέχει διατάξεις που είναι 

ανάλογες µε τις αρχές που απορρέουν από την ανάλυση των ηθικών υποχρεώσεων που ισχύουν 

στη σχέση γιατρού - ασθενούς, η οποία είναι η αφετηρία ενός µεγάλου µέρους της αγγλο-

αµερικανικής βιοηθικής βιβλιογραφίας, καθώς επίσης και των ηθικών - βιοηθικών 

παραδόσεων άλλων κοινοτήτων. Ευτυχώς, αυτές οι παραδόσεις συγκλίνουν στον τρόπο 

αντιµετώπισης της πειραµατικής ιατρικής. 

Κατά την αξιολόγηση της γονιδιακής θεραπείας, τουλάχιστον αυτές οι αρχές πρέπει να 

ληφθούν υπόψη και πάνω σε αυτές να χτιστούν οι νέες. Αυτές οι κοινές αρχές είναι:  

1. Ο σεβασµός της ανθρώπινης αξίας.  

2. Το δικαίωµα της ισότητας και της ισονοµίας.  

3. Η προστασία των δικαιωµάτων ή των συµφερόντων µη δυνάµενων ατόµων.  
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4. Το δικαίωµα της ελεύθερης και ενήµερης συγκατάθεσης στον ιατρικό ή επιστηµονικό 

πειραµατισµό.  

5. Το δικαίωµα στην υγειονοµική περίθαλψη µε στόχο τα υψηλότερα εφικτά επίπεδα 

φυσικής και διανοητικής υγείας.  

6. Το δικαίωµα της προστασίας των προσωπικών και οικογενειακών δεδοµένων.  

7. Το δικαίωµα της απολαβής των εφαρµογών της επιστηµονικής προόδου.  

8. Το δικαίωµα της ελευθερίας στην επιστηµονική έρευνα. 

 

∆εδοµένου ότι στην παρούσα φάση η γονιδιακή θεραπεία βρίσκεται σε πειραµατικό 

στάδιο, το δικαίωµα της ελεύθερης και ενήµερης συγκατάθεσης στον ιατρικό ή επιστηµονικό 

πειραµατισµό πρέπει να είναι διασφαλισµένο, χωρίς κανένα εξαναγκασµό.25 Οι υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται στους ερευνητές και τις διαδικασίες που ακολουθούν έχουν προκύψει από 

διεθνείς συµβάσεις και κώδικες. Ο κώδικας της Νυρεµβέργης ήταν το έναυσµα. Ο κώδικας της 

Νυρεµβέργης δηµιουργήθηκε υπό το φως της δίκης των διεθνών πολεµικών εγκληµάτων που 

διέπραξαν οι Ναζί. Στο κώδικα περιλαµβάνονται οι διεθνώς αναγνωρισµένες αρχές που θέτουν 

το πλαίσιο στον ερευνητικό πειραµατισµό χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώµατα των 

υποκειµένων της έρευνας. Η ∆ιακήρυξη του Ελσίνκι, που προετοιµάστηκε από την Παγκόσµια 

Ιατρική Ένωση (WMA: World Medical Association), βασίστηκε στον κώδικα της 

Νυρεµβέργης. Στη συνέχεια, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) και το Συµβούλιο των 

∆ιεθνών Οργανισµών Ιατρικής Επιστήµης (CIOMS: Council for International Organizations of 

Medical Science) βάσισαν τις ισχύουσες ∆ιεθνείς Οδηγίες Βιοϊατρικών Ερευνών σε 

Ανθρώπους (International Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects) στη 

∆ιακήρυξη του Ελσίνκι. Ο σκοπός των οδηγιών αυτών είναι να υποδειχθεί πως οι θεµελιώδεις 

ηθικές αρχές πρέπει να καθοδηγήσουν τη συµπεριφορά της βιοϊατρικής έρευνας που διεξάγεται 

πάνω σε ανθρώπους. Στην έκδοση του 1993 (CIOMS/WHO, 1993), στις οδηγίες υπάρχει η  

πρόταση: 

«…όλη η έρευνα που περιλαµβάνει ανθρώπους θα πρέπει να διενεργείται σε 

συµφωνία µε τρεις βασικές ηθικές αρχές: τον σεβασµό του προσώπου, την ωφέλεια 

και τη δικαιοσύνη…».  

 

Αυτή η πρόταση εκφράζει ακριβώς την αγγλο-αµερικάνικη παράδοση όσον αφορά τα 

πειράµατα στον άνθρωπο, τονίζοντας τις αρχές της αυτονοµίας, της ανάλυσης κόστους-

κέρδους και της δικαιοσύνης στην διανοµή των πόρων.73  

Μια ορθολογική, κριτική αξιολόγηση της γονιδιακής θεραπείας καταδεικνύει µάλλον 

πειστικά ότι οι προοπτικές της ευνοούν την ανάπτυξή της ως θεραπευτικής µεθόδου. Παρόλα 

αυτά, είναι θεµιτή µια επισκόπηση των θέσεων που εκφράζονται τόσο για την υποστήριξη ή 

όχι της γονιδιακής θεραπείας, ώστε να φανεί η πραγµατική διάστασή της στις σύγχρονες ή στις 

άµεσα µελλοντικές γενεές. Τα επιχειρήµατα κατά της γονιδιακής θεραπείας75 µπορούν να 

συνοψιστούν σε έξι κατηγορίες: i) στην αβεβαιότητα και ο κίνδυνος, ii) στο επιχείρηµα της 

«ολισθηρής πλαγιάς», ιδιαίτερα όσον αφορά τη «γενετική βελτίωση» (GE), iii) στην επιλογή 
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του επιθυµητού εµβρύου, iv) στην ακατάλληλη κατανοµή των πόρων υγείας, v) στην έλλειψη 

συγκατάθεσης από τις µελλοντικές γενεές και vi) στην εγγενή ανηθικότητα. 

i) Ενώ η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος συνοδεύουν την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας, 

δεν µπορεί κανένας να υποστηρίξει µε βεβαιότητα ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνη σαν µέθοδος 

από οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική µέθοδο, είτε αυτή είναι επεµβατική, είτε όχι, όπως είναι 

για παράδειγµα οι φαρµακευτικές θεραπείες, οι καθιερωµένες χειρουργικές επεµβάσεις ή 

οποιεσδήποτε άλλες τεχνικές ή τεχνολογίες που µπορούν να ασκήσουν επίδραση στην υγεία, 

σήµερα και στο µέλλον. Είναι περισσότερο από πιθανό ότι ώσπου να εγκριθούν πρωτόκολλα 

ανθρώπινης γονιδιακής θεραπείας που θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις µελλοντικές 

γενεές µέσω της αλλαγής του γενετικού υλικού, θα έχει συσσωρευτεί ένας σηµαντικός όγκος 

πειραµατικών δεδοµένων όσον αφορά τις συνέπειές της σε µοντελοποιηµένα συστήµατα ή σε 

ανθρώπους µετά από την ενήµερη συγκατάθεσή τους. Ακόµα, ο φόβος της αβεβαιότητας και 

του κινδύνου, αυτός καθαυτός, αποτελεί ένα σαθρό-ρηχό επιχείρηµα σε αντίθεση µε µια θετική 

αντιµετώπιση του θέµατος, µέσω της οποίας θα αξιολογήσει, (ίσως) θα περιορίσει και θα 

εξετάσει την αβεβαιότητα και τους κινδύνους της γονιδιακής θεραπείας.171 

Προς αυτήν την κατεύθυνση συµβάλλουν και κάποιοι επιστηµονικοί κύκλοι, καθώς 

εκφράζουν ανησυχίες για τον αντίκτυπο που πιθανόν να έχει η γονιδιακή θεραπεία στην 

ανθρώπινη γονιδιακή δεξαµενή. Μερικοί αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι οι µελλοντικές 

γενεές έχουν το δικαίωµα να κληρονοµήσουν µια χωρίς τροποποιήσεις ανθρώπινη γονιδιακή 

δεξαµενή, επειδή η γονιδιακή δεξαµενή αντιπροσωπεύει τη «γενετική κληρονοµιά» τους. Είναι 

ένας πόρος στον οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουν ίση αξίωση ως «κοινή κληρονοµιά» του είδους 

µας.2 
Η παραπάνω αξίωση αποτελεί συνακόλουθο ενός ψηφίσµατος που εγκρίθηκε από την 

κοινοβουλευτική συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe). Tα άτοµα έχουν δικαίωµα σε µια γενετική κληρονοµιά που δεν έχει 

πειραχτεί τεχνητά, εκτός από περιστάσεις που έχουν αναγνωριστεί ως πλήρως συµβατές µε το 

σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων.122 

Ενώ είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι µελλοντικές γενεές θα έχουν επαρκή  

πρόσβαση στα οφέλη της ανθρώπινης γενετικής έρευνας, είναι εννοιολογικά παρεξηγηµένο να 

ερµηνευτεί η ανθρώπινη γονιδιακή δεξαµενή ως «προικοδότηση» που κληροδοτείται από τις 

σοφές επενδύσεις της φυσικής επιλογής, της οποίας έχουµε τώρα τη διαχείριση.76 
Η εξελικτική 

διαδικασία που ελέγχει το αλληλοµορφικό περιεχόµενο της ανθρώπινης γονιδιακής δεξαµενής 

είναι ανεξέλεγκτη. Η ανθρώπινη γονιδιακή δεξαµενή δεν είναι σταθερή, αλλά ήταν σε συνεχή 

αλλαγή κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. 

Μπορεί επίσης να αµφισβητηθεί ότι οι ανθρώπινες κληρονοµήσιµες γενετικές 

τροποποιήσεις (HIGM: Human Inheritable Genetic Modifications) θα ασκούσαν σοβαρή 

επίδραση στη  γενετική δεξαµενή. Ο αριθµός φορέων των υπολειπόµενων αλληλόµορφων 

γονιδίων είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των οµοζυγωτών ασθενών. Εποµένως, αν 

µεταχειριζόµαστε τα τελευταία µε κληρονοµήσιµες γενετικές τροποποιήσεις,  θα αποβάλλαµε 

µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό των φορέων και δεν θα είχε σηµαντική επίδραση στη γονιδιακή 

δεξαµενή. Όµως, ακόµα κι αν επέµβουµε µε γονιδιακή θεραπεία σωµατικής σειράς για την 
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θεραπεία µεµονωµένων περιστατικών, ποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι αυτή η επέµβαση 

θα είχε οποιοδήποτε αντίκτυπο στην ανθρώπινη γονιδιακή δεξαµενή;35  

ii) Οι ανησυχίες σχετικά µε το επιχείρηµα της «ολισθηρής πλαγιάς» έγκεινται κυρίως στο θέµα 

της γενετικής βελτίωσης που είναι µια λογική συνέπεια της προηγούµενης εµπειρίας µε την 

ευγονική, π.χ. νόµοι µετανάστευσης και αποστείρωσης στις ΗΠΑ, οι πρακτικές της ναζιστικής 

Γερµανίας στη δεκαετία του ‘30 και του ‘40. Παρόλα αυτά, ο ίδιος ο όρος γενετική βελτίωση 

δεν είναι ούτε εύκολο να καθοριστεί µε ακρίβεια, ούτε είναι µια έννοια που πρέπει να 

αποφεύγεται οπωσδήποτε. Τι θα γινόταν αν η αντιµετώπιση (µε οποιοδήποτε τρόπο) 

µολύνσεων που προέρχονται από ιούς ή βακτήρια, συµπεριλαµβανοµένου του HIV, θα 

µπορούσε να διαµορφώσει κάποιο/α γονίδιο/α; ∆εν θα είχε νόηµα και η µεταφορά αυτού του 

γονίδιο σε ένα άτοµο και µέσω της συστηµικής παράδοσης του στους απογόνους του/της; Γιατί 

να πούµε όχι στην αντιµετώπιση της κυστικής ίνωσης µέσω της εισαγωγής του «διορθωµένου» 

γονιδίου; Γιατί να µην δοθούν στα µέλη οικογενειών µε κληρονοµήσιµους τύπους καρκίνου τα 

γενετικά µέσα που αποτρέπουν όχι µόνο την ανάπτυξη καρκίνου, αλλά και την µεταφορά του 

αλλοιωµένου γονιδίου στις επόµενες γενεές, π.χ. το γονίδιο BRCA1 στον οικογενή καρκίνο του 

µαστού; Αν και αυτό δεν είναι µια γενική – καθολική υπεράσπιση του γενετικού χειρισµού για 

λόγους βελτίωσης, µπορεί να υποστηριχτεί ότι η γενετική βελτίωση µπορεί να αντιµετωπιστεί 

στο ίδιο πλαίσιο µε την «αβεβαιότητα και τους κινδύνους» και µπορεί ότι ερευνηθεί λογικά 

(εκτενέστερη αναφορά παρακάτω).99, 134  

Μια άλλη διάσταση του επιχειρήµατος της «ολισθηρής πλαγιάς» είναι ότι τόσο η 

προγεννητική διάγνωση, όσο και η γονιδιακή θεραπεία µπορεί να χρησιµοποιηθούν από φορείς 

ή θεσµούς της κοινωνίας που έχουν µόνο οικονοµικά οφέλη από τα δεδοµένα που προκύπτουν 

από την εφαρµογή τους. Έχουν αναφερθεί πολλές περιπτώσεις γενετικών διακρίσεων που 

περιλαµβάνουν υγειονοµική ασφάλιση, επαγγελµατική απασχόληση και τις υιοθεσίες. Ένα 

βασικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί, εντούτοις, είναι ότι η ύπαρξη ενός γονιδίου για µια 

ασθένεια δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι θα εµφανιστεί και η ασθένεια. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις ασθενειών συµβάλλουν πολλοί φυσικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες στην 

εµφάνιση ή όχι και στην εξέλιξη µιας ασθένειας. 

iii) Άλλο ένα πρόβληµα που προκύπτει από την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας είναι 

η εφαρµογή της για την επιλογή του επιθυµητού εµβρύου µέσω της προεµφυτευτικής 

διάγνωσης.102 Αυτή η επιλογή µπορεί να έχει διάφορες κοινωνικές συνέπειες ιδιαίτερα αν η 

επιλογή γίνεται για µη ιατρικούς λόγους, όπως για παράδειγµα η επιλογή του φύλου του 

εµβρύου ή η δυνατότητας επιλογής ενός εµβρύου µε τα επιθυµητά από τους γονείς γενετικά 

χαρακτηριστικά. ∆ηλαδή, εν ολίγοις έρχεται στην επιφάνεια το θέµα που αφορά ταυτόχρονα 

και ζητήµατα αρχής, αλλά και τέλους της ζωής και είναι γνωστό στη βιοηθική ως «designer 

babies ή designer genes».142, 147 Σαφώς, το θέµα της επιλογής εµβρύου είναι ένα ηθικό 

πρόβληµα από µόνο του, όπως υπαγορεύεται και από τη Συνθήκη του Οβιέδο. Η Συνθήκη του 

Οβιέδο απαγορεύει την επιλογή του εµβρύου και την επιτρέπει µόνο για λόγους αυστηρά 

σχετιζόµενους µε την υγεία του εµβρύου.172 

Παρόλα αυτά όµως, η επιλογή του φύλου πραγµατοποιείται σε πολλές κλινικές στην 

Αµερική και άλλες χώρες σε όλο τον κόσµο (π.χ. στην Κίνα). ∆εν επιτρέπεται όµως στις 
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περισσότερες χώρες του κόσµου και κυρίως στην Ευρώπης και ειδικά στο Ηνωµένο Βασίλειο 

περιορίζεται από τους κανόνες της αρχής ανθρώπινης γονιµοποίησης και εµβρυολογίας 

(HFEA: Human Fertilisation and Embryology Authority). Έχουν υπάρξει όµως περιπτώσεις 

στις οποίες υπάρχουν άνθρωποι που αµφισβητούν αυτούς τους κανόνες και δεν θέλουν να 

εφαρµοστούν στην περίπτωσή τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό του Alan και 

της Louise Masterton που θέλησαν µέσω προεµφυτευτικής διάγνωσης να τους επιτραπεί η 

απόκτηση µίας κόρης. Το ζεύγος έχει τέσσερις γιους και είχαν και µια κόρη, τη Nicole, που 

πέθανε σε ένα ατύχηµα. Οι Masterton εξέφρασαν την ανάγκη να αποκτήσουν µια κόρη, αλλά 

λόγω κάποιων γυναικολογικών προβληµάτων, η Louise θα έπρεπε να υποβληθεί σε 

εξωσωµατική γονιµοποίηση για να µείνει έγκυος. Υποστήριξαν λοιπόν ότι ήταν µόνο ένα 

µικρό επιπλέον βήµα ώστε να υποβληθεί σε προεµφυτευτική διάγνωση και να εξασφαλίσει ότι 

ένα θηλυκό έµβρυο εµφυτεύθηκε στη µήτρα της. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι αφού 

χρηµατοδοτούν µόνοι τους την διαδικασία και δεν απαιτούσαν την οικονοµική υποστήριξη της 

εθνικής υπηρεσίας υγείας (NHS: National Health Service), µπορούν να επηρεάσουν την τελική 

απόφαση. Τελικά, δεν χορηγήθηκε στους Masterton η επιθυµητή άδεια.  

Η επιλογή φύλου είναι παράνοµη στην Ινδία, αλλά οι κλινικές υπερήχου σε όλη τη χώρα 

είναι πρόθυµες να αποκαλύψουν το φύλο στους γονείς και να εκτελέσουν αµβλώσεις αν το 

έµβρυο δεν είναι του επιθυµητού φύλου (υπάρχει µια ισχυρή πολιτιστική προτίµηση για την 

απόκτηση αγοριών). Οι γεννήσεις αγοριών στην Ινδία είναι πολύ περισσότερες από τις 

γεννήσεις κοριτσιών. Μια γυναίκα που πέρασε από συνέντευξη, αποκάλυψε ότι είχε αποβάλει 

τρία θηλυκά έµβρυα υπό τον κίνδυνο της φυλάκισης. Υπολογίζεται ότι 500.000 θηλυκά 

χάνονται κάθε έτος και το κίνητρο δεν είναι απαραιτήτως το οικονοµικό βάρος µιας προίκας. Η 

µέση τάξη των Ινδών κάνει όλο και περισσότερο µια «καταναλωτική επιλογή» απόκτησης γιων 

και όχι κορών. Η κυβέρνηση όµως προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους πολίτες και έχει βάλει σε 

ισχύ ένα µέτρο, µε βάση το οποίο θα καλύπτεται η εκπαίδευση ενός κοριτσιού από κάθε 

οικογένεια από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέχρι το πανεπιστήµιο.  

Σε µια άλλη περίπτωση, ένα ζεύγος κωφών οµοφυλόφιλων γυναικών επιδιώκουν την 

απόκτηση ενός κωφού παιδιού, µέσω κωφού δωρητή σπέρµατος. Στο συγκεκριµένο 

παράδειγµα δεν απαιτείται προεµφυτευτική διάγνωση, αλλά άλλα κωφά ζεύγη στις ΗΠΑ 

υποστηρίζουν ότι επιβάλλεται να επιτραπεί η χρήση της για αυτόν το σκοπό (Θέµα µε 

διάφορες βιοηθικές προεκτάσεις).37  

iv) Η ανησυχία σχετικά µε την κατανοµή των πόρων είναι σε τελική ανάλυση µια έκφραση 

των κοινωνικών αξιών και προτεραιοτήτων. Υπό αυτήν τη µορφή, είναι µια συνέπεια παρά µια 

ηθική προϋπόθεση. Όταν το πρόβληµα είναι αν η γονιδιακή θεραπεία είναι ή υπόσχεται να 

είναι, µια αποτελεσµατικότερη θεραπευτική στρατηγική από άλλες προσεγγίσεις στην 

υγειονοµική περίθαλψη, το ζήτηµα της «κατανοµής πόρων» περιορίζεται σε θέµα κρίσης, 

ανάλογα µε τα κοινωνικά δεδοµένα. Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε άλλες αποφάσεις που 

λαµβάνονται στις δηµοκρατικές κοινωνίες, στις οποίες στα θέµατα υγειονοµικής περίθαλψης 

πρέπει να δίνεται σειρά προτεραιότητας. Η λογική για τον περιορισµό των πόρων δεν µπορεί 

να βασιστεί σε µια απόρριψη της νέας γνώσης και της επιστήµης και συνεπώς οι επιστήµονες, 



ΠΜΣ «ΒΙΟΗΘΙΚΗ» - Μεταπτυχιακή Εργασία. 

 
60 

 

οι επαγγελµατίες υγείας και οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασµού όσον αφορά θέµατα υγείας και 

κατανοµής πόρων πρέπει να είναι συνεχώς προσεκτικοί ως προς το ποιους και µε ποιες 

προοπτικές επηρεάζουν αυτές οι κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές. 

Το θέµα είναι ότι αν η γονιδιακή θεραπεία αποδειχτεί αντάξια των προσδοκιών (δηλαδή µε 

πολλές χρήσεις και για διάφορες ασθένειες), έστω κι αν η πιθανότητα είναι µικρή, τότε η 

συχνά εκφρασµένη ανησυχία ότι ο οικονοµικά αναπτυγµένος κόσµος ξοδεύει υπερβολικά 

πολλούς πόρους στην έρευνα για την ανάπτυξη της γονιδιακής θεραπείας είναι λανθασµένη. 

Φυσικά, είναι αλήθεια, ότι οι πρώτες χρήσεις οποιασδήποτε σύνθετης τεχνολογίας είναι 

εξαιρετικά δαπανηρές. Η κατασκευή και η παραγωγή ενός νέου µοντέλου αυτοκινήτου ή µιας 

νέας γενιάς chip υπολογιστών κοστίζουν εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, γεν ή δολάρια. Η 

γονιδιακή θεραπεία είναι πολύ πιο σύνθετη σε κάθε φάση της. Εντούτοις, όπως µε όλες τις 

τεχνολογίες, το κόστος µειώνεται όσο περισσότερο διαδίδεται η χρήση τους. Επιπλέον, η 

βελτίωση της στρατηγικής και του σχεδιασµού µπορούν να µειώσουν αισθητά το κόστος µέσω 

της βελτίωσης του προϊόντος. Για παράδειγµα, υπολογιστές ισχυρότεροι και φτηνότεροι από 

την εµφάνισή τους το 1960, πωλούνται στον αναπτυγµένο κόσµο ως κοινά προϊόντα, 

διαθέσιµα ακόµα και µέσω ταχυδροµείου. ∆εν είναι δυνατό η γονιδιακή θεραπεία να υπόκειται 

σε ανάλογες µειώσεις δαπανών βασιζόµενη στην κλίµακα παραγωγής, αλλά δεν υπάρχει και 

κανένας λόγος να υποθέσουµε ότι θα αυξηθούν απαραιτήτως και οι συνολικές κοινωνικές 

δαπάνες που ξοδεύονται για την ανάπτυξή της.  

Επιπλέον, η µελέτη της επεξεργασίας γονιδίων, η µετατροπή – αλλαγή και ο έλεγχος που 

απατούνται για τις θεραπευτικές προσεγγίσεις µπορούν να έχουν ευρεία εφαρµογή και σε 

άλλους τοµείς της κοινωνικής ζωής, από τη γεωργία έως τη βιοµηχανία. «Η φύση είναι 

οκνηρή» είναι µια φράση που δηλώνει πόσο συχνά οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι οι 

βιολογικές διαδικασίες ενός συστήµατος δεν είναι τίποτα άλλο από προσαρµογές της ίδιας ή 

παρόµοιας διαδικασίας σε διαφορετικά συστήµατα. Ο λόγος, φυσικά, είναι ότι όλες αυτές οι 

διαδικασίες απορρέουν από έναν κοινό παράγοντα: το DNA. ∆ηλαδή, υπάρχει ένας 

ουσιαστικός, ενοποιητικός κρίκος στη ζωή. Αυτό είναι σωστό, αρκεί να µην φτάνουµε στα 

όρια του αναγωγισµού. 

Παρόλα αυτά, όλες αυτές οι παρατηρήσεις δεν έχουν κανένα νόηµα για το αν και µέχρι 

ποιο σηµείο οι εφαρµογές της γονιδιακής θεραπείας µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον 

αναπτυσσόµενο κόσµο µε λογικό κόστος και µέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα.73  

v) Αναλογιζόµενοι λοιπόν αυτές τις κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές, ερχόµαστε 

µπροστά στο θέµα της ανησυχίας σχετικά µε την έλλειψη συγκατάθεσης από τα µέλη των 

µελλοντικών γενεών, όσον αφορά τις αλλαγές στη γενετική κληρονοµιά, αλλαγές που 

επιτρέπουν την επιβίωσή τους, την οποία υπό «φυσιολογικές» συνθήκες δεν θα είχαν. 

Πιθανότατα αυτός ο ρεαλιστικός τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος θα είναι αυτός µε 

τον οποίο οι µελλοντικές γενεές θα δουν τη γονιδιακή θεραπεία. Σπάνια τίθενται θέµατα µε 

τόση οξύτητα για το µελλοντικό αντίκτυπου κατά την εξέταση κοινωνικών και πολιτιστικών 

αλλαγών στην κοινωνία µας που είναι πιθανό να είναι πιο διαδεδοµένες και κυρίαρχες από 

οποιοδήποτε σύγχρονο όραµα για την γονιδιακή θεραπεία. Επίσης, πρέπει να αναγνωριστεί ότι 

η τεχνολογία που επέτρεψε τους γενετικούς µετασχηµατισµούς σε µια γενεά που οδηγεί σε µη 
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φυλετικές αλλαγές στις επόµενες γενεές όχι µόνο θα είναι διαθέσιµη για την αντιστροφή ή 

οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, αλλά θα είναι πιθανότερη η περαιτέρω βελτίωσή της στις 

µελλοντικές γενεές.90 

vi) Όπως προαναφέρθηκε, πολλοί υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας 

και της προγεννητικής διάγνωσης είναι εγγενώς ανήθικη. Αυτή η ανηθικότητα σχετίζεται µε 

δύο βασικά σηµεία. Το ένα σηµείο αφορά το κατά πόσο η εφαρµογή της έχει ικανοποιητικό 

ποσοστό αναλογίας κόστους/αποτελεσµατικότητας και κατά πόσο αφορά λίγες οικογένειες – 

λίγες κοινωνικές οµάδες, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω. Το δεύτερο σηµείο ανηθικότητας 

αφορά τις εκτρώσεις που «πρέπει» να γίνουν. Εδώ, όµως, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η 

εφαρµογή της προγεννητικής διάγνωσης είναι αρκετά οικονοµική σε σχέση µε άλλες 

διαδικασίες, αφορά πάρα πολλές οικογένειες και έχει αποτελεσµατικότητα 100%. Σε αυτό το 

σηµείο, λόγω της πραγµατοποίησης εκτρώσεων (στην εφαρµογή τόσο της γονιδιακής 

θεραπείας, όσο και της προγεννητικής διάγνωσης) έρχεται στην επιφάνεια το ζήτηµα της 

«εγγενούς αξίας» της ζωής (θα το δούµε εκτενέστερα παρακάτω). 

Αν και αυτά δεν είναι τα µόνα επιχειρήµατα ενάντια στην ανάπτυξη και την εφαρµογή της 

γονιδιακής θεραπείας, είναι αντιπροσωπευτικά των σηµαντικότερων θέσεων αποδοκιµασίας. 

Όµως, τα αντεπιχειρήµατα αντικρούουν πειστικά οποιαδήποτε παρεµπόδιση στην πρόοδο της 

γονιδιακής θεραπείας. Το σηµαντικό µε τη γονιδιακή θεραπεία είναι ότι οι επιστήµονες και οι 

επαγγελµατίες υγείας πρέπει να την αντιµετωπίσουν όπως και άλλες αποφάσεις που έχουν 

επιπτώσεις στις µελλοντικές γενεές.94 Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις συγκεκριµένα 

επιχειρήµατα που δικαιολογούν τη γονιδιακή θεραπεία: i) ιατρική χρησιµότητα, ii) ιατρική 

ανάγκη, iii) προφυλακτική ικανότητα και iv) γονική αυτονοµία. 

Μια σηµαντική αποστολή της ιατρικής και του ιατρικού επαγγέλµατος είναι η παροχή στο 

κοινό τεχνολογιών που µπορούν να θεραπεύσουν ή να αποτρέψουν γενετικές ασθένειες. 

Ασθένειες µε ιδιαίτερη παθολογία που µπορεί να οδηγήσουν σε ανικανότητα, σε φυσικό και 

διανοητικό πόνο ή σε πρόωρο θάνατο. Αυτή είναι η ηθική θέση της στην κοινωνία καθώς 

επίσης και η πηγή ουσιαστικής συµβολής της στη βελτίωση και την ευηµερία της κοινωνίας. 

Από µια ωφελιµιστική σκοπιά η γονιδιακή θεραπεία είναι πιθανό να είναι η επιτυχέστερη και 

πιo χρήσιµη προσέγγιση στην παρεµπόδιση ή τη διόρθωση παθολογικών περιπτώσεων. 

Εποµένως, η συνέχιση της βελτίωσης των τεχνικών της γονιδιακής θεραπείας δεν είναι τίποτα 

λιγότερο από µια κατηγορική προσταγή, κατά τον I. Kant. Η δυνατότητα που παρέχει η 

γονιδιακή θεραπεία ως µια αληθινή θεραπεία για πολλές γενετικές ασθένειες και η ικανότητά 

της να αποτρέψει τη µετάδοση µεταλλαγών που προκαλούν ασθένειες, αποτρέποντας την 

ανάγκη για επαναλαµβανόµενη σωµατική θεραπεία από γενιά σε γενιά, δικαιολογούν την 

ανάπτυξη και την προώθηση της γονιδιακής θεραπείας και γίνεται επιτακτική η ανάπτυξη, η 

εφαρµογή και η συνεχής βελτίωσή της. Επιπλέον, η ιατρική όχι µόνο θα εκπλήρωνε τον 

κοινωνικό και επιστηµονικό της ρόλο, αλλά θα παρείχε επίσης στους γονείς πολύ χαµηλό 

αναπαραγωγικό κίνδυνο για τη γέννηση ενός νηπίου µε κάποια γενετική ασθένεια. Άλλωστε 

ποιος γονιός δεν θα ήθελε το καλύτερο δυνατό για το παιδί του, πόσο µάλλον όταν αυτό το 

καλύτερο δυνατό αφορά την ίδια την επιβίωση και την ποιότητα της ζωής του παιδιού του. 
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Είναι εποµένως, προς όφελος όλων µας η υποστήριξη της γονιδιακής θεραπείας µε 

οποιαδήποτε µέσα είναι κατάλληλα και κοινώς αποδεκτά από όλους.52 

Για τα επόµενα χρόνια, η γονιδιακή θεραπεία θα συζητηθεί από την σκοπιά της ολικής 

αντικατάστασης ή της αλλαγής γονιδίων για Μεντελικά κληρονοµούµενες ασθένειες. Αυτή τη 

στιγµή, η ανησυχία για την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας σε παρεκκλίνουσες κοινωνικές 

συµπεριφορές, σε παρεκκλίνουσες προσωπικότητες και για γενετική βελτίωση (π.χ. δεξιότητες 

στη µουσική, στα µαθηµατικά ή στον αθλητισµό) είναι µάλλον φανταστικά και άρρωστα 

σενάρια που χρησιµοποιούνται σκόπιµα και εµπρηστικά για το θέµα. Σήµερα δεν είµαστε σε 

θέση να γνωρίζουµε µέχρι που µπορεί να φτάσει η γονιδιακή θεραπεία στην αντιµετώπιση 

γενετικών νοσηµάτων, αλλά αν δεν προχωρήσει η ανάπτυξή της µε πεποίθηση και µε µεγάλη 

προσοχή, ίσως να έχουµε αποτύχει στη ριζική αντιµετώπιση γενετικών νοσηµάτων για λόγους 

που προέρχονται από ηθικές αρχές που στηρίζονται στο φόβο και την απειρία. Είναι επίσης 

δυνατό ότι, δεδοµένου ότι συνεχώς ενσωµατώνουµε βιολογικά επιτεύγµατα στις κοινωνικές 

και πνευµατικές πεποιθήσεις µας, ένας αληθινά µεγάλος αντίκτυπος αυτής της νέας 

τεχνολογίας που ονοµάζεται γονιδιακή θεραπεία να είναι µια διαδεδοµένη αναδιατύπωση των 

ηθικών αντιλήψεών µας. Μέχρι τότε, η γονιδιακή θεραπεία µπορεί να εξετάζεται ως άλλη µια 

µέθοδος βελτίωσης της υγείας µας και των παιδιών µας. Ίσως αυτός να είναι ο καλύτερος 

τρόπος αντιµετώπισης της γονιδιακής θεραπείας προς το παρόν. 

