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Οι γονείς χρειάζονται καλύτερη ενημέρωση 
για τις γενετικές δοκιμές των εμβρύων 

που προέρχονται από εξωσωματική γονιμοποίηση
Από νέΑ έκθέση που εκπόνησαν 
επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προκύπτει ότι χρειάζεται επειγόντως η 
χάραξη νέων κατευθυντηρίων γραμμών για 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε όσους επιλέγουν να ζητήσουν 
διαγνωστικές εξετάσεις στα έμβρυά τους 
που δημιουργήθηκαν με εξωσωματική 
γονιμοποίηση (In Vitro Fertilisation - IVF) 
για την ανίχνευση σοβαρών γενετικών 
διαταραχών και ότι υπάρχει ανάγκη ειδικών 
συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Η 
Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (Preim-
plantation Genetic Diagnosis – PGD/ΠΓΔ) 
είναι η πρακτική της διενέργειας εξετάσεων 
σε έμβρυα για παθήσεις όπως είναι η 
νόσος του Huntington, η αιμορροφιλία 
και η ινοκυστική νόσος, προτού αυτά 
εμφυτευτούν στη μητέρα. 

Δεδομένου ότι είναι η πρώτη έκθεση 
που παρέχει μία πλήρη εικόνα της εν 
λόγω πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αποδεικνύει ότι η PGD/ΠΓΔ αποτελεί 
καθιερωμένη πρακτική σε πολλά κράτη 
μέλη, πλην όμως οι σχετικές κανονιστικές 
διατάξεις, τα πρότυπα και οι απαιτήσεις 
διαπίστευσης παρουσιάζουν μεγάλες 
διακυμάνσεις. Η έκθεση, την οποία εκπόνησε 
η επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής, το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών, σε συνεργασία με 
σειρά ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων, θα 
συμβάλει στη διεύρυνση των γνώσεων και 
πληροφοριών που σχετίζονται με τις σήμερα 
παρεχόμενες υπηρεσίες PGD/ΠΓΔ.

Τα κυριότερα ευρήματα της εν λόγω 
μελέτης προκύπτουν από έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε το 2006 σε περισσότερα 
από 160 κέντρα ανά την Ευρώπη, στα 
οποία υπάρχει δυνατότητα διενέργειας 
προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης 
(PGD/ΠΓΔ). Στην έρευνα εντοπίστηκαν 53 
κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες PGD/
ΠΓΔ σε 16 χώρες της ΕΕ και στην Ελβετία, 
τα περισσότερα των οποίων βρίσκονται 
στην Ισπανία, το Βέλγιο, τη Δημοκρατία 
της Τσεχίας, την Ελλάδα και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Σε επόμενο στάδιο της έρευνας, 
με στόχο την εμβάθυνση και εξειδίκευση 
των αποτελεσμάτων της, οι συγγραφείς 
της μελέτης πραγματοποίησαν 30 περίπου 

συνεντεύξεις με ειδικευμένο στην ΠΓΔ 
προσωπικό των εν λόγω κέντρων.

Μερικά από τα κύρια συμπεράσματα 
της έκθεσης είναι τα ακόλουθα:
•  Η PGD συνιστά διευρυνόμενη δραστη-

ριότητα στην Ευρώπη, με αυξανόμενες 
κοινωνικές επιπτώσεις. Οι συνηθέστεροι 
τύποι προσφερόμενων εξετάσεων περι-
λάμβαναν εξετάσεις για νόσους και παθή-
σεις όπως είναι η νόσος του Huntington, 
η αιμορροφιλία, η μυϊκή δυστροφία και 
η ινοκυστική νόσος. Επίσης, η ΠΓΔ εκτε-
λείται σε αρκετές περιπτώσεις καρκινικής 
προδιάθεσης, καθώς και για τυποποίηση 
ιστοσυμβατότητας (HLA), με την οποία 
προσδιορίζονται οι κατάλληλοι δότες για 
βλαστοκυτταρικές εμφυτεύσεις.