 

6.2 Ηθικά & Κοινωνικά Προβλήµατα της Γονιδιακής Θεραπείας Σωµατικών 

Κυττάρων
128, 158    

  "Consider what God has done! Who can straighten what God has bent?”  

God’s Word® Translation (©1995), Ecclesiastes 7:13. 

«…ἰδὲ τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ· ὅτι τίς δυνήσεται τοῦ κοσμῆσαι ὃν ἂν ὁ Θεὸς διαστρέψῃ αὐτόν;…» 

Παλαιά ∆ιαθήκη, Εκκλησιαστής 7:13 

 

Η δηµόσια συζήτηση πάνω στα ηθικά ζητήµατα – διλήµµατα που προκύπτουν από τη 

χρήση της εφαρµοσµένης γονιδιακής τεχνολογίας για την θεραπεία γενετικών νόσων του 

ανθρώπου οργίασε, όταν άρχισε η έρευνα πάνω στο ανασυνδυασµένο DNA στη δεκαετία του 

’60, δηλαδή, πολύ πριν η τεχνολογία φτάσει στα σηµερινά της επίπεδα (στη δηµιουργία 

πρωτοκόλλων γονιδιακής θεραπείας). Τότε, η βιοηθική, η οποία βρισκόταν στα σπάργανα, είχε 

εστιάσει πάνω στην εφαρµοσµένη γενετική µηχανική. 

Ο λόγος αυτού του έντονου ενδιαφέροντος για µια πιθανή, πολλά υποσχόµενη, αλλά 

ουσιαστικά ανύπαρκτη τεχνολογία ήταν απλός: η γενετική ενσωµάτωνε τους χειρότερους 

φόβους της ανθρωπότητας και τεράστια οφέλη συνδεόµενα µε τη σύγχρονη, για την εποχή, 

βιοιατρική. Η προοπτική της γενετικής αλλαγής ήταν µια πολύ προοδευτική ιδέα, τόσο για τις 

θεοφοβούµενες κοινωνίες, όσο και για τους επιστηµονικούς κύκλους, οι οποίοι είχαν µια 

συγκεκριµένη άποψη για την ανθρώπινη ζωή που κλονιζόταν συθέµελα από τη νέα τεχνολογία. 

Το αποτέλεσµα ήταν να κατηγορηθούν οι γενετιστές ότι προσπαθούν να υποκαταστήσουν το 

Θεό.125 Ενώ λοιπόν, κάποιοι είδαν µέσω της νέας τεχνολογίας την ελπίδα της εξάλειψης 

ουσιαστικά των ασθενειών, άλλοι είδαν το φάσµα της ευγονικής και των καταστροφικών 
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απρόσµενων συνεπειών. Πάντως, όλοι συµφώνησαν ότι υπήρχε κάτι µοναδικό, κάτι 

ριζοσπαστικό σε αυτή τη νέα επιστήµη και τεχνολογία. 

Βαθµιαία, η συζήτηση από τη γενική φιλοσοφική και θεολογική σκοπιά της µετατράπηκε 

σε προσπάθειες ανάπτυξης πρακτικών διαδικασιών αναθεώρησης των ερευνητικών 

πρωτοκόλλων. Ήταν η χρονική στιγµή κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η διάκριση µεταξύ 

της γονιδιακής θεραπείας σωµατικών κυττάρων και της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής 

σειράς, του τι είναι ηθικό και τι ανήθικο στους διάφορους τύπους γενετικών επεµβάσεων. 

Πολλοί θεώρησαν ότι η γονιδιακή θεραπεία σωµατικών κυττάρων ήταν µόνο µια 

επέκταση της συµβατικής θεραπείας, που θέτει λίγα νέα ηθικά προβλήµατα. Αυτή η άποψη 

ακόµα και σήµερα θεωρείται αποδεκτή, σε γενικές γραµµές. Κάποιες γονιδιακές θεραπείες 

αντιπροσωπεύουν απλώς νέους τρόπους παραγωγής των ίδιων φαρµάκων που είναι ήδη 

διαθέσιµα µε υψηλό κόστος. Π.χ. η ανεπάρκεια ADA µπορεί να αντιµετωπιστεί µε χορήγηση 

ADA, αλλά το ένζυµο είναι πολύ ακριβό και πρέπει να λαµβάνεται συχνά. Το ίδιο ένζυµο θα 

µπορούσε να παραχθεί από τον ίδιο τον ανθρώπινο οργανισµό µε τη γενετική προσθήκη του 

γονιδίου ADA.87 Άλλες γονιδιακές θεραπείες έχουν οµοιότητες µε τις µεταµοσχεύσεις. Π.χ. η 

κυστική ίνωση µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την παροχή στο ασθενή λειτουργικών 

πνευµονικών κυττάρων. Τέτοια κύτταρα µπορούν να εισαχθούν µε δύο τρόπους: µε 

µεταµόσχευση πνευµόνων ή µε γενετική αλλαγή των πνευµονικών κυττάρων του ασθενή. Η 

µεταµόσχευση είναι µια πολύ ακριβή και προβληµατική διαδικασία, που απαιτεί την 

καταστολή του ανοσοποιητικού συστήµατος για να αποτραπεί η απόρριψη του µοσχεύµατος, 

επαγρύπνηση για πιθανές µολύνσεις που µπορεί να προκύψουν από την καταστολή του 

ανοσοποιητικού συστήµατος και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα βρεθεί συµβατό 

µόσχευµα.169 Η γονιδιακή θεραπεία, από την άλλη µεριά, θα απαιτούσε µια θεραπεία για να 

επιτευχθεί µόνιµη αντιστροφή της παθοφυσιολογίας της κυστικής ίνωσης, χωρίς να υπόκειται 

στους κινδύνους από την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήµατος. Στην επαναφορά των 

πνευµονικών κυττάρων στην κανονική τους λειτουργία, η γενετική αλλαγή των πνευµονικών 

κυττάρων του ασθενούς φαντάζει περισσότερο σαν θεραπεία παρά σαν καταπάτηση της φύσης 

του ανθρώπου και είναι ενδεχοµένως λιγότερο δαπανηρή από τη µεταµόσχευση. 

Βέβαια, σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η γονιδιακή θεραπεία θα µπορούσε να 

εφαρµοστεί σε όσες περιπτώσεις η ασθένεια έχει ξεφύγει από την προγεννητική διάγνωση. Θα 

µπορούσε λοιπόν να τεθεί το ερώτηµα: Αφήνουµε να γεννηθούν παιδιά που πάσχουν από 

κυστική ίνωση, ώστε να τα θεραπεύσουµε στη συνέχεια µε ότι κόστος αυτό συνεπάγεται; Ή 

εφαρµόζουµε προγράµµατα συστηµατικής διερεύνησης ζευγαριών φορέων κυστικής ίνωσης σε 

συνδυασµό µε προγεννητική διάγνωση; Αυτό δε σηµαίνει ότι πρέπει να πραγµατοποιούνται 

εκτρώσεις, αλλά ότι οι γονείς έχουν την ελευθερία επιλογής γνωρίζοντας πολύ περισσότερα, 

τόσο για το δικό τους, όσο και για το γενετικό υπόβαθρο του κυήµατός τους (ή για το 

µελλοντικό κύηµά τους) από ότι γνώριζε η ανθρωπότητα πριν από σαράντα χρόνια, ώστε να 

αποφασίσουν αν θα µπουν σε µια διαδικασία έκτρωσης ή στη διαδικασία ανατροφής ενός 

άρρωστου παιδιού ή εν δυνάµει άρρωστου παιδιού. Σίγουρα η έκτρωση δεν είναι µια ηθική 

επιλογή, αλλά για αυτήν δεν παίρνει θέση η επιστήµη, αλλά οι γονείς, οι κοινωνία και η πολιτική.  
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Μια από τις πρώτες ανησυχίες για τη γονιδιακή θεραπεία ήταν ότι το γενετικό υλικό που 

χρησιµοποιείται για τη θεραπεία των σωµατικών κυττάρων ίσως «µόλυνει» και τα γενετικά 

κύτταρα, έχοντας επιπτώσεις κατά συνέπεια στους απογόνους του ασθενή. Αν η επιλογή των 

φορέων και των κυττάρων στόχων γίνει µε προσοχή, τότε δεν γίνεται διάδοση του γενετικού 

υλικού στα γαµετικά κύτταρα, ειδικά σε ιστοειδικές ή οργανοειδικές ασθένειες όπως είναι η 

κυστική ίνωση και η β-Μεσογειακή αναιµία. Έως σήµερα δεν έχει παρατηρηθεί επιµόλυνση 

γαµετικών κυττάρων κατά τη εφαρµογή γονιδιακής θεραπείας σωµατικών κυττάρων. 

Οι δοκιµές για να καθορίσουν τα όρια της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας στην 

γονιδιακή θεραπεία σωµατικών κυττάρων είναι εν εξελίξει. Όµως, ακόµα, δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί γονιδιακή θεραπεία που να είχε την επιτυχία που προσδοκούσαν οι 

επιστήµονες. Η αποτελεσµατικότητα της θεραπείας για τις περισσότερες ασθένειες είναι 

απογοητευτική, αν και είναι ενθαρρυντική για µερικές. Ευτυχώς, κάποιες απροσδόκητες 

περιπλοκές και παρενέργειες έχουν προσδιοριστεί. Η διαδικασία για την ασφάλεια και την 

αποτελεσµατικότητα του θεραπευτικού χειρισµού των γονιδίων είναι παρόµοια µε αυτές που 

πραγµατοποιούνται για άλλα φάρµακα και συσκευές. 

Από τα κύρια προβλήµατα της γονιδιακής θεραπείας σωµατικών κυττάρων είναι η 

επαρκής επίβλεψη και η ασφάλεια των ερευνητικών πρακτικών στο εργαστήριο και η απόφαση 

για την έναρξη δοκιµών σε ανθρώπους και οι πρακτικές που ακολουθούνται για τη 

διασφάλιση, τόσο των υποκειµένων της θεραπείας, όσο και των ερευνητικών δεδοµένων. Το 

βασικό, λοιπόν, πρόβληµα είναι ο όγκος της γνώσης και της προετοιµασίας28 που απαιτούνται  

πριν εγκριθούν οι φορείς και τα γονίδια για κλινικές δοκιµές.57 Από οποιαδήποτε γνωστή ηθική 

σκοπιά (άσχετα από τον τρόπο που προσεγγίζεται), ο τελικός στόχος είναι η µεγιστοποίηση του 

κέρδους και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Με βάση αυτό το στόχο πρέπει τελικά να 

αποφασιστεί αν τα οφέλη είναι ρεαλιστικά ή όχι, ώστε να νοµιµοποιήσουν το ρίσκο που 

απαιτείται για την επίτευξη του στόχου. 

Αξίζει να σηµειωθούν τρία σηµεία όσον αφορά τη γονιδιακή θεραπεία, επειδή απορρέουν 

από την πεποίθηση ότι η γονιδιακή θεραπεία θα αποδειχθεί µια τεχνολογία που θα επιλύσει 

πολλά και σηµαντικά προβλήµατα. Κατ’ αρχάς, αν οι επιστήµονες προβλέπουν σωστά, οι νέες 

δυνατότητες (έστω και ως υπόθεση προς το παρόν) από τη χρήση της γονιδιακής θεραπείας θα 

αυξάνονται συνεχώς. Αυτό θα έχει ως συνέπεια κάποιες φορές, η επιθυµία της χρησιµοποίησης 

της τεχνολογίας να είναι περισσότερη από τη γνώση που απαιτείται, ώστε να την κάνει σε 

µεγάλο βαθµό επικίνδυνη προς τα υποκείµενα της έρευνας. Σε αυτό συµβάλει και η συνεχής 

προσπάθεια των επιστηµόνων να ξεφύγουν από την αφάνεια του εργαστηρίου και να 

αναδειχτεί η αξία τους, καθώς πάντα ο πρώτος είναι ο νικητής της κούρσας. Η διεθνής 

κοινότητα δείχνει ενδιαφέρον και είναι πρόθυµη να παρέχει την κατάλληλη βοήθεια για να 

διατηρηθούν τα πρότυπα ασφάλειας. 

∆εύτερον, οι περίοδοι του ξαφνικού ενθουσιασµού για τις νέες ιατρικές τεχνολογίες είναι 

οι περίοδοι που πρέπει να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην ιατρική έρευνα. Οι 

γιατροί δεν πρέπει να υιοθετούν βιαστικά νέες τεχνικές χωρίς επαρκή προετοιµασία. Τα 

ερευνητικά πρωτόκολλα χρειάζονται διεξοδική και διεπιστηµονική εξέταση µε ιδιαίτερη 

επιµέλεια, µε προσεκτικό και αµερόληπτο στάθµισµα των κινδύνων και των ωφελειών. Τα 



Γονιδιακή θεραπεία και προγεννητική διάγνωση. Βιοηθικά ζητήµατα και κοινωνικές προεκτάσεις. 
 

 
65 

 

υποκείµενα του πειραµατισµού πρέπει και δικαιούνται να έχουν πλήρη και δίκαιη εξήγηση των 

διαδικασιών και έντιµη πληροφόρηση για τη σχετική ισορροπία µεταξύ ερευνητικού 

ενδιαφέροντος και θεραπευτικών προοπτικών. Ειδικότερα, οι αιτήσεις µε τις οποίες οι ασθενείς 

συναινούν στην συµµετοχή τους στην ερευνητική διαδικασία δεν πρέπει να περιέχουν φράσεις 

έµµεσου εξαναγκασµού, όπως: «η γονιδιακή θεραπεία µπορεί να σας ωφελήσει», χωρίς την 

παράλληλη αποκάλυψη των ρεαλιστικών αβεβαιοτήτων, και την πιθανότητα να µην έχουν 

επιλυθεί όλα τα τεχνικά εµπόδια - προβλήµατα κατά τη διεξαγωγή της πρώτης δοκιµής. 

Τρίτον, οι συζητήσεις που αφορούν τη συγκατάθεση στα πειράµατα της γονιδιακής 

θεραπείας σωµατικών κυττάρων στη βιβλιογραφία φαίνονται µάλλον καθοδηγούµενες, από την 

υπερβολή που δίνεται στην παρούσα φάση στη χρήση της τεχνολογίας, από πρότυπα 

πειραµατισµού που στηρίζονται κυρίως σε παιδιά µε γενετικές ασθένειες. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, φυσικά, η υπερβολή είναι σχεδόν δεδοµένη, καθώς τα υποκείµενα της έρευνας είναι 

πρόσωπα που ακόµα δεν µπορούν να διεκδικήσουν τα συµφέροντά τους (είναι παιδιά!). 

Επίσης, δεν µπορεί και δεν πρέπει να γίνουν αντικείµενα εκµετάλλευσης ενήλικες που πάσχουν 

από κάποια γενετική ασθένεια για την έναρξη ενός ανέφικτου πρωτοκόλλου. Όπως σηµείωσε η 

Επιτροπή Clothier, είναι εύκολο να προβλέψουµε ότι οι ασθενείς τελικού σταδίου 

συγκατατίθενται χωρίς ιδιαίτερη σκέψη στην έρευνα της γονιδιακής θεραπείας, γνωρίζοντας 

την πιθανή έλλειψη άµεσου θεραπευτικού οφέλους ή της αναποτελεσµατικότητας της τεχνικής. 

Ως συνέχεια της παραπάνω σκέψης αναφέρουµε ότι η γονιδιακή θεραπεία εδώ και χρόνια 

συµβαδίζει µε την έρευνα επάνω στον καρκίνο. Με αυτόν τον τρόπο οι επιστήµονες ή διάφορες 

εταιρίες µπορούν µε σχετική ευκολία να πάρουν έγκριση πρωτοκόλλων γονιδιακής θεραπείας 

κατά του καρκίνου. 

Η βασική προσέγγιση στο θέµα θα πρέπει να είναι: όσο περισσότερο η γονιδιακή θεραπεία 

γίνεται όπως οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, τόσο περισσότερο πρέπει να αναθεωρούνται οι 

τεχνικές εισαγωγής γονιδίων που τυποποιούνται και να αφοµοιώνονται στις ήδη υπάρχουσες 

συµβατικές διαδικασίες. Αυτή η διαδικασία είναι εν εξελίξει στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε την 

δηµιουργία της Human Gene Therapy Review Committee εντός της RAC. ∆εν είναι τυχαίο ότι 

το πρώτο πρωτόκολλο γονιδιακής θεραπείας, που προτάθηκε από τον αποκαλούµενο και ως 

«πατέρα» της γονιδιακής θεραπείας French Anderson το 1989, αναθεωρήθηκε 15 φορές από 7 

διαφορετικούς ρυθµιστικούς οργανισµούς. Για να εγκριθεί ένα πρωτόκολλο και να προχωρήσει 

σε κλινική εφαρµογή πρέπει να περάσουν πέντε τουλάχιστον χρόνια από την αναθεώρηση του 

FDA. 

Παρατηρούµε λοιπόν, ότι πέρα από τα ζητήµατα ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας, 

προκύπτουν και άλλες ηθικές ανησυχίες από την γονιδιακή θεραπεία σωµατικών κυττάρων, 

όπως: πιθανές ζηµιές και οφέλη, ενήµερη (και εθελοντική) συγκατάθεση, δίκαιη και διαφανής 

επιλογή των ασθενών, προστασία των προσωπικών δεδοµένων, εµπιστευτικότητα των 

ιατρικών πληροφοριών. 
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6.3 Ηθικά & Κοινωνικά Προβλήµατα της Γονιδιακής Θεραπείας Γαµετικής Σειράς128,158 

Όπως προαναφέρθηκε, το θέµα της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς έχει 

υπερτονιστεί χωρίς να έχει καµιά βιοιατρική εφαρµογή, όχι µόνο επειδή δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί µε ευκολία από τεχνικής άποψης και έχει υψηλό κόστος, αλλά και επειδή δεν 

διαφέρει σε πρακτικό επίπεδο από την γονιδιακή θεραπεία σωµατικής σειράς. Ωστόσο, λόγω 

της εκτενούς βιβλιογραφίας που υπήρχε τα παρελθόντα έτη (καθώς τα τελευταία χρόνια δεν 

αναφέρεται στην σύγχρονη βιβλιογραφία) θα γίνει ανάλυση του θέµατος, η οποία ουσιαστικά 

αποτελεί συνέχεια της ανάλυσης για τη γονιδιακή θεραπεία σωµατικής σειράς. 

Οι ηθικές ανησυχίες για τη γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς έχουν ευρεία διάδοση, 

ιδιαίτερα µετά από την έναρξη του HGP.75, 89, 171 Πολλές φορές αυτές οι ανησυχίες εγείρονται 

από τεχνικά ζητήµατα. Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των γονιδίων, των καταστολέων και των 

ενεργοποιητών τους είναι σύνθετες, εξαρτώµενες εν µέρει από την ακριβή τους θέση µέσα στο 

χρωµόσωµα. Η σταθερή από άποψη ποσότητας και ποιότητας µεταβίβαση των γενετικών 

πληροφοριών και η ακριβής γονιδιακή έκφραση, απαιτεί την αντικατάσταση ή την επισκευή 

ενός ελαττωµατικού γονιδίου in situ. Η µόνη διαθέσιµη µέθοδος ανθρώπινης θεραπείας 

σήµερα είναι η προσθήκη γονιδίων. Παρόλα αυτά, απαιτούνται σηµαντικές τεχνικές 

ανακαλύψεις προτού πραγµατοποιηθεί η αντικατάσταση ή η επισκευή γονιδίων. Υπάρχουν 

όµως και πολλά άλλα τεχνικά εµπόδια που αντιµετωπίζει η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής 

σειράς, όπως η ελαχιστοποίηση των κινδύνων δηµιουργίας µεταλλαγών λόγω ένθεσης και της 

παραγωγής χιµαιρών. 

Η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς πραγµατοποιείται στους γαµέτες ή στα 

προέµβρυα. Αυτό προϋποθέτει µια αναπαραγωγική διαδικασία που περιλαµβάνει εξωσωµατική 

γονιµοποίηση για την αποφυγή της χρήσης ενός ελαττωµατικού γαµέτη ή προεµβρύου. Μόνο 

ζευγάρια που βρίσκονται σε κίνδυνο και είναι πρόθυµα να χρησιµοποιήσουν τέτοιες 

διαδικασίες θα ωφεληθούν από τη γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς. Ακόµα κι αν η 

εξωσωµατική γονιµοποίηση χρησιµοποιείται ευρέως, εξακολουθεί να υπάρχει το ερώτηµα 

γιατί χρησιµοποιείται. Εάν µια πιθανή ασθένεια εντοπιστεί σε ένα γαµέτη µπορεί να 

αποφευχθεί απλά µε την απόρριψη του. Οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία περιλαµβάνει 

διάφορους κινδύνους, για τους οποίους δεν υπάρχουν εγγυήσεις. 

Το πρόβληµα γίνεται πιο σύνθετο, αν µια ασθένεια εντοπιστεί σε ένα προέµβρυο, το οποίο 

έχει µια πλήρη σειρά 46 χρωµοσωµάτων. Οι ερευνητές και οι γιατροί που ασχολούνται µε τη 

γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς και την εξωσωµατική γονιµοποίηση, συχνά δηµιουργούν 

και καταστρέφουν έµβρυα ως µέρος της έρευνάς τους. Για εκείνους που δεν βρίσκουν 

προβληµατική την καταστροφή των προεµβρύων, το ερώτηµα που τίθεται είναι: γιατί να 

εµφυτευθεί ένα προέµβρυο; Εκείνοι που θεωρούν λανθασµένη την καταστροφή των 

προεµβρύων θα επέκριναν έντονα µια ερευνητική διαδικασία που τελειοποιεί τις τεχνικές της 

γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς µε την χρήση µιας εκτενούς µη θεραπευτικής έρευνας 

σε έµβρυα. Επιπλέον, εκείνοι που αντιτίθενται στην καταστροφή των προεµβρύων συνήθως 

απορρίπτουν και τις διαδικασίες της εξωσωµατικής γονιµοποίησης που χρησιµοποιούνται για 

να δηµιουργηθούν και να εξεταστούν έµβρυα. 
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Αυτές οι ανησυχίες δηµιουργούν το ερώτηµα: γιατί πρέπει να γίνει έρευνα στη γονιδιακή 

θεραπεία γαµετικής σειράς;138 Εάν γίνεται για χάρη της θεραπείας των ασθενειών (των φορέων 

και των απογόνων τους), τότε νοµίζω ότι λίγοι θα αντιδρούσαν σε αυτό. Αν, όµως, γίνεται για 

την βελτίωση γενετικά καθορισµένων χαρακτηριστικών, τότε νοµίζω ότι θα αντιδρούσαν 

πολλοί, µέσα στους οποίους θα ήταν και πολλοί επιστήµονες. Παρόλα αυτά όµως, η 

κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής κατά διαστήµατα απαγορεύει και 

αποσύρει τις απαγορεύσεις για την έρευνα πάνω σε ανθρώπινα έµβρυα.8  

Η τεχνολογία που απαιτείται για τη γενετική βελτίωση είναι η ίδια µε αυτήν που απαιτείται 

για τη γονιδιακή θεραπεία. Εποµένως, παρατηρούµε ότι και οι ίδιοι οι επιστήµονες έχουν µια 

αδυναµία στο να διαχωρίσουν επακριβώς τις δύο µεθόδους (αν και ουσιαστικά είναι µια 

µέθοδος). Αν λοιπόν, η γενετική βελτίωση είναι ανήθικη, τότε θα πρέπει να έχουµε 

επιφυλάξεις και για την γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς. Εποµένως, θα πρέπει να 

κάνουµε και τι διάκριση µεταξύ γονιδιακής θεραπείας σωµατικής και γονιδιακής θεραπείας 

γαµετικής σειράς µε γνώµονα το ποια από τις δύο θεωρείται ηθικά αποδεκτή και ποια όχι. 

Όπως φαίνεται τα επιχειρήµατα ενάντια στη χρήση της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής 

σειράς σχετίζονται µε τις δυνατότητες που προσφέρει στη πραγµατοποίηση της γενετικής 

βελτίωσης. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, πχ θα µπορούσαν να παράγουν βελτιωµένους 

«ανθρώπους» και υπερστρατιώτες. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι οι γενετικές 

τεχνολογίες θα ήταν χρήσιµες σε έναν ολοκληρωτικό δικτάτορα που θέλει να εξουσιάσει, όταν 

συγκρίνονται µε άλλα βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά µέσα που µπορούν να οδηγήσουν 

σε µια τέτοια κυριαρχία. Αυτό στις σύγχρονες κοινωνίες µπορεί να φαντάζει απίθανο, όµως 

κανένας δεν µπορεί να πει µε βεβαιότητα ότι είναι αδύνατο. 

Ένα ενδεχοµένως πιθανότερο σενάριο είναι η βαθµιαία επιδείνωση των κοινωνικών 

διακρίσεων, επειδή οι κοινωνικές οµάδες που έχουν τα οικονοµικά µέσα µπορούν να 

ωφεληθούν ευκολότερα. Η γονιδιακή θεραπεία κοστίζει και σε συνδυασµό µε την 

εξωσωµατική γονιµοποίηση γίνεται άπιαστη για τους οικονοµικά ασθενέστερους, εκτός και αν 

η γονιδιακή θεραπεία καλυφθεί από τα ασφαλιστικά ταµεία. Έτσι, οι οικονοµικά εύρωστοι 

άνθρωποι έχουν καλύτερη πρόσβαση στην τεχνολογία. Αυτό το πρόβληµα δεν υπάρχει µόνο 

στη γενετική, αλλά εντοπίζεται και σε άλλους οικονοµικούς τοµείς. Παρά το ότι η τεχνολογία 

είναι αρχικά ακριβή, στη συνέχεια γίνεται όλο και περισσότερο προσιτή σε όλες τις κοινωνικές 

οµάδες, όπως π.χ. η τεχνολογία των Η/Υ. Ένα µεγάλο µέρος του κόστους της γονιδιακής 

θεραπείας συνδέεται µε τον εργασιοεντατικό χαρακτήρα πολύ εξειδικευµένων διαδικασιών, 

που καθιστούν τη µείωση του κόστους στο εγγύς µέλλον απίθανη. Στο µέλλον, η 

αυτοµατοποίηση µπορεί να µειώσει το κόστος. 

Οι πιθανές µη αναµενόµενες συνέπειες είναι µέρος του κόστους όλων των προόδων στην 

επιστήµη και στην ιατρική. Η γονιδιακή θεραπεία εισάγει την προοπτική φαινοµενικά νέων 

συνεπειών. Το γονιδίωµα κρύβεται κάτω από την ανθρώπινη µορφή. Η τυχαία, λοιπόν, 

αποβολή µιας σηµαντικής λειτουργίας µπορεί να οδηγήσει στη µειωµένη ικανότητα ενός 

ατόµου ή ενός πληθυσµού επηρεάζοντας και την εξέλιξη του είδους. Όλες οι ιατρικές 

επεµβάσεις έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη εξέλιξη, καθώς αυξάνουν το προσδόκιµο της 
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ζωής. Η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς, όµως, µπορεί να επιφέρει σηµαντικές 

επιπτώσεις στην εξέλιξη µέσα σε ένα πιο σύντοµο χρονικό πλαίσιο από άλλες επεµβάσεις. 

Επιπλέον, οι συµβατικές ιατρικές επεµβάσεις θέτουν σε κίνδυνο ένα συγκεκριµένο άτοµο, 

ενώ η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς θέτει σε κίνδυνο το άτοµο και τους απογόνους του. 

Κάποιες συνέπειες µπορεί να µην εµφανιστούν στην πρώτη γενεά. Αυτό µετατρέπει τη 

γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς από µια παραδοσιακή θεραπεία σε µια επέµβαση στη 

δηµόσια υγεία. Για κάποιους αυτό θα φαινόταν µια πολύ καλή προοπτική της µεθόδου, όµως οι 

ίδιοι αυτοί άνθρωποι και µόνο που σκέφτηκαν µε αυτό τον τρόπο δεν έλαβαν υπόψη τους τις 

πιθανές συνέπειες.168  

Άλλες εκτιµήσεις ευνοούν τη συνέχιση στην έρευνα της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής 

σειράς. Ένας πειστικός ιατρικός λόγος είναι ότι αυτό το είδος θεραπείας µπορεί να είναι ο 

µόνος τρόπος να αντιµετωπιστούν ορισµένα προβλήµατα. Π.χ. για να αποτραπεί η έκφραση 

ορισµένων γενετικά καθορισµένων καρκινικών όγκων, όπως το ρετινοβλάστοµα, είναι 

απαραίτητο να ελεγχθεί κάθε κύτταρο του αµφιβληστροειδή από το οποίο θα µπορούσε 

ξεκινήσει ο όγκος.168 Ο µόνος τρόπος για να είναι κάποιος σίγουρος ότι οι κατάλληλες 

γενετικές αλλαγές έχουν γίνει σε όλα τα πιθανά καρκινογεννετικά κύτταρα είναι να διορθωθεί 

το γενετικό πρόβληµα στους γαµέτες, στα ζυγωτά ή σε πολυκύτταρα προέµβρυα. Με αυτό τον 

τρόπο, απλώς απορρίπτοντας τα κύτταρα που περιέχουν το καρκινικό γονίδιο αποφεύγονται 

εντελώς τέτοιες ασθένειες. 

Ασθένειες όπως η κυστική ίνωση, η β-Μεσογειακή αναιµία ή ο διαβήτης, θα µπορούσαν 

ενδεχοµένως να θεραπευθούν µε τη γονιδιακή θεραπεία σωµατικής σειράς, αλλά οι γονείς 

µπορεί (µε καλή πρόθεση) να θελήσουν να θεραπεύσουν τα παιδιά τους από την ασθένεια πριν 

αυτά γεννηθούν. Επιπλέον, φαίνεται πολύ αποδοτικότερο να θεραπευτεί µια γενετική ασθένεια 

µε µια θεραπεία που θα αποτρέψει την εµφάνισή της στις µελλοντικές γενεές, από το να 

θεραπεύεται κάθε φορά που θα εµφανίζεται, δηλαδή από γενιά σε γενιά. Από τη σκοπιά της 

δηµόσιας υγείας, η αποτελεσµατική πρόληψη µιας ασθένειας έχει σηµαντική κοινωνική αξία, 

όπως είναι η διατήρηση της υγείας των µελλοντικών γενεών. Η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής 

σειράς µπορεί να οδηγήσει προς τις δύο κατευθύνσεις. 

 

6.4 Γενετική Βελτίωση128,158 

Υπάρχει ένα ακόµα ισχυρότερο επιχείρηµα ενάντια στη γονιδιακή θεραπεία και αφορά την 

γενετική βελτίωση.56 Μπορεί η γονιδιακή θεραπεία αρχικά να χρησιµοποιηθεί για την 

αποτροπή γενετικών ασθενειών, αλλά τί θα γίνει αν χρησιµοποιηθεί για µη θεραπευτικούς 

σκοπούς ή για γενετική βελτίωση. Οι γονείς (ή άλλοι) θα προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν 

«τέλεια» παιδιά µε αυξηµένη νοηµοσύνη, ψηλότερα, µε αθλητικές δυνατότητες, όµορφα ή 

δυνατά. Εκείνοι, οι όχι αρκετά τυχεροί, που δεν θα έχουν βελτιωθεί θα θεωρούνται κατώτεροι 

ή «ελαττωµατικοί». Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η γενετική βελτίωση συνεξετάζεται συνήθως µε την 

γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς, έστω και ασυνείδητα. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, κυρίως 

φιλόσοφοι και θεολόγοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο όρος «γενετική βελτίωση» δεν υφίσταται. Σε 

αυτό ίσως να συµβάλει και η µετάφραση του όρου, καθώς στα αγγλικά ο βιολογικός όρος 
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αποδίδεται µε τη λέξη «breeding» και όχι «genetic enhancement». Ενώ, άλλοι µεταφράζουν 

τον όρο «enhancement» µε τις 

λέξεις ενδυνάµωση ή 

ενίσχυση. Υποστηρίζουν ότι η 

µοναδική βελτίωση που 

µπορεί να επέλθει σε έναν 

άνθρωπο είναι πνευµατική – 

ηθική και όχι σωµατική. Η 

αύξηση για παράδειγµα της 

µυϊκής µάζας ή η βελτίωση 

των εξωτερικών 

χαρακτηριστικών ενός ατόµου 

µέσω γονιδιακής θεραπείας 

δεν αποτελεί βελτίωση, καθώς 

δεν του προσφέρει κάποιο 

ηθικό ή κοινωνικό 

πλεονέκτηµα. ∆ηλαδή, το 

κοινωνικό σύνολο καθορίζει 

το τι είναι κοινωνικό 

πλεονέκτηµα και όχι η 

γενετική. Παρόλα αυτά όµως, 

στις σύγχρονες κοινωνίες και η 

οµορφιά και η σωµατική ρώµη 

θεωρούνται αρετές του ατόµου 

και το χειρότερο είναι ότι 

θεωρούνται ανταλλάξιµες 

αρετές (βλ. αγορά εργασίας, 

modelling, body-building κτλ). 

Όµως, η κοινή γνώµη, οι 

περισσότεροι επιστήµονες, 

κρατικοί οργανισµοί (The 

President's Council on 

Bioethics, US) και αρκετοί 

φιλόσοφοι και θεολόγοι 

πιστεύουν ότι στις σύγχρονες 

κοινωνίες ο όρος «γενετική 

βελτίωση» υφίσταται, γι αυτό 

στη συνέχεια θα ασχοληθούµε 

µαζί της. 

Η γενετική βελτίωση θα Εικόνα 17: Homo cyber sapiens.108  
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µπορούσε να διακριθεί σε κατηγορίες. Η σωµατική γενετική βελτίωση (physical enhancement) 

στοχεύει σε µια σειρά αλλαγών, όπως: αύξηση του σωµατικού µεγέθους, αύξηση της µυϊκής 

µάζας, µείωση των αναγκών για ύπνο, αύξηση της αντοχής, αλλαγή του χρώµατος (µαλλιών, 

οφθαλµών, δέρµατος), επιβράδυνση της γήρανσης, την αλλαγή του φύλου κτλ. Σε αυτήν την 

κατηγορία γενετικής βελτίωσης θα µπορούσε να ενταχθεί και το γενετικό dopping, το οποίο 

είναι αρκετά επίκαιρο στις µέρες µας. Επίσης, στην ίδια κατηγορία θα µπορούσε να ενταχθεί 

και η δηµιουργία υπερανθρώπων και υπερστρατιωτών (Homo cyber sapiens). Η διανοητική 

γενετική βελτίωση (intellectual enhancement) περιλαµβάνει αλλαγές που στοχεύουν στη 

βελτίωση της µνήµης και της γνωστικής δυνατότητας, προωθώντας την πολυδιάστατη σκέψη 

και την αυξανόµενη φαντασία. Η ψυχολογική γενετική βελτίωση (psychological enhancement) 

περιλαµβάνει προσπάθειες βελτίωσης της κοινωνικότητας, µείωσης της συστολής κτλ. Η ηθική 

γενετική βελτίωση (moral enhancement) θα µπορούσε να επιδιώξει τον έλεγχο της βίαιης 

συµπεριφοράς, την ενθάρρυνση της ευγένειας και την προώθηση της συµπόνιας. Από τις 

πρώτες, σηµαντικότατες διαπιστώσεις που έγιναν, τόσο από τους επιστήµονες, όσο και από 

τους πολιτικούς φορείς είναι η διάκριση µεταξύ της γονιδιακής θεραπείας (δηλ. επεµβάσεις 

που έχουν σκοπό να θεραπεύσουν ή να αποτρέψουν την εµφάνιση γενετικών ασθενειών) και 

της γενετικής βελτίωσης (δηλ. επεµβάσεις που έχουν ως σκοπό να βελτιώσουν την ανθρώπινη 

µορφή). Η γονιδιακή θεραπεία είναι ηθικά αποδεκτή επειδή εξυπηρετεί αποδεκτούς ιατρικούς 

στόχους. Η γενετική βελτίωση δεν είναι ηθικά αποδεκτή επειδή προωθεί στόχους που θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε τροµερές συνέπειες. Αν και αυτό το επιχείρηµα έχει 

χρησιµοποιηθεί κατά της γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς, είναι επίσης µια ένσταση και 

για τη γονιδιακή θεραπεία σωµατικών κυττάρων, δεδοµένου του ότι και η γονιδιακή θεραπεία 

σωµατικών κυττάρων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέθοδος γενετικής βελτίωσης. 

Η διαφορά µεταξύ της «θεραπείας» και της «βελτίωσης» είναι βασισµένη στη διαφορά 

µεταξύ των «ιατρικών» και «µη ιατρικών» επεµβάσεων. Η θεραπεία είναι ένας τύπος ιατρικής 

επέµβασης µε σκοπό την επίτευξη των ιατρικών στόχων, π.χ. πρόληψη, θεραπεία ασθενειών ή 

διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. Η βελτίωση είναι µια επέµβαση που δεν εξυπηρετεί 

ιατρικούς στόχους. Η διάκριση έχει κάποια διαισθητική ευλογοφάνεια: υπάρχει τεράστια 

διαφορά µεταξύ της λήψης ενός στεροειδούς για τη θεραπεία κάποιας ασθένειας και της λήψης 

ενός στεροειδούς για να αυξηθεί η αθλητική απόδοση κάποιου. Επιπλέον, υπάρχει τεράστια 

διαφορά µεταξύ της ένθεσης ενός γονιδίου σε έναν ασθενή προκειµένου να παραχθεί ένα 

ζωτικής σηµασίας ένζυµο του συκωτιού και της ένθεσης ενός γονιδίου προκειµένου να αυξηθεί 

η τριχοφυΐα στο κεφάλι κάποιου. Επίσης, υπάρχει τεράστια διαφορά µεταξύ της ένθεσης ενός 

γονιδίου σε ένα έµβρυο προκειµένου να αποτραπεί η γέννηση ενός παιδιού µε κυστική ίνωση 

και της ένθεσης ενός γονιδίου σε ένα έµβρυο προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα 

γίνει πολύ ψηλό. Στις «µη ιατρικές» επεµβάσεις θα µπορούσαν να ενταχθούν µε ευκολία και οι 

αισθητικές πλαστικές επεµβάσεις, οι οποίες δεν έχουν καµιά ιατρική σηµασία (ίσως να έχουν 

ψυχολογική σηµασία), αλλά χρησιµοποιούν τις ιατρικές µεθόδους για την πραγµατοποίησή 

τους.  

Εποµένως, η διάκριση αυτή γίνεται λιγότερο σαφής, αν λάβουµε υπόψη περιπτώσεις όπως 

την προσθετική στήθους σε γυναίκες που έχουν υποστεί µαστεκτοµή, την λήψη αυξητικής 
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ορµόνης από παιδιά µε σκελετικές υποπλασίες, την λήψη αντικαταθλιπτικών χαπιών από 

ψυχικά ασθενείς ανθρώπους, την λήψη βιταµινών και ανόργανων αλάτων (γενικά 

συµπληρωµάτων διατροφής) για την αποφυγή µεταβολικών ανεπαρκειών, την λήψη Viagra 

από άνδρες µε σεξουαλική δυσλειτουργία, ανοσοποιήσεις, γυαλιά για ανθρώπους µε µειωµένη 

εκ φύσεως οπτική ικανότητα ή τη µεταµόσχευση κοχλία σε ανθρώπους µε οικογενή κώφωση. 

Πολύ σηµαντικό ρόλο όµως παίζει η σκοπιά και η προδιάθεση µε την οποία 

αντιµετωπίζουµε το θέµα. Μπορούµε να χαρακτηρίσουµε τον όρο γενετική βελτίωση ως 

«µετατόπιση των ορίων του φυσιολογικού». Για παράδειγµα, ο µέχρι τώρα αποδεκτός σκοπός 

της ιατρικής παρέµβασης είναι η αποκατάσταση µιας παθολογικής κατάστασης και η 

επαναφορά της στη φυσιολογική. Στόχος, δηλαδή, της Ιατρικής είναι η θεραπεία και όχι η 

βελτίωση. Μια πολύ σηµαντική συνέπεια αυτού είναι ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας 

δεοντολογικής πρακτικής προσπαθούµε να βρούµε τρόπους ώστε να χαρακτηρίσουµε 

βελτιωτικές επεµβάσεις ως θεραπευτικές. Μετατοπίζουµε, λοιπόν, τα όρια του φυσιολογικού 

ώστε να µπορούµε να επέµβουµε. Ακόµη και ο εµβολιασµός χαρακτηρίζεται ως προληπτική 

παρέµβαση, ενώ στην ουσία είναι µια ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος.95 ∆ηλαδή, αν 

βρούµε ένα τρόπο να προσφέρουµε µια βελτιωτική µέθοδο ως θεραπευτική, τότε το ευρύ κοινό 

θα τη δεχτεί. Μέχρι σήµερα δεν εγκρίνονται φάρµακα µε στόχο τη βελτίωση, παρά µόνο τη 

θεραπεία συγκεκριµένων νόσων. Οι βελτιωτικές ιδιότητες είναι παρεµπίπτουσες και 

ανακύπτουν στην πορεία. Ενώ η ζήτηση για βελτιωτικές παρεµβάσεις υπάρχει, η συµβατική 

Ιατρική δεν έχει αποδεχτεί αυτό το ρόλο ακόµη, τον παίζει όµως καλυπτόµενη πίσω από αυτό 

που έχει ονοµαστεί «νοσολογική ελαστικότητα», δηλαδή διεύρυνση των ορίων της νόσου.95  

Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω περιπτώσεων, ώστε να εγείρουν 

σηµαντικά ερωτήµατα ηθικής και κοινωνικής υφής; Πολλοί γιατροί και µελετητές καθορίζουν 

την υγεία και την ασθένεια µε βιοϊατρικούς όρους: οι ασθένειες προκύπτουν από 

περιβαλλοντικούς, αναπτυξιακούς ή γενετικούς παράγοντες, αναγκάζοντας το σώµα να 

λειτουργεί µη φυσιολογικά. Σε ένα υγιές άτοµο τα όργανα και οι ιστοί όλου του σώµατος 

εκτελούν τις λειτουργίες που έχουν καθοριστεί µέσω της φυσικής επιλογής. Π.χ. ένας 

άνθρωπος µε σπασµένο αστράγαλο έχει έναν αστράγαλο που δεν λειτουργεί σωστά, ένας 

άνθρωπος µε οικογενή καρδιακή ανεπάρκεια (CHF: Congestive Heart Failure) έχει µια καρδιά 

που δεν λειτουργεί σωστά. 

Όµως, ποιός καθορίζει τι είναι φυσιολογικό και τι όχι; Πώς µπορούµε να ορίσουµε την 

«κανονική» ανθρώπινη λειτουργία; Τι είναι κακό και τι καλό µε γενετικούς όρους. Γιατί, η 

κανονικότητα και η υγεία θα πρέπει να προσδιορίζονται αποκλειστικά σε σχέση µε τα γενετικά 

δεδοµένα, χωρίς αναφορά στην κοινωνική διάσταση των ανθρωπίνων όντων; Κι αν είναι να 

ορίζονται µε αυτόν τον τρόπο, ποιος θα είναι αυτός που θα θέσει τα κριτήρια; Και µε τι 

κριτήρια, αυτά που ωφελούν το συγκεκριµένο άτοµο, τους γονείς του, την κοινωνία εν γένει, ή 

την συνέχιση της ζωής στον πλανήτη; Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσουµε το επίθετο 

φυσιολογικός.  

Σε κάποιους µικρούς τοπικού χαρακτήρα πληθυσµούς, πολλές από τις καταστάσεις που 

γενικά θεωρούνται ως ασθένειες, όπως το AIDS, o αλκοολισµός, η τερηδόνα, η υπέρταση, η 
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παχυσαρκία, ο καρκίνος του προστάτη και ο υποσιτισµός, είναι τόσο κοινές που θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν στατιστικά κανονικές λειτουργίες. Αυτό καταδεικνύει ότι οι κανονικές 

ανθρώπινες λειτουργίες δεν ορίζονται από στατιστικά δεδοµένα, αλλά από κανονιστικά 

ιδανικά. Ποιός και πώς καθορίζει αυτά τα κανονιστικά πρότυπα; Σαφώς, οι γιατροί έχουν 

συµβάλλει πάρα πολύ, αλλά και η κοινωνία έχει ισχυρότατη επιρροή στη διαµόρφωσή τους. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η διαφορά µεταξύ ενός υγιούς ανθρώπου και ενός ασθενούς ανθρώπου 

εξαρτάται από κοινωνικούς και πολιτιστικούς κανόνες. Η ανάλυση αυτή έγινε για να φτάσουµε 

να πούµε ότι και η διάκριση µεταξύ της γονιδιακής θεραπείας και της γενετικής βελτίωσης 

είναι υποκειµενικές έννοιες: µια επέµβαση µπορεί να είναι θεραπευτική σε µια κοινωνία αλλά 

όχι σε µια άλλη. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που δείχνει τη δυσκολία ορισµού του επιθέτου 

«φυσιολογικός» είναι το παράδειγµα της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας. Υπάρχουν παθήσεις 

που η έννοια του παθολογικού έχει σαφές και αδιαµφισβήτητο περιεχόµενο, όπως π.χ. το 

γονίδιο της µεσογειακής αναιµίας. Άρα σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν θεµιτό να 

απαλλάξουµε τον πληθυσµό από αυτά τα γονίδια. ∆εν µπορούµε όµως µε την ίδια ευκολία να 

πούµε το ίδιο και µε τη δρεπανοκυτταρική αναιµία όταν γνωρίζουµε ότι η παρουσία αυτού του 

γονιδίου προφύλαξε δεκάδες ανθρώπους από την ελονοσία στην Αφρική.62 Υπάρχει δηλαδή 

µια εγγενής δυσκολία στον καθορισµό του φυσιολογικού ακόµη και για τις ασθένειες. Και αν 

υπάρχει η δυσκολία αυτή για τα γονίδια που σχετίζονται µε νόσους, αντιλαµβανόµαστε το 

βαθµό της δυσκολίας όταν αναφερόµαστε σε γονίδια που σχετίζονται µε την συµπεριφορά, την 

προσωπικότητα ή τον ψυχισµό.  

Έτσι θα λέγαµε ότι ενώ η γονιδιακή θεραπεία σήµερα, σηµαίνει αλλαγή/θεραπεία 

παθολογικών γονιδίων, αύριο ίσως να σηµαίνει αλλαγή των µη επιθυµητών γονιδίων, δηλαδή 

των µη επιθυµητών ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Και ο δρόµος για να αρχίσει να συνηθίζει ο 

άνθρωπος ακόµη και αυτές τις «διορθώσεις» δεν είναι πολύ µακρύς.  

Ας υποθέσουµε ότι µπορούµε να κάνουµε τη διάκριση µεταξύ της θεραπείας και της 

βελτίωσης, γιατί πρέπει να θεωρήσουµε ότι η βελτίωση είναι ηθικά προβληµατική; Άλλωστε, 

πολλοί από τους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσε γενετικά να αλλάξει η ανθρώπινη 

µορφή θα µπορούσαν να προσφέρουν σηµαντικά οφέλη στα άτοµα και στην κοινωνία. Αν και 

πολλά από αυτά τα πιθανά οφέλη είναι πέρα από τις ικανότητες της τρέχουσας τεχνολογίας, 

επειδή περιλαµβάνουν το χειρισµό σύνθετων, πολυπαραγοντικών διαδικασιών, ίσως να 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν πιο σύντοµα από ότι φανταζόµαστε. Π.χ. µερικοί ερευνητές και 

ηθικοί φιλόσοφοι έχουν προτείνει ότι η γονιδιακή θεραπεία, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

για να κάνει τους ανθρώπους πιο υγιείς από το «κανονικό». Η γενετική βελτίωση θα µπορούσε 

να προκαλέσει πλήρη ανοσία έναντι στους ιούς, όπως ο HIV, θα µπορούσε καταστήσει το 

σώµα ανθεκτικό στους καρκίνους ή τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές, µπορούσε να βελτιώσει 

τη νοηµοσύνη, την αθλητική ή µουσική ικανότητα ή να οδηγήσει σε µακροζωία. Η κοινωνία 

δέχεται ήδη και ενθαρρύνει πολλές µη γενετικές µορφές ανθρώπινης βελτίωσης, όπως η 

εκπαίδευση, τα ταξίδια (βλ. Erasmus κτλ), η αθλητική εξάσκηση και η ανάπτυξη της 

πληροφορικής. Γιατί είναι σωστό να χρησιµοποιηθούν µη γενετικά µέσα και λανθασµένη η 

χρήση γενετικών µέσων για την ενίσχυση των ανθρώπινων λειτουργιών; 
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Οι αντίπαλοι της γενετικής βελτίωσης έχουν ποικίλες απαντήσεις σε αυτό το επιχείρηµα. 

Καταρχάς, υπάρχει το γνωστό επιχείρηµα ότι η βελτίωση είναι σαν να υποδυόµαστε τους 

Θεούς, αλλά, όπως είδαµε νωρίτερα, αυτό το επιχείρηµα είναι σαθρό, καθώς η κοινωνία 

εµπιστεύεται την επιστήµη και την τεχνολογία. 

∆εύτερον, µερικοί θα υποστήριζαν ότι η γενετική βελτίωση είναι αφύσικη. Οι 

θεραπευτικές επεµβάσεις έχουν ως σκοπό να αποκαταστήσουν τη φυσική ανθρώπινη 

λειτουργία, αλλά η βελτίωση στοχεύει στο να την αλλάξει ή να την τροποποιήσει. Είναι όµως 

λάθος να αλλάξουµε την ανθρώπινη λειτουργία; Η επιστήµη και η τεχνολογία έχουν καταφέρει 

µέσα σε µερικές εκατονταετίες να αλλάξουν εντελώς τη «φυσική ανθρώπινη τάξη» που υπήρχε 

για αρκετά εκατοµµύρια χρόνια αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής, το ύψος, το βάρος, τη βασική 

εκπαίδευση και µε τη µείωση της θνησιµότητας από διάφορες ασθένειες. Ακόµη και οι 

κοινωνίες µε χαµηλό τεχνολογικό επίπεδο αλλάζουν συνήθως την ανθρώπινη µορφή µέσω 

καλλωπιστικών τρυπηµάτων, περιτοµής, δερµατοστιξιών (tattoos) και των χρωµάτων 

σωµάτων. Κάποιος θα υποστήριζε ότι δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς λανθασµένο στη γενετική 

βελτίωση, αν και µερικά είδη βελτίωσης θα ήταν ανήθικα επειδή προκαλούν δυσάρεστες 

συνέπειες στις σηµερινές κοινωνίες. 

Τρίτον, θα µπορούσαν να υποστηρίξουν ότι µπορεί να γίνει κατάχρηση της γενετικής 

βελτίωσης από τους γονείς ή τις κυβερνήσεις. Οι γονείς να προσπαθήσουν να κάνουν υπερ-

παιδιά και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα να προσπαθήσουν να δηµιουργήσουν τους υπερ-

στρατιώτες ή µια παθητική κοινωνία υπηρετών. Οι υπερασπιστές θα συµφωνούσαν ότι αυτό θα 

µπορούσε να πραγµατοποιηθεί, αλλά από µόνος του αυτός ο λόγος δεν µπορεί να αντιταχθεί 

στην γενετική βελτίωση, δεδοµένου ότι οποιαδήποτε νέα τεχνολογία µπορεί να έχει τα ίδια 

αποτελέσµατα αν δεν χρησιµοποιηθεί σωστά. 

Τέλος, οι αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι η γενετική βελτίωση µπορεί να επιδεινώσει τις ήδη 

υπάρχουσες κοινωνικές (οικονοµικές και πολιτικές) ανισότητες, επειδή η τεχνολογία της θα 

ήταν διαθέσιµη µόνο στους οικονοµικά ισχυρούς. Οι οικονοµικά ισχυροί θα βελτιώσουν 

γενετικά τα παιδιά τους, τα οποία θα µπορούν να ελέγξουν νέες µεθόδους γενετικής βελτίωσης 

και το χάσµα µεταξύ των πλουσίων και των φτωχών θα διευρυνθεί. Μερικοί υποστηρίζουν, 

θεωρητικολογώντας, ότι η διαδεδοµένη χρήση της γενετικής βελτίωσης θα µπορούσε ακόµη 

και να παραγάγει ευδιάκριτες κάστες ή ακόµα και υποείδη. 

Οι υπερασπιστές της γενετικής βελτίωσης έχουν διάφορες απαντήσεις σε αυτό το 

επιχείρηµα. Καταρχάς, τα αποτελέσµατα της µπορεί να µην είναι αρκετά σηµαντικά, ώστε να 

έχουν σηµαντική επίδραση στις κοινωνικές ανισότητες. ∆εύτερον, εάν η γενετική βελτίωση 

µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στις κοινωνικές ανισότητες, τότε αυτή η επίδραση µπορεί 

να είναι µόνο προσωρινή, δεδοµένου ότι είναι µόνο µια τεχνολογία, η οποία (όπως και άλλες 

τεχνολογίες) µπορεί τελικά να φτάσει και στα φτωχότερα µέλη της κοινωνίας καθώς γίνεται 

φτηνότερη και πιο προσιτή. Τρίτον, η κοινωνία µπορεί να υιοθετήσει κανονισµούς ή πολιτικές 

για να εξασφαλίσει ότι η τεχνολογία της γενετικής βελτίωσης θα είναι ευρέως διαθέσιµη. 

Παρόλα αυτά, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι και οι αντίπαλοι και οι υπερασπιστές της 

γενετικής βελτίωσης µπορούν µόνο να φανταστούν τα πιθανά αποτελέσµατα της, καθώς δεν 
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ξέρουµε, στη δεδοµένη χρονική στιγµή, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στην κοινωνία. 

Εντούτοις, µπορούµε να είµαστε αρκετά βέβαιοι, βασισµένοι στην ιστορία της τεχνολογίας και 

στην κατανόηση της δυναµικής της ελεύθερης αγοράς, ότι θα είναι πολύ δύσκολο να 

αποτρέψεις τους ανθρώπους/καταναλωτές από το να χρησιµοποιήσουν την γενετική βελτίωση 

ευθύς µόλις αναπτυχθεί. Η πρόσφατη ιστορία της γενετικής µας λέει ότι αυτή η µέρα δεν θα 

αργήσει να έρθει. 

Τα ανωτέρω ζητήµατα δηµιουργούν σηµαντικές νέες προκλήσεις στους νοµοθέτες, οι 

οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέες ρυθµίσεις. 

Η έλλειψη παιδείας, τόσο µέσα από την οικογένεια, όσο και µέσα από κοινωνικούς 

θεσµούς, η ταχύτητα παραγωγής γνώσης και τεχνολογιών, που τις περισσότερες φορές δεν 

έχουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα ακόµα και για τους επιστήµονες και η άγνοια των σχετικών 

θεµάτων από το ευρύ κοινό σε συνδυασµό µε την υπερπροβολή από τα ΜΜΕ καθιστούν το 

κράτος και την κοινωνία γενικότερα ανέτοιµους για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων. 

Παράλληλα, κάποιοι απαγορευτικοί κανονισµοί έχουν τα αντίθετα αποτελέσµατα από τα 

αναµενόµενα, καθιστώντας ακόµα και µη παραδεκτές τεχνικές, όπως της γενετικής βελτίωσης, 

αναπόφευκτες. Η γενετική βελτίωση είναι αναπόφευκτη, επειδή υπάρχουν αµέτρητοι 

κεφαλαιοκράτες πρόθυµοι να αγκαλιάσουν το   σύγχρονο   βιοκαπιταλισµό.   Επειδή,   ο   

σύγχρονος   απερίσκεπτος   φιλελευθερισµός   είναι ασυγκράτητος. Επειδή, οι άνθρωποι είναι 

από τη φύση τους αδιάκριτα, ανήσυχα και ασυµβίβαστα όντα. Επειδή, οι άνθρωποι είναι 

ανταγωνιστικά όντα, ψάχνοντας πάντα τις νέες και προκλητικές ευκαιρίες να µεγιστοποιήσουν 

το προσωπικό, κοινωνικό και οικονοµικό κέρδος. Επειδή, το µέλλον είναι δικό µας για να το 

διαµορφώσουµε.52  

Και αν αυτά δεν αρκούν, ας αναλογιστούµε το άρθρο που δηµοσιεύτηκε στον Ελεύθερο 

Τύπο το Σάββατο 10 Μαΐου 2008 (Πηγή: Associated Press), στο οποίο γίνεται φανερό ότι 

ακόµα και αν δεν εφαρµοστεί η γονιδιακή θεραπεία (και κατ’ επέκταση η γενετική βελτίωση) 

και αφήσουµε την φυσική επιλογή να επιδράσει πάνω στο είδος µας, οι άνθρωποι βρίσκουν 

τρόπους να επέµβουν και σε αυτή. Ο τίτλος του άρθρου ήταν: «Σύγχρονες µέθοδοι φυσικής 

επιλογής. Οι επιστήµονες των ΗΠΑ θα καταρτίσουν λίστες αυτών που θα σώσουν σε 

περιόδους κρίσης». Ουσιαστικά το άρθρο περιείχε οδηγίες προς τους γιατρούς για το ποιους 

αξίζει να σώσουν σε περιόδους πανδηµιών ή εξαιρετικά επικίνδυνων επιδηµιών. Στο άρθρο 

αναφέρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα βοηθούνται οι παρακάτω οµάδες ανθρώπων: i) 

άτοµα άνω των 85 ετών, ii) άτοµα που έχουν υποστεί σοβαρά τραύµατα (θύµατα τροχαίων και 

πυροβολισµού), iii) ασθενείς που φέρουν σοβαρά εγκαύµατα και είναι άνω των 60 ετών, iv) 

άτοµα που πάσχουν από βαριά νοητική υστέρηση (σε αυτούς υπολογίζονται και όσοι πάσχουν 

από εκφυλιστικές ασθένειες, όπως η νόσος Αλτσχάιµερ) και v) ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις, 

όπως βαριές καρδιαγγειακές παθήσεις, αναπνευστικά προβλήµατα ή όσοι πάσχουν από 

δύσκολες µορφές διαβήτη. ∆ηλαδή, επανερχόµαστε στη φράση: το µέλλον είναι δικό µας προς 

διαµόρφωση.   
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6.5 Προγεννητική ∆ιάγνωση - Γονιδιακή Θεραπεία & η «Εγγενής Αξία» της Ζωής128 

Όπως προαναφέρθηκε, λόγω της πραγµατοποίησης εκτρώσεων (στην εφαρµογή τόσο της 

προγεννητικής διάγνωσης, όσο και της γονιδιακής θεραπείας) έρχεται στην επιφάνεια το 

ζήτηµα της «εγγενούς αξίας» της ζωής. Ο ηθικός προβληµατισµός εγείρεται κατά κύριο λόγο 

διότι τα ολοδύναµα βλαστικά κύτταρα έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν σε µια ξεχωριστή 

ανθρώπινη οντότητα, µπορούν να θεωρηθούν έµβρυα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ηθικός 

προβληµατισµός για την έρευνα στα βλαστικά κύτταρα σχετίζεται µε τον αντίστοιχο 

προβληµατισµό για την έρευνα στα έµβρυα. Ο προβληµατισµός για την έρευνα στα έµβρυα 

περιλαµβάνει ζητήµατα όπως η διάθεση και η καταστροφή των εµβρύων. 

Στο διάλογο για την έρευνα στα βλαστικά κύτταρα υπάρχει µια θεµελιακή εννοιολογική 

αντιπαράθεση αξιακού περιεχοµένου. Στις συζητήσεις για τα θέµατα της αρχής της ζωής (π.χ. 

έκτρωση, IVF, έµβρυα in vitro κλπ) γίνεται λόγος για το έµβρυο, η βιολογική ανάπτυξη του 

οποίου καθορίζει και τα κριτήρια για να χαραχτεί η «γραµµή» που θα ορίζει από ποιο σηµείο 

και µετά έχει ηθική υπόσταση (status) και ενδεχοµένως παύει να έχει συµφέροντα και να 

αποκτά ορισµένα δικαιώµατα που το καταστούν άξιο προστασίας. 

Το βασικό ερώτηµα που προκύπτει κατά τον πειραµατισµό σε βλαστικά κύτταρα 

επικεντρώνεται κατ’ αρχάς στην ταυτότητα αυτού που ονοµάζεται «πρώιµο έµβρυο ή 

προέµβρυο» και αν διαθέτει ηθική υπόσταση και αν ναι τι είδους; Στο πλαίσιο αυτού του 

διαλόγου έχουµε δύο πλευρές. Η πρώτη πλευρά θεωρεί το γονιµοποιηµένο ωάριο (το ζυγωτό) 

ανθρώπινο ον, άρα υποκείµενο αξίωσης δικαιωµάτων, µε πρωταρχικό το δικαίωµα στη ζωή και 

στην ανάπτυξη. Η δεύτερη πλευρά θεωρεί το ζυγωτό, τουλάχιστον µέχρι τη διαµόρφωση του 

εµβρύου (όγδοη εβδοµάδα κύησης), απλώς ως ένα κυτταρικό ιστό µε ανθρώπινο γενετικό 

κώδικα, χωρίς ηθική αξία ίδια µε εκείνη του προσώπου και άρα διαθέσιµο αντικείµενο για 

επιστηµονική έρευνα. 