•  Παρατηρούνται μετακινήσεις ασθενών 
στην Ευρώπη με σκοπό τη διενέργεια 
ΠΓΔ, κυρίως για νομικούς και οικονο-
μικούς λόγους, αλλά επίσης και επει-
δή δεν υπάρχει σχετική δυνατότητα 
στους τόπους διαμονής τους. Οι κυριό-
τερες χώρες υποδοχής είναι η Ισπανία, 
το Βέλγιο και η Τσεχική Δημοκρατία, οι 
οποίες δέχονται γονείς που προέρχο-
νται από άλλες χώρες της ΕΕ, αλλά και 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Λίβανο 
και το Ισραήλ.

•  Οι πηγές πληροφόρησης των γονέων 
για την πρόσβαση σε προεμφυτευτική 
διάγνωση παρουσιάζουν διακυμάνσεις 
από τη μία χώρα στην άλλη. Σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, οι κύριες πηγές πληρο-
φόρησης είναι οι δικτυακοί τόποι κλινι-
κών εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), 
άλλοι γονείς που έχουν υποβληθεί στη 
συγκεκριμένη εξέταση, καθώς και οι ια-
τρικές υπηρεσίες γενετικής της χώρας 
καταγωγής. Σε άλλες χώρες, δε διενερ-
γούνται επίσημες παραπομπές εκ μέρους 
ιατρών, δεδομένου ότι είναι ασαφές κατά 
πόσον επιτρέπεται η εν λόγω πρακτική. 
Η δυσκολία πρόσβασης σε αξιόπιστες 
ιατρικές συμβουλές, που επαυξάνεται 
από τη διαφορετική γλώσσα και τα δι-
αφορετικά συστήματα ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης, δυσχεραίνουν τη θέ-
ση των ενδιαφερομένων.

•  Το 94% των κέντρων απαιτούν τη συγκα-
τάθεση των ασθενών μετά από ενημέρω-
σή τους και προσφέρουν συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες στον τομέα της γενετικής, 
μολονότι είναι ασαφές κατά πόσον πα-
ρέχονται όντως τέτοιου είδους συμβου-
λευτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ενώ στη 
συγκατάθεση μετά από ενημέρωση συνι-
στάται η παρακολούθηση της διενεργη-
θείσας ΠΓΔ, στη μελέτη διαπιστώνεται ότι 
η πρακτική αυτή δεν ακολουθείται συ-
στηματικά στα σχετικά κέντρα. Επιπλέον, 
μία κατάλληλη αξιολόγηση των αποτε-
λεσμάτων της αγωγής σε μεσο-και μα-
κροπρόθεσμη βάση, θα συνέβαλε στην 
ασφάλεια και ποιότητά της.

•  Τέλος, η μελέτη εξετάζει τα επίπεδα δι-
ασφάλισης της ποιότητας στα κέντρα, με 
τη βοήθεια δεικτών, όπως είναι η παρου-
σία -ή μη- υπεύθυνου ποιότητας μεταξύ 
των μελών του προσωπικού ή η συμμε-
τοχή σε εξωτερικά συστήματα αξιολόγη-
σης της ποιότητας. Από τα αποτελέσματα 
προκύπτει ότι οι μισές μόνο από τις κλινι-
κές και τα εργαστήρια διαθέτουν υπεύθυ-
νο ποιότητας και, μολονότι η πλειονότη-
τα των κέντρων θεωρούν σημαντική την 
εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας, μόνο 
το ένα τρίτο συμμετέχει ενεργά σε εξω-
τερικά συστήματα ποιότητας.

•  Σε επίπεδο ΕΕ, η σημαντικότερη νομο-
θετική πράξη που επηρεάζει την παρο-
χή και ρύθμιση της ΠΓΔ είναι η οδηγία 
για τους ανθρώπινους ιστούς και κύττα-
ρα (οδηγία 2004/23/EΚ της 31ης Μαρ-
τίου 2004), η οποία θεσπίζει ένα ευρύ 
φάσμα απαιτήσεων ποιότητας και ασφά-
λειας που οφείλουν να πληρούν οι κλι-
νικές και έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ 
από τα κράτη μέλη το αργότερο στις 7 
Απριλίου 2006. Η έρευνα, η οποία διε-
νεργήθηκε κατά την περίοδο αυτή υπο-
δηλώνει ότι πολλές κλινικές της ΕΕ υπο-
λείπονται σημαντικά των υποχρεώσεών 
τους για την ικανοποίηση των εν λόγω 
απαιτήσεων.
η πλήρης έκθεση υπάρχει (στα 

αγγλικά) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://ipts.jrc.ec.europa.eu IB