Οι δυο αυτές πλευρές αντιπαράθεσης συµπίπτουν σε ένα βαθµό µε τις αντίστοιχες πλευρές 

αντιπαράθεσης σχετικά µε την ηθικότητα ή µη της άµβλωσης. Επίσης, το έµβρυο είναι κοινό 

και για τα δύο ζητήµατα (άµβλωση - καταστροφή ανθρώπινων βλαστικών κυττάρων). Η 

ειδοποιός διαφορά έγκειται στην απουσία των συµφερόντων των γονέων (περισσότερο της 

µητέρας) για την ασφαλή κυοφορία του εµβρύου. Το έµβρυο τίθεται σε αποµόνωση, χωριστά 

από τη µήτρα της µητέρας. Η ουσία του ηθικού ζητήµατος του πειραµατισµού σε ανθρώπινα 

εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα έγκειται στην διερεύνηση της ηθικής υπόστασης και της αξίας του 

εµβρύου, όπως την συναντάµε στη συζήτηση για την άµβλωση. Άλλα ηθικά ζητήµατα, που 

προκύπτουν, σχετίζονται µε την πηγή των βλαστοκυττάρων. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει κάτι 

το ηθικά επιλήψιµο σχετικά µε την χρήση εµβρύων, αποκλειστικά δηµιουργηµένων για έρευνα, 

σε σύγκριση µε τα έµβρυα που προέρχονται από αποβολή, από κλωνοποίηση ή ως 

πλεονάζοντα από τεχνητή αναπαραγωγική χρήση; Ποια η ηθική διαφορά ανάµεσα στη χρήση 

ενήλικων βλαστοκυττάρων και εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων; Μπορούν τα οφέλη από την 

πολλά υποσχόµενη χρήση βλαστοκυττάρων για την θεραπεία εκφυλιστικών νόσων να 

αντισταθµίσουν την απώλεια των καταστρεφόµενων πρώιµων εµβρύων, όσον αφορά τον ηθικό 

προβληµατισµό; 
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Από το ενδεχόµενο της καταστροφής των εµβρύων µέσα από την έρευνα επ’ αυτών (όπως 

συµβαίνει στη γονιδιακή θεραπεία) προκύπτει ένα ηθικό πρόβληµα, καθώς φαίνεται ότι φέρνει 

σε σύγκρουση δύο θεµελιώδεις ηθικές αρχές που είναι εν γένει σεβαστές: Η µια είναι η 

πρόληψη και ανακούφιση του πόνου εξαιτίας των ασθενειών, ως κριτήριο ηθικότητας και η 

άλλη είναι ο σεβασµός της αξίας της ανθρώπινης ζωής.  

Η πρώτη αρχή είναι ευρέως αποδεκτή, καθώς σε τελική ανάλυση αυτήν επιδιώκουν και η 

γονιδιακή θεραπεία και η προγεννητική διάγνωση. Από την άλλη πλευρά, µπορεί να 

υποστηριχθεί ότι η συλλογή  από σωµατικά κύτταρα εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων ενδέχεται να 

παραβιάζει την δεύτερη αρχή, καθώς καταστρέφεται µια ανθρώπινη ζωή που έχει αξία. (Σε 

αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ ζωής και ανθρώπινης ζωής. Κρίσιµο σηµείο 

σε αυτήν την διάκριση αποτελεί ο σχηµατισµός του νευρικού συστήµατος.) Εποµένως, οι δύο 

αρχές δεν µπορούν ταυτοχρόνως να είναι σεβαστές στην περίπτωση της έρευνας στα 

ανθρώπινα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Η ερώτηση που προκύπτει είναι σε ποια αρχή πρέπει να 

δοθεί προτεραιότητα: Οφείλουµε να δώσουµε περισσότερο βάρος στην πρώτη και να 

επιτρέψουµε την έρευνα που καταστρέφει τα έµβρυα, εξαιτίας των ηθικά σηµαντικών δυνατών 

ιατρικών πλεονεκτηµάτων της; Ή πρέπει να δοθεί βάρος στη δεύτερη και να απαγορευθεί η 

έρευνα, διότι θίγει το σεβασµό στην αξία της ζωής του εµβρύου, που βρίσκεται µόλις στο 

ξεκίνηµα της ανθρώπινης ζωής; Αυτό είναι το βασικό ηθικό ερώτηµα που προκύπτει από την 

έρευνα στα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα. 

Προκειµένου να διερευνηθεί η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, φαίνεται να απαιτείται 

µια στάθµιση της µορφής: πώς η θετική αξία της έρευνας που καταστρέφει έµβρυα µπορεί να 

«ζυγιστεί», από ηθική άποψη και να συγκριθεί µε την απαξία της καταστροφής των εµβρύων. 

Όποιος και αν είναι ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η αποτίµηση είναι σηµαντικό να 

διαµορφωθεί µια σαφής ιδέα περί του τι ηθικό βάρος έχει κάθε πλευρά της αποτίµησης.  

Η πλειονότητα των κυρίων επιχειρηµάτων για το ορθό ή το εσφαλµένο της πράξης της 

καταστροφής των εµβρύων είναι βασισµένη σε ορισµένες αντιλήψεις για το ηθικό status των 

εµβρύων. Τίθεται το ερώτηµα τί θεωρείται το έµβρυο από ηθική άποψη, κυρίως αν λάβουµε 

υπ’ όψη ότι κατέχει ορισµένα ηθικώς σηµαντικά «εγγενή» χαρακτηριστικά. 

Είναι σχετικά κοινός τόπος στα επιχειρήµατα σχετικά µε την ηθική διαµάχη, ότι τα έµβρυα 

προσδιορίζονται ως ανθρώπινη ζωή από την απαρχή της. Ωστόσο, είναι άλλο πράγµα να 

περιγράφονται τα έµβρυα ως πρόσωπα και άλλο ως ζωντανοί οργανισµοί. Αυτές οι περιγραφές 

είναι ηθικά φορτισµένες, καθώς φέρουν µαζί τους δυνατές επιπτώσεις σχετικά µε το τι µπορεί 

ή δεν µπορεί να υποστούν τα έµβρυα, από ηθική άποψη. Το ποιες είναι εκείνες οι επιπτώσεις 

και το αν αυτές ισχύουν, θα εξαρτάται από την φύση και το κανονιστικό φορτίο των ιδιαίτερων 

επιχειρηµάτων που συνοδεύουν τη καθεµία άποψη για το ηθικό status των εµβρύων. Υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις για αυτό το ηθικό status. Σύµφωνα µε αυτές, τα έµβρυα έχουν το status: 

i) των προσώπων, ii) των ανθρώπινων οντοτήτων χωρίς ηθική αξία και iii) της απαρχής της 

ανθρώπινης ζωής µε εγγενή αξία. 

Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι, παρά τις σαφείς φυσικές διαφορές µεταξύ των ανεπτυγµένων 

ανθρώπων και των εµβρύων, αυτά πρέπει να θεωρούνται πρόσωπα (π.χ. John Noonan, John 

Finnis, Patrick Lee). Ένα από τα πλέον εύλογα επιχειρήµατα για αυτόν τον ισχυρισµό 
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βασίζεται στο ότι δεν υπάρχει κανένα µη - αυθαίρετο σηµείο στην φυσική αναπτυξιακή 

συνέχεια µεταξύ ανεπτυγµένου ανθρώπου και εµβρύου, που µπορεί να συγκροτήσει µια ηθικά 

σηµαντική διαχωριστική γραµµή. 

Υπάρχουν τρεις πιθανοί τρόποι να αντιληφθούµε την ηθική υπόσταση του εµβρύου, είτε 

ως ζωντανού οργανισµού, είτε ως προσώπου ή ως πράγµατος. Η αντίληψη του εµβρύου ως 

πράγµατος, άρα διαθέσιµο για κάθε χρήση, χάνει την σπουδαιότητα του εµβρύου ως 

αναπτυσσόµενης ανθρώπινης ζωής. ∆εν χρειάζεται όµως και να το θεωρούµε ως πρόσωπο, για 

να του αποδώσουµε πλήρη σεβασµό και προστασία. Η ιδιότητα του προσώπου δεν είναι το 

µόνο εχέγγυο για σεβασµό. Μπορούµε να αναγνωρίσουµε ανυπαρξία σεβασµού στην 

περίπτωση που κάποιος ασυνείδητος εµπρηστής να κάψει ένα πανέµορφο δάσος, όχι γιατί 

θεωρούµε το δάσος ως πρόσωπο, αλλά επειδή το θεωρούµε ως δηµιούργηµα της φύσης άξιο 

εκτίµησης και σεβασµού. Το να θεωρήσουµε το αρχέγονο δάσος άξιο σεβασµού δεν σηµαίνει 

ότι κανένα δέντρο δεν θα κοπεί για ανθρώπινους σκοπούς. Ο σεβασµός του δάσους είναι 

συµβατός µε την χρήση του. Αλλά οι σκοποί πρέπει να σταθµίζονται µε την θαυµαστή φύση 

του πράγµατος. 

Ενδεχοµένως, η άποψη του Ronald Dworkin για την ζωή ως εγγενή αξία, να δείχνει έναν 

δρόµο για την υπέρβαση των µεταφυσικών και άρα δυσεπίλυτων διαφωνιών για την ηθική 

υπόσταση του εµβρύου. Μπορούµε ευλόγως να αναρωτηθούµε αν είναι ανήθικο να 

δηµιουργούνται και να θυσιάζονται έµβρυα για χάρη της θεραπείας εκφυλιστικών ή γενετικών 

ασθενειών, γιατί να µην είναι επίσης απαράδεκτη η δηµιουργία και η απόρριψη πλεοναζόντων 

εµβρύων για χάρη της θεραπείας της στειρότητας ή της γονιδιακής θεραπείας; Εξάλλου και οι 

δύο πρακτικές υπηρετούν καλούς σκοπούς, όπως η θεραπεία σοβαρών ασθενειών από τη µία, 

ενώ καλός σκοπός µπορεί να θεωρηθεί το να γίνει κατορθωτό σε στείρα ζευγάρια, να έχουν 

γενετικά συγγενή µε αυτούς παιδιά. 

Η διάκριση της διάθεσης των εµβρύων για αναπαραγωγικούς σκοπούς από την διάθεση 

εµβρύων για έρευνα σε βλαστοκύτταρα µπορεί να απαντηθεί ως εξής: ο γιατρός για την 

στειρότητα ή την γονιδιακή θεραπεία, που δηµιουργεί πλεονάζοντα έµβρυα δεν γνωρίζει ποια 

έµβρυα τελικά θα χρησιµοποιηθούν και ποια θα αποκλειστούν. Επίσης, η δηµιουργία εµβρύων 

αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς θα µπορούσε να ειπωθεί ότι αποτελεί µια µορφή 

εργαλειοποίησης της ανθρώπινης ζωής. ∆εν είναι συµβατή µε καµία µορφή σεβασµού, όπως 

την ερµηνεύει η Karen Lebacqz ή όπως θα την ερµήνευε ο Dworkin. Η αντίληψη, που 

υπόκειται εκείνης υπέρ της δηµιουργίας εµβρύων αποκλειστικά για πειραµατισµό, είναι ότι 

αυτά, τα αντικείµενα έρευνας είναι εύκολα αναπληρώσιµα. Απαξιώνεται, µε αυτόν τον τρόπο, 

η ανθρώπινη ζωή, σε αυτό το αρχικό της στάδιο, η οποία διαθέτει µια εγγενή αξία. Θεωρώ ότι 

η δηµιουργία εµβρύων αποκλειστικά για έρευνα αποτελεί µια έκφραση πιθανής ύβρεως που 

εντείνει την απώλεια του σεβασµού για την ανθρώπινη ζωή ως εγγενούς αξίας. Όµως, όσον 

αφορά την έρευνα σε βλαστοκύτταρα, για την ίαση γενετικών ασθενειών, η χρήση µιας 

βλαστοκύστης επτά ηµερών, είναι µια ανώτερη µορφή εκδήλωσης της ανθρώπινης ευφυΐας, για 

την προώθηση της υγείας και για τη συµβολή του δικού µας ρόλου στην βελτίωση αυτού του 

κόσµου. 
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Άλλωστε, η µεγάλη πλειοψηφία του πληθυσµού µιας έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από 

Αυστραλούς ερευνητές σε όλες τις οµάδες του δείγµατος (75%-96%) αντιµετώπισε την 

καταστροφή ενός εµβρύου ως λιγότερο ηθικά προβληµατική από τη διακοπή µιας 

εγκυµοσύνης. Η ίδια έρευνα, έδειξε ότι η προεµφυτευτική διάγνωση είναι περισσότερο ηθικά 

αποδεκτή από την τυποποιηµένη κλινική επιλογή της προγεννητικής διάγνωσης. Κατά τρόπο 

ενδιαφέροντα, το 25% του δείγµατος που ήταν έτοιµο να αρχίσει τον πρώτο κύκλο 

εξωσωµατικής γονιµοποίησης δεν έβλεπε οποιαδήποτε ηθική διάκριση µεταξύ 

προεµφυτευτικής διάγνωσης και προγεννητικής διάγνωσης. Αυτή η παρατηρηθείσα διαφορά µε 

τις άλλες οµάδες θα µπορούσε ενδεχοµένως να εξηγηθεί από τον τρόπο µε τον οποίο αυτά τα 

άτοµα του δείγµατος αντιµετωπίζουν τη συλλογή των εµβρύων τους. Αυτά τα άτοµα 

θεωρούσαν ενδεχοµένως κάθε έµβρυο ως πιθανό µωρό, ενώ όλα τα άτοµα που συµµετείχαν σε 

προεµφυτευτική διάγνωση γνώριζαν ότι µόνο κάποια από τα έµβρυά τους θα είναι τα 

γενετικώς επιθυµητά. Ίσως θεωρούσαν την καταστροφή των µη επιθυµητών εµβρύων ως 

αποδεκτή. Αυτό µπορεί να παρατηρηθεί άµεσα στο 70% του δείγµατος σε όλες τις οµάδες, 

δείχνοντας ότι ήταν αποδεκτή η καταστροφή των εµβρύων από προεµφυτευτική διάγνωση που 

προσδιορίζονταν ως γενετικά µη επιθυµητά. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η 

αναπαραγωγική λήψη αποφάσεων είναι ένα ιδιωτικό θέµα στο οποίο σηµαίνοντα ρόλο παίζει η 

ηθική του ζεύγους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η προεµφυτευτική διάγνωση να αντιµετωπίζεται 

διαφορετικά από τα διαφορετικά άτοµα του δείγµατος.81 Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα δεν 

µας λένε τίποτα από ηθική σκοπιά για το ποια πρέπει να είναι η κατάσταση, καθώς δεν είναι 

σωστό να συµπεραίνουµε το «πρέπει» από το «είναι». 

 

6.6 Κατοχύρωση Πρωτοκόλλων Γονιδιακής Θεραπείας & Σεβασµός της Ανθρώπινης 

Αξιοπρέπειας
128 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα προκύπτουν και από την έµφυτη έννοια της αξιοπρέπειας του 

ανθρώπινου προσώπου και αποτελούν κεντρική έννοια στα περισσότερα δυτικά νοµικά 

συστήµατα. ∆ιάφοροι κριτικοί της γονιδιακής θεραπείας έχουν εκφράσει ανησυχίες για το αν η 

κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των ανθρώπινων γονιδίων παραβιάζει το σεβασµό της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σαφώς, κάποιες πιθανές εφαρµογές της γενετικής θα ήταν 

προβληµατικές. Η 13η τροποποίηση του αµερικάνικου συντάγµατος απαγορεύει την ιδιοκτησία 

και την πώληση ανθρώπινων όντων. Για αυτόν τον λόγο, µια κατοχύρωση µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας ενός συνόλου γονιδίων ενός συγκεκριµένου προσώπου θα παραβίαζε τον 

αµερικανικό νόµο. 

Η διατήρηση της ανθρώπινης γενετικής ακεραιότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

είναι οι κύριοι λόγοι πάνω στους οποίους στηρίζονται εκείνοι που αντιτίθενται στα διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας και στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας πρωτοκόλλων γενετικών 

παρεµβάσεων στην ανθρώπινη φύση. Παράλληλα, προσδοκούν ότι αυτά τα πρωτόκολλα, µόλις 

κατοχυρωθούν, θα αλλάξουν είτε για να διορθωθούν κάποιες πιθανές ατέλειες, είτε για να 

ενισχύσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες. Για να προστατευθεί η αξιοπρέπεια και η 

ακεραιότητα του προσώπου, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη νοµική προστασία των 

βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, αποκλείει τα εξής από το δικαίωµα κατοχύρωσης 
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ευρεσιτεχνιών: i) κλωνοποίηση ανθρώπων, ii) γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς σε 

ανθρώπους (δηλ. διαδικασίες κληρονοµήσιµων γενετικών τροποποιήσεων) και iii) χρήση 

ανθρώπινων εµβρύων για βιοµηχανικούς ή εµπορικούς σκοπούς. 

Το πιο σηµαντικό ζήτηµα είναι αν η κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µιας γενετικής 

τροποποίησης αποτελεί άµεση απειλή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μερικοί αντίπαλοι της 

κατοχύρωσης γενετικών πρωτοκόλλων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας υποστηρίζουν ότι απειλείται 

η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εποµένως υποστηρίζουν ότι η προστασία πρέπει να επεκταθεί και 

στους ανθρώπινους ιστούς, τα µέρη του σωµάτων και τις γενετικές πληροφορίες. 

Οι περισσότεροι φιλόσοφοι και θεολόγοι116, 125 διαφωνούν επειδή θεωρούν ότι η έννοια 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ισχύει για ολόκληρο το πρόσωπο και όχι για τα συστατικά µέρη 

του. Μια άλλη διάκριση που µερικοί αναλυτές προτείνουν είναι ότι το γενετικό υλικό έχει 

διαφορετική υπόσταση µέσα στο ανθρώπινο σώµα και έξω από αυτό. Κατά συνέπεια, ακόµα κι 

αν αναγνωρίζουν µια ηθική βάση για την µη κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας του 

ανθρώπινου υλικού, υποστηρίζουν ότι αυτή η προστασία δεν επεκτείνεται σε ex vivo 

διαδικασίες.  

Ένα από τα τελευταία ζητήµατα που προκύπτουν, προέρχεται από θρησκευτικούς 

στοχαστές ή φιλοσόφους και από κάποιους ηθικούς φιλόσοφους, οι οποίοι εκφράζουν 

ανησυχία για το ότι η κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εξευτελίζει την ίδια τη ζωή, 

δηλαδή γίνεται εµπορευµατοποίηση της ζωής.131 

Τελειώνοντας, µια κοσµοθεώρηση που θεωρεί τις ανθρώπινες ιδιότητες ως επίκτητες 

(ακόµη και σε περιοχές όπου το χρήµα δεν κινεί τα νήµατα) υπονοµεύει την Καντιανή 

θεώρηση του προσώπου ως σκοπού και όχι ως µέσου. Όπως ένας θρησκευτικός κριτικός 

επισήµανε: «Η κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των γονιδίων, των δοµικών µονάδων 

της ζωής, τείνει να υποβιβάσει το σώµα σε αντικείµενο µε οικονοµική αξία». Για κάποιους η 

σύγκρουση είναι µεταξύ του σεβασµού της ανθρώπινης ζωή και της εκµετάλλευσής της, τη 

ζωή που εκτιµάται για την εµπορευσιµότητά της και τη ζωή που εκτιµάται ως εγγενές δώρο. 

 

6.7 Μελλοντικές Προοπτικές της Προγεννητικής ∆ιάγνωσης 

Η προγεννητική διάγνωση αποτελεί αντικείµενο συνεχών ερευνών και εξέλιξης. Τα 

επόµενα µεγάλα βήµατα σε αυτόν τον τοµέα είναι τέσσερα. Το πρώτο αφορά στη βελτίωση 

των υπερηχογραφικών µηχανηµάτων. Η χρήση τρισδιάστατων µηχανηµάτων και 

τρισδιάστατων πραγµατικού χρόνου, τα 3D και 4D. Ακόµα δεν φαίνονται να υπάρχουν πολλά 

πλεονεκτήµατα, εκτός από το ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να φαίνεται το έµβρυο - παιδί σε 

τρισδιάστατη απεικόνιση. Προς το παρόν, τα πλεονεκτήµατα δεν φαίνονται να είναι 

µεγαλύτερα από ότι σε µια κλασική - δυσδιάστατη απεικόνιση. Το δεύτερο είναι ότι σιγά - σιγά 

αρχίζουν να χρησιµοποιούνται τεχνικές screening-test µε µεγαλύτερη ακρίβεια. Το τρίτο είναι 

η χρησιµοποίηση τεχνικών προγεννητικής διάγνωσης που δεν είναι επεµβατικές. Ίσως κάποια 

στιγµή στο µέλλον, µε µια απλή λήψη αίµατος από τη µητέρα, να µπορούµε να διαγνώσουµε 

πολλά πράγµατα. Το τέταρτο είναι πως κάποια στιγµή, σε πολλές από τις περιπτώσεις θα 
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µπορούµε να κάνουµε ενδοµήτρια θεραπεία, µε σκοπό να γεννιέται ένα παιδί χωρίς τις 

επιπλοκές ενός γενετικού νοσήµατος. 

Η σύγχρονη τάση, λοιπόν, είναι να µην πειράζουµε το έµβρυο. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση στρέφεται η έρευνα, να κάνουµε προγεννητική διάγνωση από τα εµβρυικά 

κύτταρα που κυκλοφορούν στο αίµα της εγκύου. Η αποµόνωση δηλαδή εµβρυικών κυττάρων 

και µε αυτά να γίνονται όλες οι διαδικασίες. Ανάλυση δηλαδή του ελεύθερου εµβρυϊκού DNA 

στο µητρικό πλάσµα. Το ελεύθερο εµβρυϊκό DNA αυξάνεται κατά την κύηση και αποτελεί το 

3-6% του ολικού DNA στο µητρικό πλάσµα. Τα επίπεδά του αυξάνονται σε κύηση µε 

ανευπλοϊδικά έµβρυα. 

Αυτό είναι µια µεθοδολογία που χρειαζόταν πολύ χρόνο για να εφαρµοστεί, επειδή τα 

κύτταρα ενός θηλυκού εµβρύου δεν µπορούν να ξεχωρίσουν από τα θηλυκά κύτταρα της 

µητέρας, σε αντίθεση µε τα κύτταρα ενός αρσενικού εµβρύου.80 Όµως, σύγχρονες – 

αδηµοσίευτες έρευνες (2008) ευαγγελίζονται την επιτυχή προγεννητική διάγνωση των 

εµβρύων από το περιφερικό αίµα των µητέρων τους. ∆ηλαδή, πραγµατοποίηση προγεννητικής 

διάγνωσης χωρίς το έµβρυο να διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Εποµένως, αν επιτευχθεί αυτή η 

µέθοδος, τότε δεν θα χρειάζεται η γονιδιακή θεραπεία, παρά µόνο στις περιπτώσεις των 

ασθενών που θα έχουν ξεφύγει της προγεννητικής διάγνωσης.  

Το 1995 το κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσηµάτων στην Ατλάντα των ΗΠΑ ανέφερε 

ότι οι εµβρυϊκές απώλειες µετά από αµνιοπαρακέντηση ήταν 0,5%. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ιατρικής των ΗΠΑ συγκέντρωσε 29 εργασίες µε 1000 αµνιοπαρακεντήσεις από κάθε επίσηµο 

κέντρο και σε 68.119 περιπτώσεις έδειξε ότι οι εµβρυϊκές απώλειες µετά τις 28 εβδοµάδες ήταν 

0,7%. (Seeds et al, 2001). 

Κίνδυνος εµβρυϊκής απώλειας µετά από αµνιοπαρακέντηση µεταβάλλεται ανάλογα µε: 1) 

την τεχνική που χρησιµοποιείται, 2) την ηλικία, το χρόνο της κύησης, 3) την κατάσταση του 

εµβρύου, την κατάσταση της εγκυµοσύνης και την εµπειρία του γιατρού. Από έρευνα που 

έγινε, µε αρκετά µεγάλο δείγµα (οµάδα ελέγχου 47.854), σε κυήσεις στις οποίες 

παρουσιάστηκαν επιπλοκές µετά από αµνιοπαρακέντηση και λήψη τροφοβλάστης δεν υπήρξε 

άµεση συσχέτιση τους. (Céderholm et al, 2003) 

Όσον αφορά τη γενετική καθοδήγηση που παρέχεται πριν τις επεµβατικές διαδικασίες της 

προγεννητικής διάγνωσης γενικά εστιάζεται στον κίνδυνο της απώλειας του εµβρύου, o οποίος 

οφείλεται στη διαδικασία, έναντι του προβλεπόµενου οφέλους, το οποίο προκύπτει από την 

γνώση του εµβρυϊκού γονότυπου. Πολλές γυναίκες αποφασίζουν ακόµη την επεµβατική 

προγεννητική διάγνωση, επειδή τους ενδιαφέρουν oι πιθανότητες που υπάρχουν να αποβάλουν. 

Μερικά ζευγάρια, είτε από θρησκευτική πεποίθηση, είτε λόγω του κόστους κλπ δεν θέλουν να 

γνωρίζουν προγεννητικά αν το έµβρυο τους έχει για παράδειγµα σύνδροµο Down, CF ή β-ΜΑ, 

επειδή δεν θέλουν να αντιµετωπίσουν την απόφαση, αν θα συνεχίσουν την κύηση ή όχι. Οι 

γυναίκες θα αισθάνονται εξαναγκασµένες να κάνουν αυτό το τεστ αν o διαχωρισµός των 

εµβρυϊκών κυττάρων γίνει µέρος των µαιευτικών χειρισµών ρουτίνας. Ανασκοπώντας αυτή την 

τεχνική ένα επιπλέον θέµα που προκύπτει είναι η πιθανή κατάχρηση της για επιλογή του 

φύλου. Ευτυχώς δύο βιολογικοί παράγοντες µπορεί να περιορίσουν τη διάγνωση του φύλου: 1) 

η παραµονή των αρσενικών εµβρυϊκών κυττάρων από την προηγούµενη κύηση και 2) η 
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παρουσία µικρότερου αριθµού εµβρυϊκών κυττάρων στη µητρική κυκλοφορία, όταν το έµβρυο 

έχει φυσιολογικό καρυότυπo. Όµως τα αποτελέσµατα µελετών υβριδοποίησης µε Χ και Υ 

ιχνηθέτες θα µπορούν να αξιοποιούνται µόνο σε οικογένειες που είναι σε υψηλό κίνδυνο για 

φυλοσύνδετο νόσηµα στο έµβρυο τους.18  

 

Η παρουσία των εµβρυϊκών κυττάρων στην µητρική κυκλοφορία είναι γνωστή από το 

1893, όταν o γερµανός παθoλoγoανατόµος Schmorl παρατήρησε κύτταρα τρoφoβλάστης σε 

πνεύµονες γυναίκας, η οποία απεβίωσε από πρoεκλαµψία. Πολλές οµάδες ερευνητών στον 

κόσµο συνεχίζουν να τελειοποιούν µεθόδους για να εξασφαλίσουν τον διαχωρισµό τους, την 

αναγνώριση τους και την γενετική τους ανάλυση. Ο 

αριθµός των εµβρυϊκών κυττάρων στο µητρικό αίµα 

είναι χαµηλός, όταν το έµβρυο έχει ένα φυσιολογικό 

καρυότυπo και υψηλότερος, όταν το έµβρυο έχει 

ανευπλoειδία (και/ή πιθανώς άλλες υψηλού κινδύνου 

καταστάσεις). Υπάρχουν διάφοροι µέθοδοι 

διαχωρισµού εµβρυϊκών κυττάρων από το µητρικό 

αίµα. Οι µέθοδοι διαφέρουν στην αναλογία 

κόστους/οφέλους και απαιτούν εµπειρία. Οι 

περισσότεροι ερευνητές έχουν εστιάσει την ερευνά τους 

στην αποµόνωση εµβρυϊκών εµπύρηνων 

ερυθροκυττάρων (NRBCs: Nucleated Red Blood 

Cells), τροφοβλαστικών κυττάρων ή και των δυο. 

Παραµονή στην κυκλοφορία προγονικών 

λεµφοκυττάρων και µυελοκυττάρων από προηγηθείσες 

Εικόνα 18: Α. Αµνιοπαρακέντηση. Μια βελόνα εισέρχεται ενδοκοιλιακά στην αµνιακή κοιλότητα και λαµβάνεται δείγµα 
αµνιακού υγρού (συνήθως γύρω στα 20ml) για διαγνωστική µελέτη (π.χ. χρωµοσωµική µελέτη, µέτρηση ενζυµικών δεικτών ή 
για ανάλυση DNA). Υπερηχοφράφηµα πραγµατοποιείται πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. B. Λήψη χοριονικών 
λαχνών. Για τη λήψη χοριονικών λαχνών ακολουθούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις - στρατηγικές: µέσω του τράχηλου 
της µήτρας (µε τη χρήση εύκαµπτου σωληνίσκου) και διακοιλιακά (µε τη χρήση βελόνας παρακέντησης). Και στις δύο 
στρατηγικές, η επιτυχία και η ασφάλεια εξαρτώνται από το υπεηχογραφικό µηχάνηµα και από τη σωστή χρήση του.106  

Εικόνα 19: Τροφοβλάστη.  
1. ∆ιαφανής ζώνη 
2. Τροφοβλάστη (εξωτερική κυτταρική στιβάδα) 
3. Υποβλάστη (τµήµα της εσωτερικής κυτταρικής 
στιβάδας) 
4. Κοιλότητα της βλαστοκύστης 
5. Επιβλάστη (τµήµα της εσωτερικής κυτταρικής 
στιβάδας) 
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κυήσεις επιβάλλουν την ανάγκη της αποµάκρυνσης τους από το µητρικό αίµα πριν τη 

διάγνωση. Η σχέση µεταξύ αυτών των κυττάρων και της ανάπτυξης αυτοανοσοποιητικής 

νόσου στη µητέρα είναι υπό έρευνα. Μακροχρόνια παραµονή εµβρυϊκών NRBCs και 

τροφοβλαστικών κυττάρων δεν έχει βεβαιωθεί. 

Σηµαντικά πλεονεκτήµατα της µονογονιδιακής και της µονοκυτταρικής ανάλυσης 

προσφέρονται για µη επεµβατικό εµβρυϊκό τεστ. Η µελλοντική έρευνα είναι πιθανόν να 

εστιαστεί αφενός στη δυνατότητα της καλλιέργειας των εµβρυϊκών αιµοποιητικών κυττάρων, 

αφετέρου στην αποκάλυψη ειδικών markers επιφανείας των εµβρυϊκών κυττάρων, του 

κυττοπλάσµατος, του πυρήνα και επιπλέον στην εξερεύνηση του ρόλου των εµβρυϊκών 

κυττάρων στην αιτιοπαθογένεια αυτοανοσοποιητικής νόσου της µητέρας.  

 

6.8 Μελλοντικές Προοπτικές της Γονιδιακής Θεραπείας 

Παρά το ότι η γονιδιακή θεραπεία βρίσκεται ουσιαστικά ακόµα σε πειραµατικό στάδιο, 

υπάρχουν πολλές απόψεις που υποστηρίζουν ένθερµα την γονιδιακή θεραπεία και άλλες που 

υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καµία αρκετά πειστική άποψη για το ότι η ανθρώπινη γονιδιακή 

θεραπεία γαµετικής σειράς χρειάζεται να αναπτυχθεί για ιατρικές εφαρµογές. Ακόµη και οι πιο 

αισιόδοξες προβλέψεις της καινοτόµου τεχνικής απαιτούν πολλά χρόνια πειραµατισµού, µε 

σηµαντικούς κινδύνους και µη αποδεδειγµένα οφέλη για ασθενείς που τις περισσότερες φορές 

διστάζουν να συναινέσουν. Θα πρέπει να παρθεί, λοιπόν, όλο αυτό το ρίσκο για να αναπτυχθεί 

µια τεχνική που πιθανόν θα παραµείνει ανεπαρκής, ακριβή, αργή, θα θανατωθούν αρκετά 

έµβρυα και θα είναι επικίνδυνη. Αυτά τα µειονεκτήµατα µπορούν να αποφευχθούν µε τη 

χρησιµοποίηση διαθέσιµων, φτηνότερων, απλούστερων, γρηγορότερων και λιγότερο 

επικίνδυνων εναλλακτικών διαδικασιών επιλογής εµβρύων. Τα σενάρια όπου αυτές οι 

εναλλακτικές λύσεις δεν ισχύουν είναι περισσότερο το προϊόν υποθετικής φιλοσοφίας, από ότι 

οποιασδήποτε προβλέψιµης πραγµατικότητας.129  

Αξίζει να επιτευχθεί η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς; Τα ιατρικά οφέλη είναι 

ελάχιστα (προς το παρόν) και αναλογιζόµενοι τους κινδύνους από την κατάχρηση της 

τεχνολογίας, η τροποποίηση της γαµετικής σειράς µπορεί στην πραγµατικότητα να επιφέρει 

στην κοινωνία περισσότερη ζηµιά παρά όφελος. Πολλοί συγγραφείς έχουν θέσει µια σαφή 

διαχωριστική ηθική γραµµή µεταξύ των αποδεκτών θεραπευτικών χρήσεων και της 

απαράδεκτης ευγονικής βελτίωσης και το σηµαντικό ερώτηµα είναι αν αυτή η γραµµή µπορεί 

να γίνει σεβαστή από τις ανθρώπινες κοινωνίες και αν πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στις 

κοινωνίες να την περάσουν.38 Η γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς αντιπροσωπεύει µια 

ιδανική τεχνολογία για την ευγονική, στην οποία δεν υπάρχει καµία δυσκολία στην επιλογή 

των ιδανικών εµβρύων και µπορεί να στηριχθεί στην απλή, ικανοποιητική και ήδη διαθέσιµη 

τεχνική της µη-στοχευµένης ένθεσης γονιδίων, όταν η προσθήκη του γενετικού υλικού 

επιφέρει το αναµενόµενο αποτέλεσµα. 

Οι κυβερνητικοί οργανισµοί, βρίσκοντας ισχυρό έρεισµα στα παραπάνω, θεσπίζουν 

εθνικούς κανονισµούς, ώστε να αποτραπεί η κακή χρήση της γενετικής τεχνολογίας.141 Π.χ. ο 

NIH έχει την RAC για να διερευνάει προσεκτικά, από ηθική και επιστηµονική σκοπιά, όλες τις 

καινούργιες εφαρµογές της τεχνολογίας της γονιδιακής θεραπείας. Νέα πρωτόκολλα 
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εγκρίνονται µόνο όταν κάνουν σχετικά µικρές και προσεκτικές επεκτάσεις στις υπάρχουσες 

διαδικασίες.89 
Τέτοιοι οργανισµοί µπορούν να είναι αποτελεσµατικοί στην αποφυγή και 

παρεµπόδιση λαθών του παρελθόντος, όπως οι απαράδεκτες προσπάθειες που έγιναν σε 

ασθενείς, χωρίς να παρθεί η συγκατάθεσή τους. Αλλά οι περιορισµοί µπορεί να µην 

λειτουργήσουν στον ιδιωτικό τοµέα ή έξω από τα σύνορα των χωρών που θα τους αποδεχτούν. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, οι νέες τεχνολογίες τείνουν να αφοµοιώνονται άµεσα, ακόµα και 

όταν είναι ακατάλληλες, παρά τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις που ίσως είναι διαθέσιµες 

και παρά τους κινδύνους που δεν αξιολογούνται πλήρως ή υποτιµούνται.17 Αν στο µέλλον η 

γονιδιακή θεραπεία γαµετικής σειράς γίνει διαθέσιµη, η πιθανότητα να παραµείνει η χρήση της 

περιορισµένη µέσα σε ένα ηθικό πλαίσιο που να επιτρέπει µόνο τις θεραπευτικές επεµβάσεις 

σε βαριάς µορφής γενετικές ασθένειες µάλλον είναι πάρα πολύ µικρή. 

Παρά το ότι, σπάνια ελέγχονται σε βάθος οι τεχνικοί περιορισµοί της διαδικασίας, 

κυβερνητικές επιτροπές σε πολλές προηγµένες χώρες έχουν αντιταχθεί στην έρευνα της 

γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς.148 Π.χ. η καναδική βασιλική επιτροπή για τις νέες 

αναπαραγωγικές τεχνολογίες, πρότεινε µια γενικευµένη απαγόρευση και στις επεµβάσεις 

βελτίωσης σωµατικών κυττάρων και σε όλες τις αλλαγές στη γαµετική σειρά, είτε αυτές είναι 

θεραπευτικές ή όχι.141 

Στην πραγµατικότητα, δεν απαιτείται τέτοια νοµοθεσία προς το παρόν, επειδή υπάρχει ήδη 

µια de facto απαγόρευση στις επεµβάσεις στη γαµετική σειρά, καθώς παραµένουν πάρα πολλά 

τεχνικά προβλήµατα που πρέπει να υπερνικηθούν, πριν να µπορέσουν να πραγµατοποιηθούν 

οποιεσδήποτε πειραµατικές προσπάθειες. Όµως εάν, για πολιτικούς λόγους, επιβληθεί µια 

κυβερνητική απαγόρευση, τότε για πολιτικούς λόγους, οι επιστηµονικές και ιατρικές 

κοινότητες δεν πρέπει να χάσουν χρόνο παλεύοντας για την απόσυρσή της.53, 54, 55  

Η προστασία των ανθρώπων και των δικαιωµάτων τους κατά τη διεξαγωγή πειραµάτων 

γονιδιακής θεραπείας σωµατικής σειράς ή γονιδιακής θεραπείας γαµετικής σειράς είναι ένα 

σηµαντικότατο ζήτηµα που εγείρεται, τόσο από την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας, όσο 

και από την εφαρµογή της γενετικής βελτίωσης. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι ΗΠΑ, οι 

ευρωπαϊκές χώρες (και οι περισσότερες χώρες του κόσµου, όσο µπορούν) έχουν ένα αρκετά 

εκτενές σύστηµα για τον έλεγχο της γονιδιακής θεραπείας. Θεωρητικά, σχεδόν όλα τα 

ερευνητικά πρωτόκολλα γονιδιακής θεραπείας πρέπει να ελεγχθούν από αυτό το δίκτυο, αν και 

είναι δυνατό κάποια, χρηµατοδοτούµενη από ιδιωτικούς φορείς, έρευνα να «ξεγλιστρήσει» από 

αυτό το σύστηµα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτά τα δίκτυα ελέγχου παρακωλύουν την πρόοδο 

της επιστήµης. Αυτό το φαινόµενο µεγιστοποιήθηκε µετά την υπόθεση Gelsinger. Η έρευνα 

στην γονιδιακή θεραπεία ουσιαστικά παρακωλύεται από την έλλειψη επαρκούς επικοινωνίας 

µεταξύ των φορέων. Τόσο οι κρατικοί, όσο και οι µη κρατικοί φορείς, θα πρέπει να λάβουν 

πρόσθετα µέτρα για την ταχύτερη διανοµή, έκθεση, έλεγχο και δηµοσιοποίηση των 

αποτελεσµάτων τους, είτε αυτά είναι καλά ή κακά. 

Ένα ακόµη σηµείο που πρέπει να εξεταστεί είναι η ενήµερη συγκατάθεση. Οι ενήλικες 

που δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την πραγµατοποίηση γονιδιακής θεραπείας πρέπει να 

γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τους κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας, καθώς επίσης 
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και τα υπέρ και τα κατά των εναλλακτικών θεραπειών που µπορεί να υπάρχουν. Λαµβάνοντας 

υπόψη τη σύνθετη φύση των γενετικών επεµβάσεων, µπορεί να είναι δύσκολο να εξηγηθεί 

στους ασθενείς πως λειτουργεί η γονιδιακή θεραπεία, έτσι οι ερευνητές θα πρέπει να ξοδέψουν 

πολύ χρόνο ενηµερώνοντας τους ασθενείς. Οι ερευνητές πρέπει επίσης να αποφεύγουν τη 

χρήση καταναγκαστικών ή ψυχαναγκαστικών µέτρων, πρέπει να µιλούν ειλικρινά και ανοιχτά 

στους ασθενείς τους και δεν πρέπει να υπερβάλλουν για τα αποτελέσµατα που µπορεί να έχει η 

γονιδιακή θεραπεία σε µια προσπάθεια προώθησής της. Στην περίπτωση τώρα που οι ασθενείς 

δεν είναι σε θέση να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, όπως είναι οι ανήλικοι, η συγκατάθεση 

µπορεί να ληφθεί από τους οικείους τους, όπως είναι οι γονείς ή οι κηδεµόνες, οι οποίοι πρέπει 

να αποφασίζουν σύµφωνα µε τα συµφέροντα των ασθενών. Η γονιδιακή θεραπεία πρέπει να 

πραγµατοποιείται σε ένα ανήλικο ασθενή, µόνο αν γίνεται για το συµφέρον της υγείας του. 

∆εδοµένου ότι τα συµφέροντα µπορούν να γίνουν κατανοητά από την οπτική των οφελειών και 

των κινδύνων, η κατανόηση των οφελειών και των κινδύνων της γονιδιακής θεραπείας παρέχει 

το κλειδί στη λήψη των αποφάσεων για τους ανίκανους να πάρουν απόφαση ασθενείς. 

Ακόµη µια έννοια, η οποία πρέπει να εξεταστεί είναι η σύγκρουση συµφερόντων. Η 

σύγκρουση συµφερόντων είναι ένα σύνθετο πρόβληµα που όταν συνδέεται µε ζητήµατα υγείας 

εγείρει τεράστια ηθικά προβλήµατα. Καταρχάς, θα πρέπει η γονιδιακή θεραπεία και όλοι οι 

εµπλεκόµενοι να απελευθερωθούν από όλες τις πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων, όπως είναι 

τα προσωπικά και οικονοµικά συµφέροντα των συµβαλλοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των 

γιατρών, των ασθενών, των συγγενών των ασθενών, των εταιριών που έχουν κατοχυρώσει τα 

πρωτόκολλα, των συντακτών περιοδικών, των χρηµατοδοτικών αντιπροσωπειών και των 

ελεγκτικών επιτροπών. ∆εύτερον, αν οι ερευνητές έχουν κάποιο συµφέρον, πρέπει να 

αποφύγουν καταστάσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την επαγγελµατική κρίση τους 

(όπως η στρατολόγηση των ασθενών για κλινικές δοκιµές). Τρίτον, οι ερευνητές πρέπει να 

αποφύγουν τις µορφές ανταµοιβής που είναι προβληµατικές (όπως εξάρτηση από 

φαρµακοβιοµηχανίες). Τέλος, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα συγκρούσεων 

συµφερόντων, όλη η έρευνα πρέπει να αναθεωρηθεί και να ελέγχεται από µια ανεξάρτητη 

επιτροπή, η οποία θα διαχειρίζεται τέτοιες περιπτώσεις.40 

Η γονιδιακή θεραπεία υπόσχεται να αποτελέσει την οριστική λύση για τη θεραπευτική 

αντιµετώπιση των µονογονιδιακών νοσηµάτων. Παρά το γεγονός ότι οι ερευνητικές 

προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζονται αµείωτες τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, 

υπάρχουν ακόµα πολλά προβλήµατα που περιορίζουν, προς το παρόν, στο ελάχιστο τις 

δυνατότητες εφαρµογής της σε κλινικό επίπεδο. Τα προβλήµατα αυτά αφορούν κυρίως την 

ανάπτυξη κατάλληλων συστηµάτων µεταφοράς προς τα κύτταρα-στόχους για τη διόρθωση της 

γενετικής βλάβης.  

Παρά τις σοβαρές τεχνικές δυσκολίες, που δυσχεραίνουν σηµαντικά την εφαρµογή της 

γονιδιακής θεραπείας, υπάρχουν βάσιµες ελπίδες ότι τα σχετικά προβλήµατα θα ξεπεραστούν 

µελλοντικά και η γονιδιακή θεραπεία θα αποτελέσει βασικό θεραπευτικό µέσο για τη ριζική 

αντιµετώπιση πολλών µονογονιδιακών γενετικών νοσηµάτων.15, 82, 97, 144, 145, 162  
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6.9 Ηθικοπρακτική Θεµελίωση Κανόνων 

Οι ηθικοί κανόνες που διέπουν τις ανθρώπινες κοινωνίες διαµορφώνονται από µια σειρά 

παραγόντων µεταξύ άλλων είναι η αλληλοεπίδραση των επιστηµών και των εφαρµογών τους 

µε τις πολιτιστικές παραδόσεις, τις θρησκευτικές αξίες, το επίπεδο της τεχνολογίας, τις 

οικονοµικές δραστηριότητες, κλπ. Η αποδοχή όµως ηθικών κανόνων υπό αυτό το πρίσµα 

επηρεάζεται από τα εκάστοτε κοινωνικά στερεότυπα και τις ανεπεξέργαστες πεποιθήσεις. 

Χρειάζεται έλλογη επεξεργασία ώστε να αναδειχθούν ποιοι κανόνες οφείλουν να διέπουν την 

πράξη σε σχέση µε την αξιοποίηση των βιοτεχνολογικών επιτευγµάτων.    

Οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν διαµορφώσει πρότυπα - κανόνες, τα οποία αποτελούν 

παράγοντες ελέγχου, δικαιολόγησης και νοµιµοποίησης πράξεων που σχετίζονται µε τις 

βιοτεχνολογικές εφαρµογές. Για τη διαµόρφωση των κανόνων αυτών, θα πρέπει τα µέλη της 

κοινωνίας καταρχάς να γνωρίζουν και να µπορούν να κρίνουν τα αποτελέσµατα των 

εφαρµογών αυτών. Η ταχύτητα όµως παραγωγής των βιοτεχνολογικών προϊόντων είναι τόσο 

µεγάλη που είναι σχεδόν αδύνατο να την παρακολουθήσει το κοινωνικό σύνολο. Για το σκοπό 

αυτό απαιτείται η διαµόρφωση των συνθηκών και η ενίσχυση δηµόσιας συζήτησης, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η κατά το δυνατόν γνώση, που αποκτάται καθηµερινά, µεταβιβάζεται στα 

µέλη της κοινωνίας µε πιστότητα και ειλικρίνεια. Η υστέρηση ορθολογικών ηθικών κανόνων, 

ένα αίτηµα γρήγορου πλουτισµού και οι χωρίς ρυθµίσεις εµπορευµατοποίηση δηµιουργούν 

επιπρόσθετη ανασφάλεια.  

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν επανέλθει µείζονα θέµατα της ουτοπικής σκέψης: η 

νίκη πάνω σε όλες τις ατέλειες και πάνω σε όλες τις δυσκολίες του ανθρώπινου είδους, η νίκη 

πάνω στην άγνοια, πάνω στον πόνο και στο θάνατο. Αίφνης, κυρίως µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης, έχουν αρχίσει να διακηρύσσουν ότι είναι µόνο θέµα χρόνου η έλευση της στιγµής 

που η γενετική βελτίωση του ανθρώπου θα πετύχαινε το σκοπό της, που οι παλιές µορφές της 

σύλληψης, της γέννησης και του θανάτου θα καταργούνταν, η έλευση της στιγµής που τα 

ροµπότ θα έθεταν τέλος στη βιβλική «κατάρα» της εργασίας, που η εξέλιξη της τεχνητής 

νοηµοσύνης θα έθετε τέρµα σε δυσάρεστες ανθρώπινες ελλείψεις. Παρατηρείται όµως ένα 

δυσάρεστο φαινόµενο. Παρά το ότι όλοι πρέπει να έχουµε άποψη για τα σοβαρά ζητήµατα που 

µας αφορούν, συνήθως παίρνουν θέση άτοµα ή οργανισµοί που είτε δεν έχουν το απαραίτητο 

υπόβαθρο και απλώς θέλουν να επηρεάσουν την κοινή γνώµη ή απλώς πρέπει να κάνουν τη 

«δουλειά» τους (θετικά ή αρνητικά και στις δύο περιπτώσεις). 

Ανέκαθεν, οµολογουµένως, παµπάλαιες χίµαιρες παντοδυναµίας έβρισκαν νέο καταφύγιο 

στο σύστηµα των επιστηµών. ∆εν µιλάµε για την ολότητα της παραγωγής της γνώσης. Όλο και 

πιο καθαρά διαφαίνεται η ηγεµονική θέση λίγων επιστηµονικών κλάδων, που διαθέτουν τους 

καθοριστικούς πόρους, ενώ άλλοι κλάδοι, όπως η θεολογία, οι φιλολογικές επιστήµες, η 

αρχαιολογία, δεν έχουν σήµερα καταφέρει να διαδραµατίσουν τον σηµαντικό ρόλο που θα 

µπορούσαν. Εξαίρεση αποτελεί τα τελευταία χρόνια η φιλοσοφία, η οποία ορθώνει σταδιακά 

το «ανάστηµά» της µέσω του κλάδου της Βιοηθικής. Ακόµη και ορισµένοι κλάδοι των 

φυσικών επιστηµών φυτοζωούν µάλλον στη σκιά των λεγόµενων «ηγετικών επιστηµών». Ήδη 

η βιολογία αρχίζει να αναλαµβάνει προνοµιακή θέση σε σχέση µε τη φυσική, µαζί µε τις 
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επιστήµες της πληροφορικής και τις γνωσιακές επιστήµες. Η σύγχρονη βιολογία έχει 

αµφισβητήσει το διαχωρισµό ανάµεσα στη βασική έρευνα και στην εφαρµοσµένη έρευνα.  

Σύµφωνα µε ορισµένους, κυρίως δηµοσιογραφικούς κύκλους, η καλλιέργεια ανθρώπινων 

οργάνων είναι µια θεραπευτική επιταγή, ο σκληρός δίσκος των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

εγγυάται την αθανασία της συνείδησης, η επιθυµία της απόκτησης τέκνων είναι απόλυτο 

δικαίωµα του συγκεκριµένου ανθρώπου (παράδειγµα αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό τις 

Αµερικανίδας που έφερε στη ζωή οκτάδιµα όντας ανύπαντρη και άνεργη), κοκ. Το ενδιαφέρον 

(πολύ κατανοητό άλλωστε) των γονέων να αποκτήσουν τέλεια παιδιά έχει σκοπό να ευνοήσει 

την εξέλιξη του είδους. Ακόµη και η «κατάργηση» του ανθρώπου, την οποία ονειρεύονται 

κάποιοι εκπρόσωποι της τεχνητής νοηµοσύνης, χρησιµεύει σε έναν υψηλότερο εξελικτικό 

σκοπό (σε µια παραλλαγή του δαρβινισµού, που ο ίδιος ο ∆αρβίνος σίγουρα δεν θα 

συµφωνούσε µε αυτή). Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει, υποστηρίζεται, να τίθενται όρια στη 

φαντασία ή στην επιστηµονική φαντασία. 

Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να είµαστε απλοί θεατές όλων αυτών των προκλήσεων. Με το 

ίδιο µαχαίρι που κόβεις το ψωµί, µπορείς επίσης να στερήσεις και µια ζωή. Είµαστε 

υποχρεωµένοι όλοι να συµµετέχουµε στη συνειδητή διαµόρφωση της ζωής µας. Για να 

µπορέσουµε να ανταποκριθούµε σε αυτό το ρόλο, όµως, θα είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η 

κριτική - ορθολογική σκέψη και συναφώς η απαραίτητη παιδεία. 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερή η ανάγκη µιας βιοηθικής - κανονιστικής 

προσέγγισης του προβλήµατος. Η καθολικευσιµότητα του κανονιστικού πλαισίου, που θα 

πρέπει να ισχύσει σε κάθε ιδιαίτερη προσέγγιση των επιµέρους ηθικών θεµάτων που εγείρονται 

από την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας, δηλώνουν την καντιανή προσέγγιση, όσον αφορά 

την παραγωγή κανόνων, η οποία έχει ως πυρήνα της την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Από την 

άλλη µεριά προβάλλει η αναγκαιότητα της µη βλάβης. Αν ήταν δυνατή η γονιδιακή θεραπεία 

γαµετικής σειράς, τότε το πρόβληµα θα ήταν ακόµα σοβαρότερο, καθώς τότε θα µιλούσαµε για 

την αξιοπρέπεια ενός αγέννητου ανθρώπου. Έχει όµως αξιοπρέπεια ένα εν δυνάµει πρόσωπο, 

ένας εν δυνάµει άνθρωπος, όπως είναι το ανθρώπινο έµβρυο; Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 

έµβρυο κατά τους περισσότερους φιλοσόφους και στα περισσότερα δικαιικά συστήµατα, ως 

αποτέλεσµα και εφαρµογή των ηθικών κατασταλαγµάτων, έχει µόνο συµφέροντα ως εν 

δυνάµει πρόσωπο.  

Από καντιανή σκοπιά οι επιταγές της δικαιοσύνης είναι οι σηµαντικότερες από ηθική 

σκοπιά.173(σελ.219) Όταν καταπατώνται αυτές οι επιταγές, κάποιος άλλος ή άλλοι άνθρωποι 

έχουν χρησιµοποιηθεί ως µέσα, δηλαδή ο άνθρωπος εργαλειοποιείται, πράγµα που αντιβαίνει 

στην θεµελιώδη αξία της ηθικής: την αρχή της αξιοπρέπειας. Εποµένως, όταν το πρόσωπο 

εργαλειοποιείται, τότε χάνει την ιδιότητά του ως φορέας έλλογου αυτοκαθορισµού. Αλλά 

υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου, αν και δεν χρησιµοποιούµε άλλους ανθρώπους ως µέσα, 

εντούτοις αποτυγχάνουµε στον ανθρωπιστικό τοµέα. Το να χρησιµοποιείς κάποιον ως σκοπό 

προϋποθέτει ότι δεν τον χρησιµοποιείς ως µέσο, σεβόµενος τόσο το έλλογο πρόσωπο, όσο και 

τους (ηθικά αποδεκτούς) σκοπούς του. Αλλά πέρα από αυτό, κάποιος µπορεί επίσης να 

επιδιώξει να ενθαρρύνει τα σχέδια άλλων και τις αξίες τους έχοντας κοινούς κάποιους από τους 

σκοπούς τους. Άλλωστε φιλανθρωπία-ευεργεσία-αγαθοεργία σηµαίνει να επιδιώκεις την 
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ευτυχία των άλλων, εποµένως να σκοπεύεις να τους βοηθήσεις να επιτύχουν κάποιους από 

τους σκοπούς τους οποίους στοχεύουν µε τις δικές τους αρχές για το αγαθό. Εάν θέλεις να 

κάνεις τους άλλους ευτυχισµένους, πρέπει να υιοθετήσεις τις αξίες που όχι µόνο δεν τους 

χειραγωγούν, αλλά που ενθαρρύνουν µερικά από τα σχέδια και τις δραστηριότητές τους. Οι 

ευεργετικές πράξεις προσπαθούν να επιτύχουν αυτό που οι άλλοι επιδιώκουν. Εντούτοις, δεν 

µπορούµε να επιδιώξουµε όλα όσα θέλουν οι άλλοι, καθώς τα θέλω τους είναι πάρα πολλά και 

διαφορετικά. Εποµένως, η ευεργεσία αντίθετα µε τη δικαιοσύνη, την οποία χρωστάµε σε 

όλους, δεν µπορεί παρά να είναι επιλεκτική. 

∆ηλαδή, υπάρχει µια ξεκάθαρη διάκριση µεταξύ των υποχρεώσεων και της ευεργεσίας 

στην καντιανή ηθική. Η δικαιοσύνη ορίζει ότι δεν µπορούµε να χρησιµοποιούµε τους άλλους 

µόνο ως µέσα. Η ευεργεσία απαιτεί να ενεργούµε µε κάποιες αρχές που θα ενθαρρύνουν τους 

σκοπούς των άλλων, αν και υπάρχει ένα θέµα διάκρισης των σκοπών που 

ενθαρρύνουµε.173(σελ.219) 

Η καντιανή ηθική διαφέρει από την ωφελιµιστική, τόσο στο εύρος της, όσο και στην 

ακρίβεια µε την οποία καθοδηγεί την πράξη. Κάθε πράξη, είτε ενός προσώπου, είτε ενός 

οργανισµού, µπορεί να αξιολογηθεί µε τις ωφελιµιστικές µεθόδους, αρκεί να είναι διαθέσιµες 

µόνο οι πληροφορίες για όλες τις συνέπειες της πράξης. Η ωφελιµιστική θεωρία έχει  

απεριόριστο εύρος, αλλά, εξ αιτίας της έλλειψης στοιχείων, στερείται συχνά ακρίβειας. Από 

την άλλη, η καντιανή ηθική έχει περιορισµένο εύρος. ∆εδοµένου ότι αξιολογεί τις ενέργειες 

εξετάζοντας τις αρχές του δρώντος, µπορεί µόνο να αξιολογήσει τις σκόπιµες πράξεις. Αυτός 

φαίνεται να είναι ένας µεγάλος περιορισµός της καντιανής θεωρίας. Άλλωστε, όπως είναι 

γνωστό, µερικές φορές καλές προθέσεις οδηγούν σε κακά αποτελέσµατα και αντίστοιχα, κακές 

προθέσεις µερικές φορές δεν κάνουν καµία ζηµιά ή ακόµα έχουν αγαθό προϊόν. 137(σε.222) 

Αλλά τέτοιες αποκλίσεις µεταξύ των προθέσεων και των αποτελεσµάτων είναι η εξαίρεση 

και όχι ο κανόνας. Γιατί δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι οι προθέσεις µας είναι καλές και 

να κάνουµε ότι θέλουµε. Οι προθέσεις µας απεικονίζουν ποια αναµένουµε να είναι τα άµεσα 

αποτελέσµατα της πράξης µας. Κανένας δεν επιδοκιµάζει τις «προθέσεις» ενός ζεύγους που 

έρχονται σε σεξουαλική επαφή και δεν παίρνουν µέτρα αντισύλληψης, αλλά επιµένουν ότι 

«δεν ήθελαν ποτέ να φέρουν στη ζωή (περισσότερα) παιδιά.» Η σύλληψη είναι πιθανή (και 

είναι δεδοµένο ότι είναι πιθανή) σε τέτοιες περιπτώσεις. Όπου οι εκδηλωθείσες προθέσεις των 

ανθρώπων αγνοούν τα κανονικά και προβλέψιµα αποτελέσµατα των πράξεών τους, 

συµπεραίνουµε ότι (εάν δεν είναι εντελώς ανίδεοι) οι λέξεις τους δεν εκφράζουν τις αληθινές 

προθέσεις τους. Εάν µερικές από τις προθέσεις τους ενθαρρύνουν τους σκοπούς κάποιον 

άλλων, τότε µερικές φορές είναι ευεργετικές. Είναι εποµένως δυνατό για τους ανθρώπους να 

εξετάσουν τις προτάσεις τους µε καντιανού τύπου επιχειρήµατα ακόµα και όταν στερούνται 

την περιεκτική αιτιώδη γνώση που απαιτεί ο ωφελιµισµός. Εποµένως, οι ευσυνείδητοι 

καντιανοί µπορούν να επιλύσουν διάφορα θέµατα ακόµα και αν θα κάνουν κάποια λανθασµένη 

πράξη, έστω κι αν φαίνεται πως υπονοµεύει ελαφρά τη θεωρία.173(σελ.223) 

Αρχικά, ας δούµε µε βάση ποιες βασικές έννοιες της ηθικής διαµορφώνεται το πλαίσιο 

κανόνων που πρέπει να ισχύει. Η καντιανή ηθική θεµελιώνεται στη βάση της ελευθερίας του 
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ανθρώπου, ο οποίος όµως δεσµεύεται από τον Λόγο µε απόλυτους νόµους. Ο άνθρωπος για να 

είναι ηθικά καλός δεν χρειάζεται την Ιδέα ενός άλλου όντος πάνω απ’ αυτόν, αλλά µόνο να 

γνωρίζει τους έλλογους κανόνες που καθορίζονται από την αυτάρκεια του καθαρού πρακτικού 

Λόγου. Κατά τον µεγάλο φιλόσοφο στον άνθρωπο ενυπάρχουν οι καταβολές τήρησης του 

αγαθού. Παρόλα αυτά εκκινεί από τη θεωρία για το ριζικό κακό στον άνθρωπο. Αυτό το κακό 

δεν είναι απότοκο παραπλάνησης, ούτε βρίσκεται στη φύση του ανθρώπου ή στη διαφθορά του 

ίδιου του Λόγου, ούτε έχει καµία σχέση µε το προπατορικό αµάρτηµα. Απλά συνίσταται στις 

κυρίαρχες ροπές του ανθρώπου, ο οποίος θέτει την ευδαιµονία του πάνω από την ηθικότητα.182 

Το θεµέλιο του κακού βρίσκεται στους κανόνες της θέλησης, όπως αυτές πηγάζουν από 

την ίδια την ελευθερία. Αν το κακό δεν βρίσκεται στη φύση του ανθρώπου αλλά στην 

ελευθερία του, τότε εκεί µπορεί να αναζητήσει και το καλό. Η αποκατάσταση της πρωταρχικής 

καταβολής του καλού µέσα στον άνθρωπο είναι η αποκατάσταση της καθαρότητας του ηθικού 

νόµου ως ανώτατου θεµελίου όλων των γνωµόνων της ηθικής συµπεριφοράς. Αυτή η 

αποκατάσταση δεν µπορεί να είναι απόρροια µικροϋπολογισµών για την επίτευξη της ουράνιας 

βασιλείας, αλλά αποτέλεσµα της επαναφοράς των ηθικών κανόνων στην προσπάθεια 

αναζήτησης της ευδαιµονίας επί της γης.182 

Από την ελευθερία του ανθρώπου πηγάζει η αυτονοµία του ως αυτοκαθοριζόµενου 

προσώπου, υπεύθυνου για τις πράξεις του πλέον και όχι ενός άβουλου όντος. Η αυτονοµία 

ενστερνιστεί ιστορικά ως µια αδιαπραγµάτευτη αξία. Η υπεράσπιση της αρχής της αυτονοµίας 

εδραιώθηκε, στη βιοηθική, πάνω σε ένα ιστορικό υπόβαθρο καταφανών παραβιάσεων της. 

Εδραιώθηκε ως αντίθεση απέναντι στην άσκηση βίαιων και καταναγκαστικών πρακτικών κατά 

τον προηγούµενο αιώνα (απάνθρωπα ευγονικά πειράµατα, κλπ.). Κατοχυρώθηκε, ρητά, ως 

απαραβίαστη αρχή σε πειραµατικά και ερευνητικά πλαίσια πού εµπλέκουν ανθρώπινα 

υποκείµενα, στον Κώδικα της Νυρεµβέργης (1947), όπου διατυπώνεται ως η πρώτη βασική 

αρχή και εξειδικεύεται στην αρχή της «εκούσιας συγκατάθεσης», η οποία αναλύεται ως 

«βασισµένη στην πλήρη ικανότητα του υποκειµένου να ασκεί ελεύθερη δύναµη επιλογής», 

«ενήµερη» και «περιεκτική». (∆ιακήρυξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, λ.χ. σχετικά µε την αυτονοµία τα άρθρα 3, 12, 18) 

Ο Καντ συνέλαβε την αυτονοµία ως δυνατότητα ηθικής «αυτο-νοµοθεσίας». Ανέπτυξε 

έναν τύπο θεµελίωσης της ηθικής, εντός του οποίου η αρχή της αυτονοµίας προκύπτει ως 

δεσµευτικό περιεχόµενο µέσα από το ίδιο το αφαιρετικό καθολικευτικό ενέργηµα (κατηγορική 

προσταγή), το οποίο πραγµατώνει την ιδέα της ελευθερίας. Σύµφωνα µε χαρακτηριστική 

διατύπωση του:  

«αυτονοµία της θέλησης είναι η ιδιότητα της θέλησης να είναι η ίδια νόµος για τον 

εαυτό της...Το αξίωµα της αυτονοµίας είναι λοιπόν το εξής: να µην εκλέγω άλλους 

γνώµονες, από εκείνους οι οποίοι µπορούν ταυτόχρονα να ισχύσουν µέσα στη θέληση 

µου ως καθολικός νόµος».188  

Στις καντιανές αναλύσεις, συναρτάται µε µια ιδιαίτερη έννοια ελευθερίας, η οποία καθιστά 

την ηθικότητα δυνατή. Συγκεκριµένα, ο Καντ συλλαµβάνει την ελευθερία της βούλησης του 

δρώντος αφενός ως τη δυνατότητα της να µην εξαρτάται από ατοµικές αισθητικές κλίσεις, δηλ. 

ως ανεξαρτησία από συγκυριακούς καθορισµούς (αρνητική έννοια της ελευθερίας), κι 

αφετέρου, στη θετική της έννοια, ως δυνατότητα της ατοµικής βούλησης να «καθορίζεται» από 
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τον πρακτικό λόγο, καθιστάµενη έτσι αυτόνοµη. Η αυτονοµία είναι σύµφωνη µε τον ηθικό 

νόµο της ελευθερίας. Ως τέτοια, αποτελεί πηγή της ηθικής υποχρέωσης, ειδικά, πηγή της 

ικανότητας του ηθικά δρώντος να υποχρεώνει τον εαυτό του απέναντι στους άλλους. Για το 

λόγο αυτό ο Καντ αποκαλεί την αρχή της αυτονοµίας ως «το µοναδικό αξίωµα της 

ηθικότητας», που «µπορεί να δειχτεί µε απλή ανάλυση των ηθικών εννοιών».188(σελ.98) 

Η αυτονοµία αποτελεί πηγή της ηθικής υποχρέωσης και, ως τέτοια, συστήνει τη 

δεσµευτικότητα της ηθικής αρχής. Οι δε αρχές της αυτόνοµης πράξης ισχύουν για όλους τους 

ανθρώπους. Με άλλα λόγια, το ίδιο το καθολικευτικό ενέργηµα, στην ηθική, που συστήνει την 

αρχή της αυτονοµίας, παράγει την αρχή της ισότητας. 

Το «αξίωµα της αυτονοµίας» αποτελεί δέσµευση ως προς το ποιες αρχές είναι 

καθολικεύσιµες (έχουν τη µορφή καθολικού νόµου), δηλαδή αρχές οι οποίες θα µπορούσαν να 

υιοθετηθούν από τους άλλους. Εκφράζει ένα αίτηµα συντονισµού της πράξης µεταξύ δρώντων 

που έχουν τη δύναµη να θέτουν και να πραγµατώνουν σκοπούς και που κινητοποιούνται από 

διαφορετικούς σκοπούς. Εκδηλώνεται, ως εκ τούτου, σε έναν τύπο ζωής όπου υφίσταται 

αναγνώριση και σεβασµός απέναντι στους άλλους και τα δικαιώµατα τους. Από τα παραπάνω 

συνάγεται ότι η έννοια της αυτονοµίας η οποία συναρτάται µε την ηθικότητα είναι όρος της 

πράξης και όχι εµπειρικός προσδιορισµός ή αποτέλεσµα της. Συστήνει µια δέσµευση ως προς 

το ποιοι κανόνες της πράξης µπορούν να επιλεγούν από όλους και να ισχύουν για όλους, µε 

αποτέλεσµα την παραγωγή της αρχής της ισονοµίας.  

Η αρχή της αυτονοµίας αποτελεί θεµελιακή έννοια για την απόρριψη του εξαναγκασµού 

και της εξαπάτησης. Ο εξαναγκασµός δεν µπορεί να υποστηριχθεί ως πρακτική ηθική αρχή, 

καθώς, όταν γενικευθεί, γίνεται ένα ασυνεπές ηθικό πρόγραµµα. Πρόκειται για αξίωση που 

αυτοί που την υιοθετούν δεν µπορούν µε συνέπεια να θέλουν να την υιοθετήσουν όλοι οι 

άλλοι. Εκείνος που αξιώνει µια αρχή εξαναγκασµού ως «καθολικό νόµο» πρέπει επίσης να 

αξιώνει και κάθε άλλος να µπορεί να υιοθετεί και να ασκεί αποτελεσµατικά τον εξαναγκασµό 

(βία, εκφοβισµό, κλπ.). Όµως, αφού θα υπήρχε τουλάχιστον κάποια εξαναγκαστική πράξη σε 

έναν κόσµο όπου όλοι θα δεσµεύονταν από την αρχή του εξαναγκασµού, αυτό σηµαίνει ότι 

τουλάχιστον κάποια πρόσωπα δεν θα ήταν σε θέση να υιοθετήσουν µια αρχή εξαναγκασµού, 

καθώς οι ικανότητες τους για πράξη θα υπονοµεύονταν από την εξαναγκαστική πράξη των 

άλλων. ∆εν θα µπορούσαν έτσι να θέλουν να ισχύσει ο καταναγκασµός ως καθολική αρχή. 

Μια καθολική δέσµευση υπέρ του εξαναγκασµού συγκρούεται µε τις προϋποθέσεις της. Αυτός 

που εξαναγκάζει δεν µπορεί να θέλει να ισχύσει ο εξαναγκασµός ως καθολική αρχή. Εκείνοι 

που στην πράξη λειτουργούν µε τον εξαναγκασµό δεν προβάλλουν την υιοθέτηση µιας ηθικής 

αρχής, αλλά απλώς κάνουν εξαίρεση για τον εαυτό τους.188(σελ.75) 

Η απόρριψη του εξαναγκασµού και της εξαπάτησης συστήνουν κανονιστικό πλαίσιο για 

την ανάπτυξη άλλων ουσιαστικών ηθικών κριτηρίων, που έχουν εφαρµογή στη βιοηθική, και 

σχετίζονται µε το σεβασµό της προσωπικότητας. Εξειδικεύονται σε υποχρεώσεις και 

δικαιώµατα ελευθερίας, ιδιωτικότητας, εµπιστοσύνης, ειλικρίνειας, ενήµερης συγκατάθεσης. 

Για παράδειγµα, η εφαρµογή της προγεννητικής διάγνωσης και της γονιδιακής θεραπείας και 

εν γένει τις επεµβάσεις πάνω σε ανθρώπους στη βιοϊατρική, δεν µπορεί παρά να διεξάγονται 
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µόνον µε αποδεκτές µεθόδους, πάνω από όλα χωρίς εξαναγκασµό, βία, εξαπάτηση ή 

χειραγώγηση των εµπλεκοµένων. Οι σχέσεις εµπιστοσύνης, όπως εκείνη µεταξύ γιατρού και 

ασθενή, απαιτούν την απόρριψη κάθε εξαναγκασµού και εξαπάτησης, ενώ η δέσµευση για την 

αποφυγή της τελευταίας έχει υποδηλώσεις όσον αφορά την αποφυγή του ψεύδους, της 

αθέτησης µιας υπόσχεσης, της χειραγώγησης, της διαφθοράς, και άλλων µορφών 

παραπλάνησης. Θα πρέπει να γίνεται, λοιπό, σεβαστή η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ως 

αποτέλεσµα του σεβασµού της αυτονοµίας του προσώπου, να µην γίνεται αντικείµενο 

εκµετάλλευσης, ούτε να θυσιάζεται για το κοινό καλό, παρά µόνο αν αυτή η πράξη είναι 

αποτέλεσµα της δικής του βούλησης. 

Σε αντιδιαστολή, βλέπουµε ότι η ωφελιµιστική άποψη είναι ότι οι ζωές µπορούν πράγµατι 

να θυσιαστούν χάριν ενός µεγαλύτερου αγαθού ακόµα και όταν τα πρόσωπα δεν είναι πρόθυµα 

για αυτή τη θυσία. ∆εν υπάρχει τίποτα λανθασµένο στη χρήση κάποιου ανθρώπου ως µέσο υπό 

τον όρο ότι ο σκοπός για το οποίο χρησιµοποιείται το πρόσωπο είναι ένα ευτυχέστερο 

αποτέλεσµα από αυτό που θα µπορούσε να έχει επιτευχθεί µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, 

λαµβάνοντας υπόψη τη δυστυχία έχει προκαλέσει η εργαλειοποίηση του προσώπου. Η 

ιδιαίτερη ηθική θέση τους προέρχεται από την ύπαρξή τους ως µέσα για την παραγωγή της 

ευτυχίας. Η ανθρώπινη ζωή έχει εποµένως µια δευτερογενή αξία. Εποµένως, µια ζωή µπορεί 

αφαιρεθεί χάριν της µεγαλύτερης ευτυχίας των υπολοίπων ή για την εξάλειψη της δυστυχίας. 

Ούτε υπάρχει οποιαδήποτε βαθιά διαφορά µεταξύ της αφαίρεσης µιας ζωής χάριν της ευτυχίας 

των άλλων µε την µη παροχή βοήθειας και µε την απραξία όταν αυτά γίνεται ώστε να 

αποφευχθεί η βλάβη. Εποµένως, η ωφελιµιστική ηθική θεωρία έχει µια µάλλον παράδοξη 

άποψη της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Ζωντανοί ή άνθρωποι που έχουν τις αισθήσεις τους 

είναι (µαζί µε όλα τα άλλα όντα) απαραίτητοι για την ύπαρξη όλων των ωφελιµιστικών αξιών. 

Αλλά δεν είναι η ύπαρξή τους ως ζωντανών, αλλά η κατάσταση της συνείδησής τους που είναι 

σηµαντική. Ως εκ τούτου, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα µπορούν να απαιτούν την 

αφαίρεση ορισµένων ζωών µε οποιοδήποτε µέσο χάριν της ευτυχίας του συνόλου και της 

εξάλειψης της δυστυχίας.173(σελ.222) 

Συγκεκριµένα, ο J. S. Mill103, 104, 110, 119, θεωρεί ότι η ηθικότητα µιας πράξης εξαρτάται από 

την επιθυµία του δρώντος υποκειµένου να επιφέρει ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα και από τις 

συνέπειες της πράξης του (συνεπειοκρατική θεωρία). Ηθική κρίνεται µια πράξη που πηγάζει 

από σωστή πρόθεση και έχει θετικές συνέπειες. Θεωρεί ότι οι κανόνες της ηθικής είναι 

αδύνατο να διατυπωθούν χωρίς εξαιρέσεις. Στις εξαιρέσεις χρειάζονται η υπεύθυνη κρίση, η 

ευφυΐα, η αρετή του δρώντος υποκειµένου. Η ηθικότητα µίας πράξης ενός ατόµου έγκειται 

στην εφαρµογή ενός κανόνα σε µια συγκεκριµένη περίπτωση. Η ηθική αξιολόγηση µίας 

πράξης ανάγεται σε αρχές. 

Η πρώτη αρχή είναι η αρχή της ωφέλειας ή της µέγιστης ευτυχίας και την οποία θεωρεί 

αυταπόδεικτη. Στηρίζει την θέση σχετικά µε την ηθική σηµασία της ωφέλειας στην 

ψυχολογική παρατήρηση ότι τα αισθήµατα των ανθρώπων, επιδοκιµασίας και αποστροφής, 

επηρεάζονται πολύ από την εκτίµηση τους σχετικά µε τις επιδράσεις των πραγµάτων στην 

ευτυχία τους. Η θεωρία που δέχεται ως θεµέλιο των ηθών την ωφέλεια ή την αρχή της µεγίστης 

ευτυχίας κρίνει ως ηθικά ορθές τις πράξεις που τείνουν να προωθούν την ευτυχία - ευδαιµονία. 
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Σύµφωνα λοιπόν, µε την ωφελιµιστική θεωρία, τελικός σκοπός είναι η ευτυχία και όλα τα άλλα 

πράγµατα είναι επιθυµητά ως µέσα για αυτόν τον σκοπό. Η γενική ευτυχία είναι αγαθό για το 

σύνολο, καθώς η ευτυχία κάθε συγκεκριµένου ανθρώπου αποτελεί ατοµικό αγαθό για αυτόν 

και το άθροισµα όλων των ατοµικών ευτυχιών αποτελεί αγαθό για το σύνολο των ανθρώπων. 

Για τον Mill, η ευτυχία δεν είναι αφηρηµένη έννοια αλλά συνίσταται από ποικίλα στοιχεία, 

καθένα από αυτά είναι επιθυµητό καθαυτό, όχι µόνο ως µέσο για την επίτευξη της συλλογικής 

ευτυχίας. Η αρετή δεν είναι εξαρχής µέρος του σκοπού, αλλά έχει τη δυνατότητα να καταστεί 

τµήµα του, να επιθυµείται και να εκτιµάται ως συστατικό της ευτυχίας. Το υποκείµενο χάρη 

στην αρετή γίνεται ευτυχισµένο, ενώ η στέρησή της το καθιστά δυστυχισµένο. Ο άνθρωπος 

επιθυµεί την αρετή, επειδή συµβάλλει στην ευτυχία και στην προστασία από τον πόνο. 

Επιδιώκει την αρετή για τις αγαθές συνέπειες, αλλά σταδιακά η άσκηση της αρετής γίνεται 

αγαθό, ακόµα και αν δεν υπάρχουν θετικές συνέπειες για το υποκείµενο. 
«…Οι δύο βασικοί κανόνες είναι: πρώτο ότι το άτοµο δεν είναι υπόλογο στην 
κοινωνία για τις πράξεις του, που θίγουν αποκλειστικά και µόνο τα συµφέροντα 
του… ∆εύτερον, ότι το άτοµο είναι υπόλογο για τις πράξεις του, που ζηµιώνουν τα 
συµφέροντα των άλλων, και υπόκεινται σε κοινωνική ή νοµική τιµωρία, αν κρίνει η 
κοινωνία ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο για την προστασία της…»104(σελ.94)  

 

«…Αν και η κοινωνία δεν στηρίζεται σε κάποιο συµβόλαιο… όλοι όσοι δέχονται 

την προστασία της κοινωνίας, πρέπει να ανταποδίδουν την ωφέλεια που τους 

παρέχεται…»104(σελ.75)  

Υποστηρίζει ότι οι έµπειροι γνώστες των σωµατικών και των πνευµατικών ηδονών 

προτιµούν τις ηδονές που ικανοποιούν τις ανώτερες λειτουργίες τους και ότι κανείς νοήµων, 

καλλιεργηµένος, µε αισθήµατα και συνείδηση άνθρωπος δεν θα συναινούσε να καταλήξει στο 

επίπεδο του κατώτερου ζώου, ανόητος, αµαθής, εγωιστής και αγροίκος, για να απολαύσει 

κτηνώδεις ηδονές, παρά µόνο σε περιπτώσεις υπερβολικής δυστυχίας, λόγω της αίσθησης της 

αξιοπρέπειας, ποιοτικό στοιχείο ευτυχίας. Είναι προτιµότερο να είναι ο άνθρωπος ένα ον 

προικισµένο µε ανώτερες λειτουργίες, ακόµη και αν πάντοτε αισθάνεται ότι η ευτυχία που 

αναζητεί δεν θα ικανοποιηθεί σε αυτόν τον κόσµο, παρά ένα ον µε χαµηλότερες ικανότητες 

απόλαυσης αλλά µεγαλύτερη πιθανότητα ικανοποίησης τους. Αναγνωρίζει ανώτερη αξία στις 

ηδονές της διάνοιας, της φαντασίας, των ηθικών αισθηµάτων συγκριτικά µε την ηθική των 

αισθήσεων. Για να έχει ο άνθρωπος την ικανότητα να απολαύσει και τα δύο είδη ηδονής και να 

τα εκτιµήσει ανάλογα µε την αξία τους, χρειάζεται η ικανότητά του για ευγενέστερα 

αισθήµατα να υποβοηθείται από εξωτερικά ερεθίσµατα, κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες και 

τη διάθεση άφθονου ελεύθερου χρόνου. Ο Mill θεωρεί ότι συµβιβάζεται µε την αρχή της 

ωφέλειας η αναγνώριση ότι κάποια είδη ηδονής είναι περισσότερο επιθυµητά και έχουν 

µεγαλύτερη αξία από άλλα (103 σελ: 210-211, 213). ∆έχεται, δηλαδή, την ποιοτική 

διαφοροποίηση των ηδονών. 

Η διαφοροποίηση όµως µεταξύ των ωφελιµιστών και των καντιανών έγκειται στο ότι 

καταλήγουν σε διαφορετική ηθική αντίληψη αναφορικά µε την ανθρώπινη ζωή. Οι καντιανοί 

θεωρούν ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιµη επειδή οι άνθρωποι είναι φορείς της έλλογης 
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ζωής. Οι άνθρωποι είναι σε θέση να επιλέξουν έλλογα και να προγραµµατίσουν. Αυτή η 

ικανότητα και η άσκησή της είναι τόσο σηµαντικές που δεν πρέπει να θυσιάζονται για τίποτα 

µικρότερης αξίας. Εποµένως, κανένα έλλογο, αυτόνοµο ον δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως 

µέσο για την απόλαυση ή ακόµα και την ευτυχία κάποιου άλλου, δηλαδή µε τρόπο που να 

ακυρώνει τη δυνατότητα αυτοπροσδιορισµού του. Κατά την καντιανή προσέγγιση, κανένας δεν 

µπορεί να χρησιµοποιήσει είτε τις ζωές µας ή τους οργανισµούς µας για ένα σχέδιο, είτε µε 

εξαναγκασµό ή µε εξαπάτηση.  

Από τις διαφορετικές ηθικές θεωρήσεις των καντιανών και των ωφελιµιστών όσων αφορά 

τις πράξεις µας προς εκείνους που π.χ. υποφέρουν από ή µπορεί να υποστούν την πείνα, 

µπορούµε να ανακαλύψουµε δύο αισθητά αντιπαραθετικές απόψεις για την αξία της 

ανθρώπινης ζωής. Οι ωφελιµιστές θέτουν ως πρωταρχικής αξίας την µεγιστοποίηση της 

ηδονής και την απουσία ή η µείωση της δυστυχίας. ∆εδοµένου ότι ο ωφελιµιστής πρέπει (ως 

ευσυνείδητος) να αφιερώσει τη ζωή του στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής ισορροπίας 

µεταξύ ευτυχίας και δυστυχίας. Έτσι λοιπόν, αν η αιτιώδης τάση των πράξεων των δρώντων 

είναι σαφής, τότε θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις πράξεις που πρέπει διαδοχικά να κάνουν 

προκειµένου να βελτιωθεί η καθολική ισορροπία ευτυχίας και δυστυχίας. ∆εύτερον, µπορεί 

κατά περιόδους να απαιτήσει τη θυσία της ευτυχίας, ακόµη και της ζωής, χάριν µιας 

µεγαλύτερης ευτυχίας. Τέτοια θυσία µπορεί να απαιτηθεί ηθικά όχι µόνο όταν το πρόσωπο του 

οποίου η ευτυχία ή η ζωή είναι σε κίνδυνο εθελοντικά προσφέρεται προς θυσία. Μπορεί να 

είναι απαραίτητο να θυσιαστούν µερικές ζωές χάριν άλλων. Ενώ για τον Kant η ανθρώπινη 

ζωή δεν σταθµίζεται. 

∆εδοµένου ότι ο έλεγχός µας πάνω στα µέσα για τη διατήρηση ή τη διακοπή της 

ανθρώπινης ζωής έχει αυξηθεί, ανάλογα διλήµµατα έχουν προκύψει σε διάφορους τοµείς για 

τους ωφελιµιστές. Πρέπει η ζωή να διατηρηθεί µε κόστος τον πόνου όταν η σύγχρονη 

επιστήµη το καθιστά δυνατό; Θα πρέπει η ζωή να διατηρηθεί χωρίς την ύπαρξη συνείδησης 

(έµβρυα, εγκεφαλικός θάνατος); Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η πληθυσµιακή αύξηση µε σκοπό 

να αυξηθεί το σύνολο της ανθρώπινης ευτυχίας ή όχι, εφ’ όσον η µέση ευτυχία δεν µειώνεται; 

Μερικές φορές η απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα είναι ότι η µεγαλύτερη ανθρώπινη 

ευτυχία απαιτεί τη θυσία κάποιων ζωών, συµπεριλαµβανοµένης της θυσίας και απρόθυµων 

ανθρώπων. Περαιτέρω, για τους περισσότερους ωφελιµιστές, δεν υπάρχει καµία διαφορά εάν 

οι απρόθυµες θυσίες περιλαµβάνουν αδικίες προς εκείνους των οποίων οι ζωές πρόκειται να 

χαθούν. Οι ωφελιµιστές δεν αρνούνται αυτές τις πιθανότητες. Παρόλα αυτά, η µη πλήρης 

γνώση των συνεπειών συχνά µε κάποιο τρόπο δίδει σωστούς υπολογισµούς. Κανένας όµως δεν 

θα είχε γίνει όργανο της επιβίωσης ή της ευτυχίας των άλλων σε µια καντιανή κοινωνία 

(«κράτους των σκοπών»). ∆ηλαδή, σε µια κοινωνία, όπου η ανθρώπινη αξία και η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια αποτελούν άνευ όρων κριτήρια της ηθικότητας των πράξεων των δρώντων.173 

(σελ.222)  

Εποµένως, η κύρια διαφοροποίηση µεταξύ καντιανών και ωφελιµιστών είναι ότι η βασική 

αρχή των καντιανών είναι η αρχή του σεβασµού της αξιοπρέπειας του προσώπου, ενώ των 

ωφελιµιστών είναι η αρχή της ωφέλειας του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού ατόµων. Παρόλα 

αυτά, και στις δύο θεωρίες το κοινό στοιχείο είναι ότι δεν µπορείς κατά την εφαρµογή τους να 
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παρακάµψεις την αυτονοµία και τον αυτοπροσδιορισµό του προσώπου, απλά καταλήγουν σε 

αυτή µε διαφορετικό τρόπο, µε βάση της παραπάνω αρχές. Το πρόβληµα, όµως, 

µεγιστοποιείται σε περιπτώσεις τις οποίες δεν είχαν να αντιµετωπίσουν ούτε ο Καντ, ούτε ο 

Μιλλ. Πως εφαρµόζονται αυτοί οι ηθικοί κανόνες σε µη πρόσωπα, όπως είναι τα in vitro 

γονιµοποιηµένα ωάρια, ή έµβρυα, ή ακόµα και τα εµφυτευµένα έµβρυα που φέρουν κάποια 

γενετική ασθένεια;  

Πρέπει εξαρχής να επισηµάνουµε ότι φαίνεται να υπάρχει µια εννοιολογική σύγχυση στη 

συζήτηση που αφορά τη συγκατάθεση των µελλοντικών προσώπων στις παρούσες – σύγχρονες 

πρακτικές. Υπάρχει έτσι µια σύγχυση όσων αφορά την απόρριψη της γονιδιακής θεραπείας 

επειδή έχει επιπτώσεις σε µελλοντικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν συγκατατεθεί. Επίσης, οι 

έννοιες της υποθετικής συγκατάθεσης, της συγκατάθεσης πληρεξούσιου και της εικαζόµενης 

συγκατάθεσης, δεν µπορούν να αποδοθούν επαρκώς, ώστε να ρυθµίσουν τους κανονισµούς 

που αφορούν την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας. Γενικά, το αίτηµα της ενήµερης 

συγκατάθεσης, δεν φαίνεται να είναι χρήσιµο όσον αφορά στην καθοδήγηση της ρύθµισης της 

γονιδιακής θεραπείας.  

Όπως προαναφέρθηκε, πιθανόν το καντιανό σχήµα να έχει όριο στην περίπτωση των 

αγέννητων παιδιών, καθώς τα έµβρυα δεν είναι πρόσωπα, δηλαδή δεν είναι φορείς έλλογου 

καθορισµού. Ο Jürgen Habermas, όµως, εµπνευσµένος από την καντιανή παράδοση, 

υποστηρίζει ότι η χρήση προγεννητικών θεραπειών ενδέχεται να προσβάλλει το µέλλον της 

ανθρώπινης φύσης, στο βαθµό που προσβάλλεται η ανθρώπινη ισότητα και η ίση µεταχείριση 

σε µια δηµοκρατική κοινωνία. ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια, κάποια στιγµή, οι µισοί άνθρωποι 

ενδέχεται να έχουν «σχεδιάσει» γενετικά τους άλλους µισούς. Η απάντηση του Habermas στο 

συγκεκριµένο θέµα είναι ότι δεν επεµβαίνουµε στα έµβρυα ούτε για θεραπευτικούς λόγους, 

καθώς ελλοχεύει το επιχείρηµα της ολισθηρής πλαγιάς (slippery slope argument), δηλαδή η 

υπέρβαση των ορίων της θεραπευτικής επέµβασης και η απειλή να φτάσουµε σε ευγονικά 

πρότυπα και από τη γονιδιακή θεραπεία να περάσουµε στη γενετική βελτίωση.174  

Όπως προαναφέρθηκε, αυτό που βρίσκεται πίσω από το επιχείρηµα ότι η γονιδιακή 

θεραπεία πρέπει να απαγορευθεί είναι η ανησυχία για την αυτονοµία των µελλοντικών 

προσώπων. Υπάρχουν, εντούτοις, διαφορετικοί τρόποι εξέτασης της αυτονοµίας. Υπάρχει η 

ηθική αυτονοµία και η ατοµική αυτονοµία, οι οποίες σχετίζονται µε την γονιδιακή θεραπεία.  

∆εν µπορούµε, όµως, να εικάσουµε τουλάχιστον τη συγκατάθεση στην περίπτωση των 

πρωταρχικών αγαθών; Αγαθά, όπως η νοηµοσύνη, που είναι λογικά να εκτιµηθούν από όλους. 

Ο Fritz Allhoff, για παράδειγµα, υποστηρίζει ότι µπορούµε να εικάσουµε τη συγκατάθεση των 

µελλοντικών προσώπων στην γονιδιακή θεραπεία που ενισχύει τα πρωταρχικά αγαθά175. Το 

πρόβληµα είναι ότι για οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρωταρχικό αγαθό µπορούµε πάντα να 

φανταστούµε ένα πρόσωπο που έχει κάποιες αξίες που να απορρίπτουν το πρωταρχικό αγαθό. 

Κάποιοι άλλοι µπορεί να απορρίψουν την βελτίωση της νοηµοσύνης λόγω του ότι προκαλεί το 

φθόνο, ή επειδή καθιστά δυσκολότερη την επιδίωξη άλλων σηµαντικών γνωρισµάτων του 

χαρακτήρα, όπως έχει σηµειώσει ο Habermas174. Προκειµένου να αναπτυχθεί - διαµορφωθεί 

ένα επιχείρηµα για να επιτρέψουµε την γονιδιακή θεραπεία σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να 
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υποστηρίξουµε ότι τα µελλοντικά πρόσωπα, ως µελλοντικοί ηθικοί φορείς, έχουν κάποιες αξίες 

που µπορούν ή πρέπει να ενισχυθούν - βελτιωθούν. ∆εν θα είναι απλό να µιλήσει κάποιος για 

αυτό που θα ή µπορεί να θεωρηθεί ότι συναινούν τα µελλοντικά πρόσωπα, βασισµένος στις 

πραγµατικές µελλοντικές αξίες τους, τις οποίες δεν τις γνωρίζουν. 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα της αντίθετης άποψης είναι ο John Harris, ο οποίος 

υποστηρίζει ότι αποτελεί βλάβη προς την κοινωνία το να ξέρεις ότι ένα έµβρυο είναι φορέας 

µιας ασθένειας και να µην το θεραπεύεις και από την άλλη είναι ηθική υποχρέωση και προς το 

κοινωνικό σύνολο, αλλά και προς το έµβρυο να το θεραπεύσεις. Είναι βλάβη προς το έµβρυο 

και προς το κοινωνικό σύνολο, καθώς η ανατροφή ενός ασθενούς ατόµου αποτελεί βάρος προς 

το δηµόσιο σύστηµα υγείας, καταναλώνει πόρους που θα µπορούσαν να διατηρηθούν αν ήταν 

υγειές. Το ίδιο το ασθενές άτοµο θα υποστεί όλες τις συνέπειες φυσιολογικές ή/και 

ψυχολογικές της ασθένειάς του, όπως και η οικογένειά του και πολλοί άλλοι λόγοι ακόµα.  

Ο John Harris, που είναι συγγραφέας του βιβλίου «Clones, Genes and Immortality» και 

σύµβουλος ηθικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, υποστηρίζει ότι η κοινωνία έχει µια αρνητική υποχρέωση να 

µην επιτρέψει σκόπιµα την εκδήλωση γενετικών επιβλαβών καταστάσεων. Όπου τα όρια στην 

ελευθερία αφήνονται σε ισχύ, η ηθική σηµασία της απραξίας για την αφαίρεσή τους είναι 

ισοδύναµη µε την ηθική σηµασία να ενεργήσει κάποιος επιβάλλοντας τη βλάβη ή τον πόνο (ως 

ακραίος ωφελιµιστής που είναι). Χαρακτηριστική είναι η φράση του: «Doing something good 

is better than doing nothing!»181 (σελ.12) Όταν όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την 

µείωση του περιττού πόνου και όπου τα υπάρχοντα όρια στην ελευθερία δεν αποτελούν 

θήραµα της απάθειας, η άσκηση της ελευθερίας ευθυγραµµίζεται απαραιτήτως µε το σκοπό της 

ανθρώπινης άνθησης – προόδου, δηλαδή µε αυτόν τον τρόπο νοµιµοποιούνται οι προσπάθειες 

της επέµβασης στο γενετικό υλικό. Κατά συνέπεια, όπου η ανθρώπινη ελευθερία 

ευθυγραµµίζεται µε την πρόοδο του ανθρώπινου είδους, η γενετική θεραπευτική επέµβασης 

και εν προκειµένω η γονιδιακή θεραπεία, είναι δικαιολογηµένες λόγω του ότι η ατοµική 

ανθρώπινη ελευθερία δεν ξεστρατίζει από τον προσανατολισµό της.176 Ακόµα υποστηρίζει: 

«Αναρωτιέµαι γιατί, αφού είναι νόµιµο να προσπαθεί κάποιος να εκπαιδεύσει τα παιδιά του για 

να αποκτήσουν τη µαθηµατική ικανότητα, δεν είναι νόµιµο µε γενετική επέµβαση να 

προκαλέσουµε το ίδιο αποτέλεσµα».177  

Στο «ενδιάµεσο» αυτών των απόψεων βρίσκεται ο Ronald Dworkin, ο οποίος υποστηρίζει 

την υπό όρους εφαρµογή αυτών των τεχνολογιών αρκεί να µην καταπατάται η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. Ή όπως θα έλεγε: «Εάν το να παίζεις το Θεό σηµαίνει να βελτιωθεί το είδος µας, 

φέρνοντας στα συνειδητά σχέδιά µας τη βελτίωση όσων ο Θεός σκόπιµα ή η φύση τυφλά έχει 

αναπτύξει κατά τη διάρκεια των αιώνων, τότε οι αρχές του ηθικού ατοµικισµού διακατέχουν 

αυτήν την προσπάθεια.»178 Ο Dworkin, µεταξύ άλλων, διαφοροποιείται από τον Harris στο ότι 

προσπαθεί να αναδείξει την ηθικά επιτρεπτή πράξη, ενώ ο Harris προκρίνει την ηθικά 

αναγκαία πράξη. Σε τελική ανάλυση, ο πρώτος θα µπορούσε να δεχτεί την γονιδιακή θεραπεία 

αν αυτή µπορεί να διανεµηθεί εξίσου και χωρίς διακρίσεις σε όλα τα µέλη της κοινωνίας. 

Για να γίνει όµως αυτό, όπως πολύ σωστά υποστηρίζει ο C. Farrelly, οι υπέρµαχοι της 

ισότητας/ισονοµίας θα πρέπει να εξετάσουν µια πληθώρα ζητηµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη τις 
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διαφορετικές δεσµεύσεις που ενστερνίζονται (ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, το δικαίωµα σε 

µια αρµόζουσα υγειονοµική περίθαλψη γενικά και ούτω καθεξής) πρέπει να προσδιορίσουν 

την δίκαιη κατανοµή των δηµόσιων κεφαλαίων για τέτοια προγράµµατα και για τη συνέχιση 

της γονιδιακής θεραπείας πρέπει να λάβουν υπόψη την ωφέλεια που παράγεται από κάθε 

τέτοιο πρόγραµµα και τις δαπάνες που απαιτούνται για την πραγµατοποίησή τους. Τα γονίδια 

είναι µόνο ένας παράγοντας από τους πολλούς που επηρεάζουν το επίπεδο ευηµερίας µας και 

έτσι ο καθορισµός του ποσού των δηµόσιων πόρων που πρέπει να διατεθούν για τη γονιδιακή 

θεραπεία και πρέπει να συνεξεταστούν οι περιορισµοί των προϋπολογισµών για άλλα 

σηµαντικά προγράµµατα. Λαµβάνοντας υπόψη τις πιέσεις στα υπάρχοντα κοινωνικά 

προγράµµατα, οι υπέρµαχοι της ισότητας πρέπει να αποφασίσουν για το πως είναι καλύτερο να 

επενδυθούν τα περιορισµένα δηµόσια κεφάλαια σε άλλα προγράµµατα που θα παράσχουν τα 

µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα στα λιγότερο ευνοηµένα.179  

Οι υπέρµαχοι της ισότητας, όπως ο Dworkin, πρέπει να εξετάσουν τις µακροπρόθεσµες 

συνέπειες των διαθέσιµων διαφορετικών ρυθµιστικών σχεδίων για τη γονιδιακή θεραπεία και 

να σταθµίσουν τα πιθανά χρηστικά οφέλη έναντι των πιθανών απωλειών στην ισότητα. Τα 

τελευταία πρέπει να σταθµιστούν σε σχέση µε τη ζηµιά που υφίσταται οι λιγότερο 

ευνοούµενοι. ∆εδοµένου ότι η τρέχουσα, άνιση κατάσταση που επικρατεί αναφορικά µε τη 

γονιδιακή θεραπεία είναι τέτοια που πεθαίνουν κάποιοι πρόωρα από τις γενετικές ασθένειες, 

πρέπει οι επιφορτισµένοι µε το συγκεκριµένο θέµα να λάβουν υπόψη τους ότι η γενετική 

επανάσταση µπορεί ή υπονοµεύει την αξία της ισότητας. Εάν αυτό που κρύβετε πίσω από την 

ανησυχία για την ισότητα είναι µια ανησυχία για τους λιγότερο ευνοούµενους, τότε δεν πρέπει 

να αντιτεθούµε στις ανισότητες που τους ωφελούν.179  

Ο Philip Kitcher, προωθώντας το κοινωνικό κράτος και την εξάλειψη των κοινωνικών 

ανισοτήτων, αντικρούει αυτούς που υποστηρίζουν ότι η γονιδιακή θεραπεία θα φτάσει στα 

όρια της ευγονικής (laissez-faire & utopian eugenics), λέγοντας: 

 «Οι ακραίοι οπαδοί της ευγονικής, επιτρέπουν στους ανθρώπους να αποφασίσουν µόνοι 

τους για το ποια γνωρίσµατα θέλουν να προωθήσουν και ποια θέλουν να αποφύγουν. Όµως, 

όπως έχει αποδειχθεί, τα θέµατα δεν είναι τόσο απλά. Η «ουτοπική ευγονική» προτείνει ότι 

πρέπει να υπάρξει κάποια ενθάρρυνση της διάκρισης της, µε κάποιο τρόπο, από την 

θεραπευτική γονιδιακή θεραπεία. Ποιος είναι όµως αυτός ο τρόπος; Υπάρχει µια προφανής 

απάντηση. Η άµβλωση.  Η άµβλωση είναι κατάλληλη όταν πάσχει το έµβρυο από µια γενετική 

ασθένεια. Όµως, η παρεµπόδιση της ασθένειας δεν έχει καµία σχέση µε την επιβολή των 

κοινωνικών αξιών, γιατί εάν «κάτι» είναι ή όχι ασθένεια είναι ένα θέµα αντικειµενικού 

γεγονότος.» 

Τελικά αυτή η απάντηση θα αποδειχθεί ανεπαρκής, αλλά η κατανόηση των δυσκολιών της 

θα µας δείξει το δρόµο προς κάτι καλύτερο. Μόλις αφήσουµε τον κήπο της γενετικής 

αθωότητας, κάποια µορφή ευγονικής είναι αναπόφευκτη.180  

Παρά τις δυσκολίες που περιλαµβάνουν οι διακρίσεις όπως «το γεγονός/η αξία», 

«αντικειµενικός/υποκειµενικός» και «η ενθάρρυνση/η επιβολή», πολλοί άνθρωποι βρίσκουν 

την «ουτοπική ευγονική» ελκυστική, επειδή φαίνεται να ταιριάζει µε τα ιδανικά της ωφέλειας. 
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Μια υγιής, καλά χρηµατοδοτηµένη, χαρισµατική, παραγωγική κοινωνία φαίνεται να σηµαίνει 

ευτυχή άτοµα και µια καλή ζωή. Αυτή η εκδοχή της ευγονικής συµβιώνει καλά µε τις 

ωφελιµιστικές εκδοχές του αγαθού. ∆ηλαδή, η ιδέα ότι η καλή ζωή ή η καλή κοινωνία είναι 

αυτή στην οποία ο µέγιστος αριθµός ατόµων επιτρέπεται να είναι ευτυχής.180  

Η ηδονή στις περιπτώσεις της προγεννητικής διάγνωσης και της γονιδιακής θεραπείας 

µπορεί να είναι απλώς «δηµιουργική» (δηµιουργία προληπτικών ή θεραπευτικών µεθόδων) ή 

«δηµιουργική – εκµεταλλευτική» (αφενός δηµιουργία προληπτικών ή θεραπευτικών µεθόδων 

και αφετέρου εκµετάλλευση των κοινωνικών οµάδων από τους έχοντες την δυνατότητα 

εφαρµογής των µεθόδων). Έτσι, λοιπόν, η εφαρµογή της προγεννητικής διάγνωσης ολοένα και 

διευρύνεται και ως επί το πλείστον, συµβάλλει στη µείωση της γέννησης ατόµων µε βαριά 

κληρονοµικά νοσήµατα που εκδηλώνονται κατά ή νωρίς µετά τη γέννηση. Η γονιδιακή 

θεραπεία βρίσκεται ακόµη σε πολύ πρώιµα στάδια ανάπτυξης, είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους 

και τεχνικά, δύσκολη διαδικασία ιδίως για γονίδια µε πολύπλοκο τρόπο βιολογικής ρύθµισης. 

Υπόσχεται όµως αποτελεσµατική και ριζική θεραπεία ασθενειών. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι 

πίσω από τις µεθόδους αυτές µπορούν να υποκρύπτονται διάφορα συµφέροντα. Υπάρχει όµως 

και θετική σκοπιά. Σε συνδυασµό µε τα παραδείγµατα αφενός της µεσογειακής αναιµίας και 

αφετέρου της κυστικής ίνωσης, παρατηρούµε ότι και οι δύο τεχνικές τείνουν να 

µεγιστοποιήσουν την ωφέλεια του αγαθού της υγείας µε περιορισµό των κληρονοµήσιµων 

γενετικών νοσηµάτων. Παράλληλα µε την εξέλιξή τους γίνονται ή αποσκοπούν να γίνουν πιο 

προσιτές σε όλους τους πληθυσµούς και σε όλες τις χώρες του πλανήτη, όσο αυτό είναι 

δυνατόν. Εποµένως, θα πρέπει να ρυθµιστεί αυτή η εξάπλωση των δύο τεχνολογιών, µε βάση 

το ρωλσιανό µοντέλο διανεµητικής δικαιοσύνης όσων αφορά την κατανοµή των πόρων σε 

κάθε χώρα ξεχωριστά. Θα πρέπει η δηµόσια πολιτική να διαµορφώνεται και να εφαρµόζεται µε 

βάση το κριτήριο της διανεµητικής δικαιοσύνης. Το θέµα είναι να δούµε τι µπορεί να κρύβεται 

πίσω από το «δηµιουργική» πλευρά των τεχνολογιών. 

Η στενή σχέση επιστήµης, τεχνολογίας και πολιτικής είναι ιδιαίτερα εµφανής µετά την 

Αναγέννηση και τη βιοµηχανική επανάσταση και η µηχανική τεχνολογία δηµιούργησε ένα 

προνοµιακό πεδίο πολιτικο-πολεµικών συγκρούσεων που ανέτρεψαν εκ βάθρων τις παλιές 

κοινωνικές σχέσεις και καθόρισαν τη µορφή των σηµερινών κοινωνιών. Ο βαθύς αντίκτυπος 

της τεχνολογίας πάνω στην πολιτική γίνεται ακόµα πιο εµφανής στις µέρες µας. Με την έλευση 

του 21ου αιώνα, το «κοινωνικό» πρόβληµα αποκτά µια έντονα τεχνολογική διάσταση που 

διευρύνει και περιπλέκει κι άλλο τα ήδη περίπλοκα πολιτικά ζητήµατα. Μπορεί οι 

αναπτυσσόµενες νέες τεχνολογίες να απέχουν ακόµα από τη φάση της ωριµότητάς τους, αλλά 

οι διαγραφόµενες προοπτικές και οι προβαλλόµενες επιπτώσεις τους στις ανθρώπινες 

κοινωνίες επιβάλλουν ένα σοβαρό κοινωνικό προβληµατισµό από τώρα. 

Το πρόβληµα έχει δύο τουλάχιστον κρίσιµες πλευρές: Πρώτον, οι νέες τεχνολογίες 

απευθύνονται και επηρεάζουν κυρίως την ίδια τη «φύση» του ανθρώπου, και δεύτερον, 

αναπτύσσονται µε µια πρωτοφανή ταχύτητα που αναιρεί την παραδοσιακή µας αντίληψη για 

τον κοινωνικό και πολιτικό χρόνο. Με άλλα λόγια, σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από τις 

τεχνολογίες του παρελθόντος, πιθανόν να απειλήσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ίδια την 

ατοµική και συλλογική µας αυτο-εικόνα και ταυτότητα, και να ανατρέψουν την κοινότοπη 
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προσµονή ατόµων και κοινωνιών για το µέλλον ως συνέχεια του παρελθόντος. Μοιραία, η 

διαφαινόµενη ασυνέχεια προσδίδει στο µέλλον µια αβέβαιη και απωθητική διάσταση και 

µπορεί να διαµορφώνει το πεδίο για νέες κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις. 

Ο κοινωνικός και πολιτικός συντηρητισµός έχει την ικανότητα να υιοθετεί διάφορα 

προσωπεία, να συνάπτει παράδοξες συµµαχίες και να επενδύει στη θρησκευτική, πολιτική και 

ηθική παράδοση, αλλά εξ ορισµού δίνει αγώνα οπισθοφυλακών. Οι τεχνολογικές καινοτοµίες, 

και τα καινούργια πεδία σύγκρουσης που δηµιουργούν, ξεπηδούν µέσα από τη σύγκρουση 

παλιών και νέων συµφερόντων, παλιών και νέων αντιλήψεων – από τις ίδιες δηλαδή τις 

εντάσεις των κοινωνικών και πολιτικών συστηµάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια οµάδα 

εξουσίας, η κυβέρνηση Μπους, µε το ένα χέρι διορίζει µια υπερσυντηρητική Επιτροπή 

Βιοηθικής και µε το άλλο επενδύει τεράστια κονδύλια στη βιοτεχνολογική και 

νανοτεχνολογική έρευνα. Και ενώ η Επιτροπή Βιοηθικής κατακεραυνώνει την επιδιωκόµενη 

τεχνολογική παράταση της ανθρώπινης ζωής, τη βλαστοκυτταρική έρευνα και τη θεραπευτική 

κλωνοποίηση, την ίδια στιγµή τα χρηµατοδοτούµενα εργαστήρια παράγουν γνώση που ένα 

τουλάχιστον µέρος της αναπότρεπτα οδηγεί προς αυτές τις κατευθύνσεις. Όµως, ενώ 

συµβαίνουν αυτά από µια ρεπουµπλικανική κυβέρνηση, ένα από τα βασικά θέµατα που 

χωρίζουν τους Ρεπουµπλικάνους από τους ∆ηµοκρατικούς πάντοτε είναι το θέµα της 

έκτρωσης. 

Συνοψίζοντας, και προσπαθώντας να εξάγουµε το κριτήριο της ηθικότητας των πράξεων 

µας κατά την εφαρµογή της προγεννητικής διάγνωσης και της γονιδιακής θεραπείας, θεωρώ 

ότι πρέπει σεβόµενοι ηθικά, τόσο την αξιοπρέπεια, όσο και την αυτονοµία των εν δυνάµει 

προσώπων, να αποτρέψουµε την ανάπτυξη εµβρύων µε σοβαρές γενετικές ασθένειες, εφόσον 

αυτό είναι εφικτό. Η ηθική αιτιολόγηση για αυτήν την άποψη είναι ότι είναι λανθασµένο να 

αναγκαστούν αυτοί οι άνθρωποι να βιώσουν µια ζωή µε πόνο και βάσανα που καθιστά τη ζωή 

τους ανυπόφορη. Αυτή η αξίωση υποκινείται τόσο από τις προσωπικές και τις απρόσωπες 

αρχές της βλάβης. Εάν αναγκάσουµε αυτούς τους ανθρώπους να υπάρξουν µε την βαριά 

ασθένεια, τότε καταπατάµε το συµφέρον κα κατ’ επέκταση το δικαίωµα της χωρίς πόνο και 

βάσανα διαβίωσης. Ή εάν εξετάζουµε το αν αναγκάσουµε τους ανθρώπους να υπάρξουν υπό 

αυτές τις συνθήκες, τότε πρέπει ή είναι καλύτερο άλλα πράγµατα να ισοκατανεµηθούν ή να 

αποδοθούν σε µεγαλύτερο εύρος σε αυτά τα άτοµα. Ή θα πρέπει να υπάρχει ίση κατανοµή των 

πόρων και των τεχνικών για να αποτραπεί η ύπαρξη ενός προσώπου µε βαριές γνωστικές ή/και 

φυσικές ειδικές ανάγκες και να φέρει αντ’ αυτών µια κανονική γνωστική και φυσική ανάπτυξη 

και λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγουµε την περιττή αύξηση του συνολικού ποσού 

του βασάνου στον κόσµο. Επιπλέον, από την άποψη της δικαιοσύνης η θέση αυτή είναι ορθή, 

επειδή σηµαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θα µπουν σε µια ύπαρξη µε µια κατάσταση η οποία θα 

περιορίσει σε µεγάλο βαθµό τις ευκαιρίες τους για ένα ικανοποιητικό κατώτατο επίπεδο 

ευηµερίας και διάρκειας ζωής. Πρέπει να αποτρέψουµε την ύπαρξη των ανθρώπων που θα 

είχαν βαριές γενετικές ασθένειες, όχι για να βελτιωθεί το µέσο επίπεδο γνωστικής και φυσικής 

λειτουργίας των ανθρώπων, αλλά µάλλον για να αποτρέψουµε τον πόνο και το βάσανο που 

καθιστούν τις ζωές των ανθρώπων µη άξιες να βιωθούν γενικά. Ακόµα και αν αυτή η άποψη 
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θεωρηθεί ότι προωθεί την ευγονική, η απάντηση είναι ότι ο στόχος της αρνητικής ευγονικής 

είναι η πρόληψη ασθενειών και η προώθηση της υγείας, όχι βελτίωση των κανονικών 

χαρακτηριστικών ή ικανοτήτων. 
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7. Συµπεράσµατα 

Λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις τεχνικές της προγεννητικής διάγνωσης και της γονιδιακής 

θεραπείας, όσο και τις εφαρµογές τους στην κυστική ίνωση και την β-Μεσογειακή αναιµία, 

µπορούµε να κάνουµε µια σύγκριση των µεθόδων από την οποία θα αποκαλύπτονται τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους, καθώς και οι µελλοντικές προοπτικές τους σε 

βάθος δεκαετίας.   

Ελέγχοντας την αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τη «βιολογική φύση» των γονιδίων 

όσων αφορά και τα δύο νοσήµατα, παρατηρούµε ότι η προγεννητική διάγνωση υπερέχει 

µακράν της γονιδιακής θεραπείας, καθώς προλαµβάνει την ασθένεια πριν την εκδήλωσή της 

(αρκεί να εφαρµόζεται οργανωµένα), ενώ η γονιδιακή θεραπεία εφαρµόζεται µε αρκετά 

περιορισµένη επιτυχία µετά την εκδήλωση της ασθένειας. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα της Κύπρου, στην οποία αρχικά πραγµατοποιήθηκε µία ευρείας κλίµακας 

διαγνωστική έρευνα, όσων αφορά τη β-Μεσογειακή αναιµία, και στη συνέχεια εφάρµοσαν 

επεµβατική προγεννητική διάγνωση για την καταστολή της νόσου. Παρόλα αυτά, στις µέρες 

µας, η γονιδιακή θεραπεία είναι η µόνη από τις δύο µεθόδους που µπορεί να έχει 

αποτελέσµατα µετά την εκδήλωση της ασθένειας, δηλαδή την ολική ή την µερική θεραπεία της 

ασθένειας.  

  Όσον αφορά το σχετικό κόστος των µεθόδων, σαφώς το κόστος της προγεννητικής 

διάγνωσης είναι πολύ µικρότερο από το κόστος της γονιδιακής θεραπείας. Σε αυτό έχει 

συµβάλει το ότι η προγεννητική διάγνωση έχει µεγαλύτερη ιστορία από την γονιδιακή 

θεραπεία, µε αποτέλεσµα την εκλέπτυνση και την µεγαλύτερη λειτουργικότητα των µεθόδων 

της. Το χαµηλότερο κόστος σε συνδυασµό µε την ευκολία της εφαρµογής της προγεννητικής 

διάγνωσης σε σχέση µε τη γονιδιακή θεραπεία κάνει αµέσως πρόδηλη την ευρύτητα 

εφαρµογής της προγεννητικής διάγνωσης σε παγκόσµιο επίπεδο, αρκεί να υπάρχει η 

στοιχειώδης ιατροφαρµακευτική και υλικοτεχνική υποδοµή. Στο σχετικό κόστος θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το ότι η προγεννητική διάγνωση πραγµατοποιείται µια φορά ανά 

εγκυµοσύνη, ενώ η γονιδιακή θεραπεία στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτεί 

επανάληψη της θεραπείας. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στις αντίστοιχες τεχνολογίες, για άλλη µια φορά η 

προγεννητική διάγνωση σε όλες τις εκφάνσεις της, υπερέχει της γονιδιακής θεραπείας, καθώς η 

προγεννητική διάγνωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε όλα σχεδόν τα ιατρικά κέντρα που 

διαθέτουν από απλές διαγνωστικές µεθόδους έως σύγχρονα βιοιατρικά µηχανήµατα, ενώ η 

γονιδιακή θεραπεία µπορεί να πραγµατοποιηθεί (προς το παρόν) µόνο σε εξειδικευµένα 

ιατρικά κέντρα. Αυτό σηµαίνει ότι η προγεννητική διάγνωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί στις 

ανεπτυγµένες, στις αναπτυσσόµενες και στις χώρες του τρίτου κόσµου αρκεί να υπάρχει 

σωστός κρατικός προγραµµατισµός, ενηµέρωση του πληθυσµού που βρίσκεται σε 

αναπαραγωγική ηλικία και προετοιµασία – ενηµέρωση του πληθυσµού που βρίσκονται πριν 

την αναπαραγωγική ηλικία. 

Τέλος, όσον αφορά τις ηθικές ανησυχίες ή αναστολές που µπορεί να έχουν τα ζευγάρια, 

για άλλη µια φορά η προγεννητική διάγνωση είναι η µέθοδος που δέχεται την µικρότερη ηθική 

κριτική, καθώς µπορεί να εφαρµοστεί µέσω της γενετικής συµβουλευτικής ακόµα και πριν τη 
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σύλληψη του κυήµατος και στη συνέχεια, τα ζευγάρια, γνωρίζοντας τις πιθανότητες να 

αποκτήσουν παιδί που θα φέρει το γονίδιο κάποιας γενετικής ασθένειας, ή µπορεί να 

ασθενήσει από αυτήν, αποφασίζουν ως προς το αν θα προχωρήσουν στην τεκνοποίηση, ή στην 

υιοθεσία. Στην περίπτωση που προτιµήσουν την τεκνοποίηση και διαπιστωθεί, µε επεµβατική 

προγεννητική διάγνωση, ότι το έµβρυο θα ασθενήσει, τότε µπορεί να διακοπεί η κύηση σε 

πρώιµο στάδιο, ή αν επιθυµούν την συνέχιση της κυοφορίας να την αφήσουν να εξελιχθεί. 

Αντίθετα η γονιδιακή θεραπεία µέχρι και πριν λίγα χρόνια µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µετά 

τη γέννηση. Στις µέρες µας µπορεί να εφαρµοστεί ακόµα και κατά τη διάρκεια της κύησης, 

αλλά πάλι σε προχωρηµένο εµβρυϊκό στάδιο. Όλες αυτές οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν µε 

βασικό κριτήριο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εποµένως, αφού δεν γνωρίζουµε επακριβώς τις 

συνέπειες των νέων τεχνολογιών, καλό θα ήταν να τις εφαρµόζουµε υπό όρους, όπως θα 

υποστήριζε και ο Ronald Dworkin. ∆ηλαδή, θα πρέπει όλοι ανεξαρτήτως οι άνθρωποι να έχουν 

πρόσβαση σε αυτές, ενώ παράλληλα οι τεχνολογίες δεν θα θίγουν µε κανένα τρόπο την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ώστε να επιτελούν τον σκοπό τους απέναντι στην ανθρωπότητα. 

Υπάρχουν, βεβαίως, και οι περιπτώσεις των ζευγαριών που δεν θέλουν να γνωρίζουν αν το 

παιδί τους θα φέρει ή θα ασθενεί από µια ασθένεια, καθώς θα µπουν στην διαδικασία να 

αποφασίσουν αν θα πρέπει να αφήσουν το έµβρυο να γεννηθεί. Και οι γονείς που θα αφήσουν 

το ασθενές ή το εν δυνάµει ασθενές παιδί τους να ζήσει για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους. 

Εκτός του ότι θα πρέπει να αποφασίσουν για το παραπάνω ζήτηµα, θεωρούν ότι, 

αποβάλλοντας ένα έµβρυο που δεν µπορεί να θεραπευτεί, παραβιάζονται οι ηθικές αρχές της 

ιατρικής και ότι εγείρονται ηθικά ζητήµατα που αφορούν την επιλεκτική αναπαραγωγή ή 

ευγονική, ενώ παράλληλα παραβιάζονται οι ηθικές τους αξίες. Αυτές οι απόψεις εξαρτώνται 

από την προέλευση του ζεύγους, τον πολιτισµό, την παιδεία, την εκπαίδευση, τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις και την οικονοµική του θέση. Επίσης, η απόφαση του ζεύγους θα εξαρτηθεί και 

από την πληροφόρηση που έχουν για την γενετική ανωµαλία που παρουσιάζεται στο έµβρυο 

και από το πως θα παρουσιαστούν και θα ερµηνευτούν τα στοιχεία από τον γιατρό ή τον 

γενετιστή. Αυτά τα ζευγάρια, καθώς και οι γιατροί ή οι γενετιστές θα πρέπει να λάβουν υπόψη 

τους τις µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί τόσο σε αναπτυγµένες, σε αναπτυσσόµενες, όσο 

και σε χώρες του τρίτου κόσµου και να αναφέρουν ότι η γέννηση ενός παιδιού µε κάποια βαριά 

γενετική ασθένεια ενέχει τον κίνδυνο οι µητέρες, καθώς και τα παιδιά που φέρουν την 

ασθένεια να παρουσιάσουν ψυχολογικές και συναισθηµατικές διαταραχές. Οι διαταραχές αυτές 

προκαλούνται από τα βάσανα και ίσως την απώλεια ενός παιδιού, την απώλεια ευκαιριών στη 

ζωή, την απώλεια της ελευθερίας, την αποµόνωση και την οικονοµική εξαθλίωση, αφού η 

αντιµετώπιση των περισσοτέρων γενετικών ασθενειών είναι πολυδάπανη.  

Παρόλα αυτά όµως, για πολλούς γονείς η αξία της ζωής είναι τόσο σηµαντική που 

προτιµούν να γεννήσουν ένα παιδί ακόµα και όταν γνωρίζουν ότι θα γεννηθεί µε θαλασσαιµία 

ή µε κυστική ίνωση και µετά να του προσφέρουν εφ’ όρου ζωής την υποστήριξη που θα 

απαιτηθεί. Κατ’ αυτούς, η γέννηση ενός παιδιού µε ειδικές ανάγκες όχι µόνο δεν προξενεί 

προβλήµατα στη ζωή της οικογένειάς τους αλλά, αντίθετα, προσθέτει και µια διάσταση πόνου, 

συµπόνοιας και ευσπλαχνίας. Η προγεννητική διάγνωση δίνει τη δυνατότητα ακόµα και σε 
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αυτούς τους γονείς που θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδί µε κάποια γενετική ασθένεια 

(βλέποντας το να υποφέρει και να πεθαίνει καθηµερινά), να γνωρίζουν από πολύ πρώιµο 

στάδιο τη σοβαρότητα της κατάστασης, ώστε να γνωρίζουν από νωρίς τις εναλλακτικές 

αποφάσεις που µπορούν να πάρουν για την αντιµετώπιση της ασθένειας. 

Η πλειονότητα των ανθρώπων ονειρεύονται µια ζωή χωρίς ασθένειες. Το να είσαι σε θέση 

να φέρεις στη ζωή ένα υγιές παιδί και να πεθάνεις σε βαθιά γεράµατα είναι κάτι που ο καθένας 

έχει σκεφτεί ή έχει προσευχηθεί για αυτό. Υπό αυτό το πρίσµα η γονιδιακή θεραπεία είναι 

επιθυµητή. Βέβαια υπάρχουν ορισµένα αγαθά που από την ίδια την φύση τους δεν πρέπει να 

αντιµετωπίζονται ως προϊόντα, αξίες όπως είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η δηµόσια υγεία, η 

ελευθερία, κλπ.  

Τι είναι αυτό που καθιστά µια ασθένεια κατάλληλη για γονιδιακή θεραπεία; Ο Macer 

Darryl (1990) δήλωσε ότι η γονιδιακή θεραπεία µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία σε 

µονογονιδιακές διαταραχές, έως ότου οι ερευνητές κατανοήσουν τις πολυπαραγοντικές 

ασθένειες.93 Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι οι ασθένειες που οφείλονται σε γενετικά αίτια 

και δεν επιδέχονται κάποια θεραπεία της κλασικής ιατρικής είναι κατάλληλες για την 

εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας (ως τελευταία λύση). Με αυτόν τον τρόπο, µπορούν να 

αντιµετωπιστούν διάφορες ασθένειες, από ενζυµικές ανεπάρκειες έως το AIDS ή τον καρκίνο. 

Στους περισσότερους ανθρώπους, δεν αρέσει να βλέπουν ανθρώπους να υποφέρουν, ειδικά 

όταν είναι οικείοι τους. Εάν η καλύτερη επιλογή για τη θεραπεία ενός ανθρώπου ήταν η 

γονιδιακή θεραπεία, κάθε άνθρωπος θα την χρησιµοποιούσε για να τον βοηθήσει. Άλλωστε, οι 

πλειονότητα των ανθρώπων δεν είναι υπέρ των εκτρώσεων και για αυτό το λόγο 

αναπτύσσονται θεραπευτικές µέθοδοι, όπως η γονιδιακή θεραπεία, ώστε ακόµα κι αν 

γεννιούνται  παιδιά µε κάποια γενετική ασθένεια να µπορούν να θεραπευτούν στον καλύτερο 

δυνατό βαθµό ζώντας µια αξιοπρεπή ζωή, χωρίς να νιώθουν καµιά κοινωνική ή ψυχολογική 

πίεση. 

Καθώς πλέον η προγεννητική διάγνωση (εκτός από κάποιες εφαρµογές της) έχει εδραιωθεί 

ή εδραιώνεται σταδιακά, στη συνείδηση του κόσµου, όπου µπορεί αυτή να πραγµατοποιηθεί, 

θα µας απασχολήσει για πολλά χρόνια ακόµα η γονιδιακή θεραπεία. Για αυτό το λόγο, θα 

πρέπει ως υπεύθυνοι πολίτες να ενηµερωνόµαστε, να ακούµε, να σκεφτόµαστε και µετά να 

αντιδρούµε µε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε 

απρόσµενες συνέπειες, τόσο στις σύγχρονες, όσο και στις µελλοντικές γενεές. Οι σύγχρονες 

κοινωνίες προσπαθούν να ενηµερωθούν ή είναι ήδη ενήµερες για αρκετές από τις πτυχές της 

γονιδιακής θεραπείας. Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η δηµιουργία διεπιστηµονικών, 

πολυπρόσωπων επιτροπών Βιοηθικής για την αντιµετώπιση προβληµάτων που προκύπτουν 

από την εφαρµογή της γονιδιακής θεραπείας, θέτοντας τους όρους της συζήτησης σύµφωνα µε 

ορθολογικούς ηθικούς κανόνες. Όλα αυτά οφείλουµε από την πλευρά µας να τα πράξουµε, 

γιατί η γονιδιακή θεραπεία δεν αλλάζει, για παράδειγµα, ένα παλιό αυτοκίνητο µε ένα νέο 

αεροδυναµικό, αλλάζει ανθρώπους. ∆εν πρέπει λοιπόν η πρακτική της ιατρικής να οδηγήσει 

την ανθρωπότητα σε αδιέξοδα. 

Το µέλλον µας πλέον δεν κρύβεται στην διπλή έλικα του DNA, αλλά µάλλον στη θέληση 

και τις διαθέσεις µας.83 Επίσης, η καταπάτηση των ηθικών κανόνων δεν προκαλείται από τις 
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ανακαλύψεις τις επιστήµης, αλλά από τις αποφάσεις που παίρνουµε ως υπεύθυνοι πολίτες. Η 

έρευνα της γονιδιακής θεραπείας είναι σχεδόν καθολικά αποδεκτό ότι είναι απαραίτητη, από τη 

σκοπιά της θεραπείας των γενετικών ασθενειών και της απάλειψης του ανθρώπινου πόνου, 

χωρίς παράλληλα να προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ισχυρότερο ίσως επιχείρηµα 

ενάντια σε µια καθολική απαγόρευση στην έρευνα πάνω στη γονιδιακή θεραπεία είναι ότι αυτή 

η τεχνολογία δεν µπορεί να αποβληθεί από την καθηµερινή πρακτική της επιστήµης. Εάν η 

έρευνα απαγορευτεί στις Ηνωµένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη, θα πραγµατοποιηθεί σε κάποιο 

άλλο µέρος του κόσµου, πιθανότατα χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πιθανές συνέπειες της 

τεχνικής και χωρίς τις κατάλληλες ρυθµίσεις. Η επιστήµη εξελίσσεται και αυτό θα πρέπει να 

επιζητά και η κοινή γνώµη. Το ερώτηµα όµως που παραµένει είναι πώς θα ρυθµιστεί, έτσι 

ώστε οι βασικοί ηθικοί κανόνες να µην παραβιάζονται και οι συνέπειες να ελαχιστοποιούνται. 

Θα πρέπει, µετά από συζήτηση, όπου θα εντοπιστούν, θα αναλυθούν και θα 

δηµοσιοποιηθούν οι πιθανές συνέπειες της γονιδιακής θεραπείας να υπάρξει ένα νοµοθετικό 

πλαίσιο, τέτοιο ώστε να επιδιώκονται οι ευεργετικές χρήσεις της τεχνολογίας. Η τεχνολογία 

της γονιδιακής θεραπείας είναι το παράδειγµα στο οποίο παρατηρούνται ταυτόχρονα τα οφέλη 

και οι συνέπειες που µπορεί να έχει η σύγχρονη επιστήµη. Παρέχει στον άνθρωπο την 

πρωτοφανή αίσθηση δύναµης πάνω στη φύση του. Και αν όλα αυτά ακούγονται κάπως 

παράλογα ή ακόµα και ουτοπικά, η σύγχρονη ιατρική επιδιώκει να φτάσει στο σηµείο να 

µπορεί να παρέχει εξατοµικευµένη θεραπεία, καθώς κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η 

γονιδιακή θεραπεία θα δώσει µια ώθηση αρκετά ισχυρή προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα παραπάνω και λαµβάνοντας υπόψη τα επιχειρήµατα των 

παραγράφων 6.7 και 6.8, γίνεται φανερό ότι µε τους σηµερινούς ρυθµούς εξέλιξης της 

επιστήµης και ανάπτυξης της τεχνολογίας σε βάθος µιας δεκαετίας οι µέθοδοι της 

προγεννητικής διάγνωσης θα έχουν αναπτυχθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό, ώστε να µπορούν να 

κάνουν διάγνωση των γενετικών ασθενειών από το περιφερικό αίµα των µητέρων. Άλλωστε, ο 

στόχος είναι η µικρότερη δυνατή επέµβαση στο έµβρυο. Η γονιδιακή θεραπεία θα έχει 

εκλεπτυνθεί και αυτή σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µπορεί να επιτευχθεί ενδοµήτρια σε ακόµα πιο 

πρώιµο εµβρυικό στάδιο. Επίσης, σε µια διαφορετική προσέγγιση θα µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί κυτταρική θεραπεία (Cell Therapy) ως προέκταση της γονιδιακής θεραπείας. 

Η κυτταρική θεραπεία δεν παρουσιάζει βιοηθικά διλήµµατα ανάλογα µε αυτά της επεµβατικής 

προγεννητικής διάγνωσης ή της γονιδιακής θεραπείας, καθώς εφαρµόζεται σε κάθε άτοµο 

ξεχωριστά, χωρίς να επηρεάζεται η γαµετική του σειρά. Παρόλα αυτά όµως, ακόµα και αν η 

κυτταρική θεραπεία επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, οι απόγονοι του ατόµου θα φέρουν 

την γενετική ασθένεια σύµφωνα µε την κληρονοµικότητά της. Αυτό σηµαίνει ότι, αν οι 

απόγονοι νοσήσουν, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εκ νέου κυτταρική θεραπεία στους 

απογόνους. 

Συνοψίζοντας, αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι τα επιστηµονικά επιτεύγµατα 

πραγµατοποιούνται προς όφελος της ανθρωπότητας. Ο τρόπος διαχείρισής και χρησιµοποίησής 

τους όµως από τις διάφορες κοινωνίες σε δεδοµένα χρονικά σηµεία, κατά τη διάρκεια της 

ανθρώπινης ιστορίας, τα καθιστά ηθικά ή ανήθικα. Τόσο, λοιπόν, η προγεννητική διάγνωση, 
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όσο και η γονιδιακή θεραπεία είναι εφαρµογές της επιστηµονικής προόδου που βρίσκονται σε 

εξέλιξη. Αναλογιζόµενοι το στάδιο της εξέλιξης των δύο µεθόδων και την ιατρική αρχή ότι 

είναι καλύτερα να προλαµβάνεις παρά να θεραπεύεις, µπορούµε να καταλάβουµε ότι η 

προγεννητική διάγνωση βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση  έναντι της γονιδιακής θεραπείας, 

όσον αφορά την αντιµετώπιση, τόσο των πολυπαραγοντικών, όσο και των µονογονιδιακών 

νοσηµατων, για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, όπως επίσης και γιατί µπορεί να 

περιοριστεί απλά στην ενηµέρωση των γονέων για το γενετικό υπόβαθρο του µελλοντικού 

παιδιού τους. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να γίνονται προγεννητικοί διαγνωστικοί έλεγχοι σε 

άτοµα, ζευγάρια και πληθυσµούς που έχουν κληρονοµικό ιστορικό αντίστοιχων νοσηµάτων, 

ώστε αρχικά να επιτυγχάνεται ο προσδιορισµός των ζευγαριών µε αυξηµένη πιθανότητα 

απόκτησης παιδιών που θα νοσήσουν, ώστε σε δεύτερη φάση µετά από την επιλογή των 

γονέων για το αν θα τεκνοποιήσουν ή θα υιοθετήσουν παιδί (ανάλογα µε την πιθανότητα που 

έχουν τα παιδιά τους να νοσήσουν) να καταστρωθεί η κατάλληλη στρατηγική για την 

αντιµετώπιση της νόσου, από το εµβρυικό στάδιο θεραπείας έως και το στάδιο της θεραπείας 

µετά τη γέννηση. Η στρατηγική αυτή δίνει στους µελλοντικούς γονείς το πλεονέκτηµα αφενός 

της γνώσης (πρόγνωσης) και αφετέρου την ελευθερία επιλογής. ∆εν συνεπάγεται όµως 

απαραίτητα και την έκτρωση. Η έκτρωση, µε βάση αυτήν την στρατηγική, θα είναι µια 

συνειδητή απόφαση των γονέων. Η απόφαση αυτή θα είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού 

των κοινωνικών, θρησκευτικών και επιστηµονικών παραµέτρων, επιρροών και γνώσεων που 

έχουν οι γονείς. Για το λόγο αυτό, σε αύτη τη φάση θα ήταν θεµιτή η ύπαρξη µιας 

πολυδιάστατης Επιτροπής Βιοηθικής, η οποία θα µπορούσε να βοηθήσει στη λήψη µιας τόσο 

δύσκολης απόφασης (εάν της ζητηθεί). 

Ακόµα, η κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ανθρώπινων γενετικών προϊόντων όπως 

ισχύει στις µέρες µας, είναι αντιπαραγωγική και προκαλεί σοβαρότατα ηθικά προβλήµατα. 

Μέχρι σήµερα οι κανονισµοί που ισχύουν για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και στην 

Ευρώπη έχουν θεσπιστεί από έναν περιορισµένο κύκλο ανθρώπων, µε αποτέλεσµα τα 

εµπορικά συµφέροντα να έχουν ευνοηθεί έναντι του ευρύτερου δηµόσιου συµφέροντος. Το 

αποτέλεσµα είναι µια τάση άµβλυνσης του συστήµατος κατοχύρωσης διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, ενσωµατώνοντας πατέντες που αφορούν την ανθρώπινη ζωή, χαµηλώνοντας τον 

πήχυ των απαιτήσεων για την καινοτοµία, την ευρηµατικότητα, και τη χρησιµότητα. 

Αυτό που απαιτείται είναι µια αναθεώρηση του συστήµατος παροχής διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας, κατά προτίµηση µέσω ενός διεθνούς πολιτικού φόρουµ, στο οποίο θα 

συµµετέχουν και αντιπρόσωποι των εθνικών επιτροπών Βιοηθικής. Η φύση του συστήµατος 

παροχής διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας είναι τέτοια (εξάρτηση από οικονοµικούς παράγοντες), 

ώστε η εµβριθής εξέταση και ο καθορισµός των τεχνικών προϋποθέσεων να φαντάζει 

ανεδαφικός. Παρά το ότι µιλάµε για ένα καθαρά τεχνικό ζήτηµα, γνωρίζουµε ότι έχουµε να 

κάνουµε µε µια τεχνική που θα ασκήσει σηµαντικές επιδράσεις στις ζωές και την ευηµερία των 

παρουσών και µελλοντικών γενεών. Στην υλοποίηση µιας τέτοιας αναθεώρησης, πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι συνέπειες όσον αφορά, στην αυτονοµία, στην ελευθερία, στην υγεία, στην 

ευηµερία, στα καθεστώτα πνευµατικής ιδιοκτησίας και ιδιαίτερα στο πώς το σύστηµα θα 

διαχειρίζεται τις «ακατέργαστες» γενετικές πληροφορίες. Ο διεθνής χαρακτήρας της γενετικής 
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έρευνας υπογραµµίζει την ανάγκη ανάπτυξης κοινών προτύπων πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

∆ιαφορετικά µεµονωµένοι ερευνητές και εταιρίες µπορούν να κατοχυρώσουν διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας σε χώρες που δεν έχουν αυστηρά ρυθµιστικά κριτήρια. Θα ήταν πολύ σηµαντικό 

στην αναθεώρηση του ισχύοντος συστήµατος να συµπεριληφθούν κάποιες, αν όχι όλες, οι 

αρχές της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης για τη Βιοηθική και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  

Τίποτα, όµως, από όλα αυτά δεν θα πραγµατοποιηθεί χωρίς επαγρύπνηση, τόσο σε 

επιστηµονικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Κλείνοντας, ας γυρίσουµε πάλι σε περισσότερο 

θεωρητικό επίπεδο. Υπάρχει µεγάλη δόση αλήθειας στο λεγόµενο ότι: «η ποικιλία είναι το 

αλατοπίπερο της ζωής» και πραγµατικά χωρίς βιολογική ποικιλία το ανθρώπινο είδος θα ήταν 

καταδικασµένο. Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό να είναι αρκετά έως πάρα πολύ επιλεκτικός 

και ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη ρύθµιση της γονιδιακής 

θεραπείας. Η µητέρα φύση τα έχει πάει «πολύ καλά» µε το δικό της τρόπο για τα 

δισεκατοµµύρια χρόνια. Πρέπει να σεβαστούµε τη φρόνησή της και να είµαστε πολύ συνετοί 

κάνοντας αλλαγές στο µεγάλο σχέδιό της.166 Αλλά αν η ανθρώπινη ευφυΐα και η ικανότητα του 

ανθρώπου να επεµβαίνει σε αυτό το σχέδιο της φύσης είναι µέρος αυτού του ίδιου του σχεδίου, 

γιατί θα πρέπει να το σταµατήσουµε; Υπό αυτό το σκεπτικό, δεν πρέπει να το σταµατήσουµε ή 

(έχοντας µια θετική στάση απέναντι στο ζήτηµα) θα πρέπει να το επιτρέψουµε στο βαθµό που 

δεν θίγεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία και τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Εποµένως, 

αφού δεν γνωρίζουµε που πηγαίνουµε καλύτερα θα είναι να γνωρίζουµε από πού ερχόµαστε 

(όσο µπορούµε) και να µελετούµε διεξοδικά και επισταµένα τα βήµατα που κάνουµε. 

Υπό αυτό το σκεπτικό, δεν πρέπει να τα σταµατήσουµε ή (έχοντας µια θετική στάση 

απέναντι στο ζήτηµα) θα πρέπει να το επιτρέψουµε στο βαθµό που δε θίγεται η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, η ελευθερία και τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Επίσης, σεβόµενοι, τόσο την 

αξιοπρέπεια, όσο και την αυτονοµία των εν δυνάµει προσώπων, χρειάζεται να αποτρέψουµε 

την ανάπτυξη εµβρύων µε σοβαρές γενετικές ασθένειες, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Όπως 

προαναφέρθηκε, η ηθική αιτιολόγηση για αυτήν την άποψη είναι ότι είναι λανθασµένο να 

αναγκαστούν αυτοί οι άνθρωποι να βιώσουν µια ζωή µε πόνο και βάσανα που καθιστά τη ζωή 

τους ανυπόφορη. Επιπλέον, από την άποψη της δικαιοσύνης, η θέση αυτή είναι ορθή, επειδή 

σηµαίνει ότι οι άνθρωποι δεν θα µπουν σε µια ύπαρξη µε µια κατάσταση η οποία θα περιορίσει 

σε µεγάλο βαθµό τις ευκαιρίες τους για ένα ικανοποιητικό κατώτατο επίπεδο ευηµερίας και 

διάρκειας ζωής. Πρέπει να αποτρέψουµε την ύπαρξη των ανθρώπων που θα είχαν βαριές 

γενετικές ασθένειες, όχι για να βελτιωθεί το µέσο επίπεδο γνωστικής και φυσικής λειτουργίας 

των ανθρώπων, αλλά µάλλον για να αποτρέψουµε τον πόνο και το βάσανο που καθιστούν τις 

ζωές των ανθρώπων µη άξιες να βιωθούν. Ακόµα και αν αυτή η άποψη θεωρηθεί ότι προωθεί 

την ευγονική, η απάντηση είναι ότι ο στόχος της αρνητικής ευγονικής είναι πρόληψη 

ασθενειών και προώθηση υγείας, όχι βελτίωση των κανονικών χαρακτηριστικών ή ικανοτήτων. 
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Παράρτηµα 1 

Μη Επεµβατική Προγεννητική ∆ιάγνωση 

α) Η αυχενική διαφάνεια αναγνωρίζεται υπερηχογραφικά και οφείλεται στην παρουσία 

λέµφου κάτω από το δέρµα της περιοχής του αυχένα του εµβρύου. Φυσιολογικά έχει εύρος 

<3χιλ, ενώ µεγαλύτερες τιµές αποτελούν ένδειξη για υποκείµενη εµβρυϊκή ανωµαλία (π.χ. 

ανευπλοειδίες, συγγενείς ανωµαλίες, γενετικά σύνδροµα).153 Ο προσδιορισµός του εύρους της 

αυχενικής διαφάνειας την 11η-13η εβδοµάδα κύησης σε συνδυασµό µε την ηλικία της µητέρας 

και τις τιµές της β-χοριονικής γοναδοτροπίνης (β-hCG) και της πρωτεΐνης PAPP-a στο µητρικό 

πλάσµα, µπορεί να ανιχνεύσει έως και το 92% των κυήσεων µε σύνδροµο Down.115 Με την 

προσθήκη και άλλων υπερηχογραφικών δεικτών (π.χ. απουσία/υποπλασία ρινικού οστού, 

Doppler στο φλεβώδη πόρο και στην τριγλώχινα βαλβίδα, εκτίµηση γωνίας άνω γνάθου και 

προσώπου) υποστηρίζεται ότι µπορούν να αναγνωρισθούν µέχρι και το 97% των κυήσεων µε 

σύνδροµο Down.50, 114 

β) Ο προσδιορισµός στο µητρικό ορό της β-hCG, της α-φετοπρωτείνης και της οιστριόλης 

µεταξύ της 16ης-18ης εβδοµάδας κύησης σε συνδυασµό µε την ηλικία της µητέρας µπορεί να 

αναγνωρίσει το 67% των κυήσεων µε σύνδροµο Down καθώς και ένα σηµαντικό ποσοστό της 

τρισωµίας 18 και 13.1 Η προσθήκη της ινχιµπίνης-Α µπορεί να βελτιώσει τη διαγνωστική 

ευαισθησία περίπου κατά 7% (τετραπλό τεστ). Έχουν µελετηθεί και άλλοι δείκτες, αλλά µέχρι 

τώρα δεν έχουν καθιερωθεί. Αναφέρεται ως παράδειγµα η πλακουντική αυξητική ορµόνη 

(hPGH) η οποία έχει βρεθεί να παράγεται σε αυξηµένες συγκεντρώσεις σε κυήσεις µε 

σύνδροµο Down και η οποία πιθανά να αποτελέσει ένα επιπλέον βιοχηµικό δείκτη στα 

screening test του β΄ τριµήνου της κύησης.14, 120  

γ) Το «γενετικό υπερηχογράφηµα» εκτελείται µεταξύ 16ης-20ης εβδοµάδας κύησης και 

στοχεύει στην αναγνώριση υπερηχογραφικά δεικτών ή ανωµαλιών που πιθανά σχετίζονται µε 

την ύπαρξη ανευπλοειδίας του εµβρύου (κυρίως τρισωµίας 21, 18 και 13). Έχουν 

χρησιµοποιηθεί διάφορα προγράµµατα όπου µε την αναγνώριση ενός ή περισσοτέρων δεικτών 

τροποποιείται ο «προϋπάρχον κίνδυνος» για τρισωµία 21 και 18 (που συνήθως καθορίζεται 

από την µητρική ηλικία). Με βάση τον τροποποιηµένο κίνδυνο λαµβάνεται η απόφαση για 

εκτέλεση ή όχι επεµβατικού ελέγχου. Η διαγνωστική ευαισθησία του γενετικού 

υπερηχογραφήµατος υπολογίζεται σε 65-75%, αλλά µε υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών 

αποτελεσµάτων (10-15%).16, 117  

δ) Ο υπερηχογραφικός ανατοµικός έλεγχος του εµβρύου εκτελείται την 20η-23η εβδοµάδα 

κύησης και στοχεύει στον αποκλεισµό των συγγενών ανωµαλιών του εµβρύου (µειζόνων ή 

ελασσόνων, πολλαπλών ή µεµονωµένων, σχετιζόµενων ή όχι µε χρωµοσωµατική ανωµαλία ή 

γενετικό σύνδροµο). Με τον έλεγχο αυτό µπορούν να αποκλεισθούν περίπου το 70-80% των 

συγγενών ανωµαλιών του εµβρύου.126 Η τρισδιάστατη υπερηχογραφία συµβάλλει στη 

βελτίωση της διαγνωστικής ευαισθησίας. Παράλληλα µε τον έλεγχο της ανατοµίας του 

εµβρύου ελέγχονται η εµβρυϊκή ανάπτυξη (αποκλεισµός ενδοµήτριας υπολειπόµενης 

ανάπτυξης) και το ενδοµήτριο περιβάλλον (πλακούντας, αµνιακό υγρό, αιµάτωση µε Doppler 

υπερηχογραφία).  
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Παράρτηµα 2 

Επεµβατική Προγεννητική ∆ιάγνωση 

Οι κυριότερες τεχνικές επεµβατικής προγεννητικής διάγνωσης είναι: α) Η βιοψία 

τροφοβλάστης. Η λήψη των λαχνών γίνεται την 11η-13η εβδοµάδα κύησης και η πιθανότητα 

εµβρυικής απώλειας είναι 1-1.5%. β) Η αµνιοπαρακέντηση. Εκτελείται µετά την 17η εβδοµάδα 

κύησης µε κίνδυνο εµβρυικής απώλειας 0.5-1%. γ) Η οµφαλιδοπαρακέντηση, που εκτελείται 

µετά την 22η εβδοµάδα κύησης µε σκοπό τη λήψη εµβρυϊκού αίµατος για έλεγχο του 

εµβρυϊκού καρυοτύπου ή για τον προσδιορισµό Hb, αντισωµάτων, ενζύµων και πρωτεϊνών. Ο 

κίνδυνος εµβρυικής απώλειας είναι 1.5-3.5%. Τελευταία γίνεται κυρίως για θεραπευτικούς 

σκοπούς, όπως π.χ. η ενδοµήτρια µετάγγιση σε αναιµικά έµβρυα. δ) Η εµβρυοσκόπηση, µέσω 

της οποίας µπορούν να ληφθούν βιοψίες από το εµβρυικό δέρµα και ήπαρ ή σε ενδοµήτριες 

επεµβάσεις στο έµβρυο.       

Τα τελευταία χρόνια η µεγάλη πρόοδος στη Γενετικής και στη Βιοτεχνολογίας έχουν 

επιτρέψει την εισαγωγή νέων µεθόδων προγεννητικής διάγνωσης, άλλων ήδη καθιερωµένων 

στην κλινική πράξη και άλλων σε ερευνητικό ακόµη στάδιο.   

Η προεµφυτευτική διάγνωση εφαρµόζεται σε πολύ περιορισµένο αριθµό κυήσεων λόγω 

του κόστους και κυρίως λόγω του ότι προϋποθέτει την επίτευξη εγκυµοσύνης µε IVF. 

Εφαρµόζεται σε ζευγάρια µε: α) προχωρηµένη αναπαραγωγική ηλικία µητέρας, β) παρουσία 

ισοζυγισµένων µεταθέσεων στον ένα συνήθως γονέα, γ) ανάγκη για καθορισµό φύλου σε 

ιστορικό φυλοσύνδετων νοσηµάτων, δ) φορεία ή νόσο από µονογονιδιακά νοσήµατα και ε) 

ένδειξη για HLA τυποποίηση στο έµβρυο που θα εµφυτευθεί. Απαιτείται η δυνατότητα 

πρόσβασης στους γαµέτες ή στο έµβρυο µέχρι την 6η ηµέρα, και οι τεχνικές που 

ακολουθούνται είναι: 1) βιοψία πολικού σωµατίου, 2) βιοψία ή αναρρόφηση 1-2 

βλαστοµεριδίων από έµβρυο 6-8 κυττάρων (2η-3η ηµέρα), 3) βιοψία τροφοεξωδέρµατος από 

βλαστοκύστη (5η-6η ηµέρα).  

Νεώτερες τεχνικές Μοριακής Βιολογίας στον προγεννητικό έλεγχο αποτελούν: α) Η PCR 

δίδει την δυνατότητα πολλαπλασιασµού και ανίχνευσης απειροελάχιστων δειγµάτων DNA στο 

υπό εξέταση βιολογικό υλικό. Σήµερα χρησιµοποιείται πλέον ευρύτατα στην ανίχνευση 

ανευπλοειδικών κυήσεων, µεταλλάξεων ή εµβρυοπαθογόνων µικροοργανισµών στο αίµα, το 

αµνιακό υγρό κ.ά. ∆ιακρίνεται για την εξαιρετική της ευαισθησία και ολοένα γίνεται 

απλούστερη στη χρήση καθώς και οικονοµικότερη. β) Χρήσιµη είναι ακόµη η χρήση της 

τεχνικής FISH που εφαρµόζεται για τον έλεγχο αναδιατάξεων και µικροελλειµµάτων του 

γενετικού υλικού. 
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Παράρτηµα 3 

Σύγχρονες εξελίξεις για τη γονιδιακή θεραπεία της κυστικής ίνωσης  

Η προεµφυτευτική διάγνωση παραµένει αντικείµενο συζήτησης. Εκφράζονται φόβοι ότι 

τα γονίδια αυτά που εισέρχονται στον οργανισµό µπορούν να εισβάλλουν στους 

αναπαραγωγικούς ιστούς προκαλώντας αλλαγές που µπορεί να κληρονοµούνται. Έτσι, δεν 

είναι σαφές αν το σχέδιο θα εγκριθεί από την RAC του NIH. Η ίαση διαφόρων ασθενειών µε 

γονιδιακή θεραπεία είναι µια θαυµάσια ιδέα και όπως αναφέρεται εδώ µια καθόλου απλή 

υπόθεση. Μέχρι σήµερα χρησιµοποιούνται για µεταφορά του DNA στα κύτταρα του ασθενούς 

σαν φορείς, ιοί ή λιπίδια βασισµένα στη χοληστερόλη, όµως µια ερευνητική οµάδα του 

Πανεπιστηµίου της Pennsylvania ανάπτυξε ένα φάρµακο-φορέα βασισµένο σε στεροειδές 

φάρµακο. 

Τα αρχικά τεστ, ο Scott Diamond Χηµικός Μηχανικός, δείχνουν ότι η ένωση φορέας όχι 

µόνο ελευθερώνει το πλασµίδιο DNA µέσα στα κύτταρα, αλλά επίσης εµποδίζει την φλεγµονή 

που συχνά παρεµποδίζει τη γονιδιακή θεραπεία. Με την προσθήκη αυτή των κλινικών 

πλεονεκτηµάτων του το φάρµακο σχεδιάζεται να παραχθεί σε βιοµηχανικές ποσότητες. Ο 

Diamond και οι συνεργάτες του άρχισαν µε δεξαµεθαζόνη ένα ευκαιριακό γλυκοκορτικοειδές 

για να ενισχύσουν την γονιδιακή µετάφραση µε σκοπό να εµποδίσουν την φλεγµονή. Το 

συνδύασαν µε σπερµίνη που ένωσαν στη µια άκρη της ανθρακικής της αλυσίδας ώστε να 

δηµιουργήσουν ένα κατιονικό λιπίδιο, το οποίο αντίθετα από τα παλαιότερα παραδείγµατα 

βασίζεται σε ουσία φαρµακολογικά ενεργή. Η αντίδραση γίνεται ανάµεσα σε σπερµίνη 

(spermine), 2-ιµιθιολάνη (2-iminothiolane) και µεσιλική δεκαµεθαζόνη (dexamethasone 

mesylate). Το αποτέλεσµα ονοµάζεται DS δεκαµεθαζόνη-σπερµίνη (dexamethasone-spermine) 

και χρησιµοποιείται µε DOPE: (dioleoylphosphatidylethanolamine) και DNA για τη παραγωγή 

συµπλόκων λιπιδίων τα οποία, σύµφωνα µε ελέγχους βρέθηκε ότι µπαίνουν στα κύτταρα και 

βοηθούν στη µετάφραση των γονιδίων. 

Ο υβριδικός ιός δηµιουργήθηκε από τµήµα του γενετικού υλικού του HIV, από το 

πρωτεΐνικό περίβληµα του Έµπολα και από αντίγραφα του υγιούς γονιδίου CFTR. Ο HIV 

επελέγη για την αποτελεσµατικότητα µε την οποία εισάγει γονίδια µέσα στα κύτταρα, και ο 

Έµπολα επειδή είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικός στο να µολύνει τα επιθηλιακά κύτταρα του 

πνεύµονα. Οι επιστήµονες είναι σχεδόν βέβαιοι ότι ο υβριδικός ιός δεν εγκυµονεί κινδύνους, 

αφού δεν περιέχει κανένα γονίδιο του Έµπολα και το τµήµα γενετικού υλικού HIV που 

περιέχει δεν είναι αρκετό για να προκαλέσει λοίµωξη. Ακόµα και αν ο ιός έβγαινε «εκτός 

ελέγχου» και αποκτούσε την ικανότητα να αναπαράγεται στο αίµα, όπως ο HIV, είναι απίθανο 

να πολλαπλασιαζόταν τόσο ώστε να µπορεί να µεταδοθεί και σε άλλους. Ένας θεωρητικός 

κίνδυνος που υπάρχει θα ήταν κάποιος ασθενής που υποβάλλεται στη γενετική θεραπεία να 

κολλήσει και τον κανονικό ιό HIV, οπότε οι δύο ιοί θα µπορούσαν να ανασυνδυαστούν και να 

δηµιουργήσουν νέους, επικίνδυνους τύπους. Ωστόσο η κύρια ανησυχία για τη νέα µέθοδο είναι 

ότι θα µπορούσε να παρουσιάσει τις σοβαρές παρενέργειες που εµφάνισαν στο παρελθόν άλλες 

πειραµατικές γονιδιακές θεραπείες της ίδιας κατηγορίας. 
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Αυτός ο νέος φορέας θα ευνοήσει τη γενετική θεραπεία για ορισµένες αρρώστιες όπως η 

κυστική ίνωση και η αρθρίτιδα. Ο Diamond µιλώντας για την τεχνική αναφέρει: «Στην κυστική 

ίνωση τα επιθηλιακά κύτταρα του πνεύµονα έχουν ήδη φλεγµονή, έτσι το στεροϊδές θα 

βοηθήσει επί πλέον του ότι θα µεταφέρει το DNA. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να αναπνεύσουν 

ένα αεροζόλ µε το φάρµακο φορέα και το DNA. Στη περίπτωση των αρθριτικών, ενέσεις του 

φαρµάκου φορέα στους συνδέσµους του ώµου ή του γόνατος θα φέρουν το ίδιο συνδυασµένο 

αποτέλεσµα: Να µεταφερθούν τα γονίδια στα κύτταρα-στόχους ενώ συγχρόνως θα 

καταπολεµήσει τη φλεγµονή». 

Επίσης αναφέρει ότι η ανοσοβιολογική αντίδραση του γλυκοκορτικοϊδούς, είναι το βασικό 

πλεονέκτηµα της µεθόδου, συγκρινόµενη µε τις γνωστές µεθόδους χρήσης ιών σαν φορέων, οι 

οποίοι µεταφέρουν στα κύτταρα τα γονίδια, αλλά έχουν τον κίνδυνο ανοσοβιολογικής 

αντίδρασης, ενώ κατιονικά λιπίδια βασισµένα στη χοληστερόλη δηµιουργούν αντίθετα 

ηρεµιστικές αντιδράσεις.66 
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