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Η λανθασμένη θεωρία 

«Με τις μεθόδους της γονιδιακής θεραπείας δε γίνεται αντικατάσταση του μεταλ-

λαγμένου γονιδίου στα κύτταρα του οργανισμού αλλά ενσωμάτωση του φυσιο-

λογικού αντιγράφου του στο γονιδίωμά συγκεκριμένων σωματικών κυττάρων. 

Συνεπώς δε μεταβιβάζεται στους απογόνους». 

Βασισμένη στην παραπάνω παράγραφο του σχολικού βιβλίου έχει αναπτυχθεί 

μια θεωρία, η οποία αναπαράγεται σε πολλές σχολικές και φροντιστηριακές αί-

θουσες, σύμφωνα με την οποία με τη γονιδιακή θεραπεία δεν μπορούν να α-

ντιμετωπιστούν ασθένειες που κληρονομούνται με επικρατή τρόπο. Αυτό συμ-

βαίνει επειδή, με βάση τη θεωρία αυτή, ακόμα κι αν με τη γονιδιακή θεραπεία 

εισάγονταν το φυσιολογικό υπολειπόμενο αλληλόμορφο στα κύτταρα που πά-

σχουν, η παρουσία του μεταλλαγμένου επικρατούς αλληλομόρφου θα συνέχιζε 

να καλύπτει την έκφραση του φυσιολογικού και το άτομο θα συνέχιζε να πάσχει. 

Είναι όμως έτσι στην πραγματικότητα; 

 

Η πραγματικότητα 

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία είναι μια ασθένεια που κληρονομείται με αυ-

τοσωμικό επικρατή τρόπο. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από την παρουσία υψη-

λών επιπέδων στο αίμα της LDL λιποπρωτεΐνης (αυτής που χαρακτηρίζεται και 

ως «κακής χοληστερίνης»), με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη συχνότητα 

εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Η ασθένεια οφείλεται σε μετάλλαξη στο γονίδιο 

του υποδοχέα της LDL. Ο υποδοχέας της LDL παράγεται στο ήπαρ και είναι 

υπεύθυνος για την απομάκρυνση της LDL από την κυκλοφορία του αίματος. 

Έστω ότι συμβολίζουμε: 

Α: το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο που δημιουργεί μια μη λειτουργική μορφή 

του LDL υποδοχέα και 

α: το αλληλόμορφο που κωδικοποιεί τον φυσιολογικό LDL υποδοχέα. 
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Ένα άτομο με γονότυπο αα παράγει φυσιολογικό αριθμό LDL υποδοχέων και 

έχει χαμηλά επίπεδα LDL στο πλάσμα του αίματος. Ένα άτομο με γονότυπο 

ΑΑ δεν παράγει φυσιολογικούς υποδοχείς LDL, επομένως έχει πολύ υψηλά ε-

πίπεδα LDL στο αίμα του. Τα ομόζυγα αυτά άτομα μπορεί να εμφανίσουν σο-

βαρές καρδιαγγειακές διαταραχές ακόμα και κατά την παιδική τους ηλικία. Τέ-

λος, ένα άτομο με γονότυπο Αα παράγει μειωμένο αριθμό LDL υποδοχέων, με 

αποτέλεσμα το επίπεδο της LDL πρωτεΐνης στο αίμα να είναι αυξημένο και το 

άτομο να έχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης κάποιου καρδιαγγειακού νοσήμα-

τος, συνήθως μεταξύ της ηλικίας των 30 με 40 ετών. 

Μπορεί επομένως να αντιμετωπιστεί η οικογενής υπερχοληστερολαιμία με τη 

βοήθεια της γονιδιακής θεραπείας; Την απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει δώσει 

η πραγματικότητα, καθώς ήδη έχουν γίνει πειραματικές εφαρμογές στον άν-

θρωπο. Στο σύνδεσμο: 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02651675. 

υπάρχουν πληροφορίες για μια τέτοια κλινική δοκιμασία που ξεκίνησε το Μάρ-

τιο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2019. Η διαδι-

κασία που περιγράφεται είναι ανάλογη με αυτή που υπάρχει στο σχολικό εγχει-

ρίδιο: το φυσιολογικό γονίδιο του LDL υποδοχέα (αυτό δηλαδή που συμβολί-

σαμε ως α) ενσωματώθηκε με τη βοήθεια κατάλληλου φορέα σε ηπατικά κύτ-

ταρα του ασθενή, με σκοπό τα κύτταρα αυτά να παράγουν το φυσιολογικό LDL 

υποδοχέα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της γονιδιακής 

θεραπείας στην αντιμετώπιση της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας υπάρ-

χουν στο αρχείο που επισυνάπτεται. 

 

Το θέμα των εξετάσεων 

Το Σεπτέμβριο του 2017, στο πλαίσιο των Επαναληπτικών εξετάσεων στο μά-

θημα της Βιολογίας προσανατολισμού υπήρχε η εξής ερώτηση πολλαπλής ε-

πιλογής: 

Η γονιδιακή θεραπεία είναι δυνατόν να εφαρμοστεί: 

α. στο σύνδρομο Down 

β. στον καρκίνο του παχέος εντέρου 

γ. στην αιμορροφιλία Α 

δ. στην υπερχοληστερολαιμία. 
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Στη συγκεκριμένη ερώτηση ο μαθητής έπρεπε να επιλέξει ως σωστή απάντηση 

τη γ, απορρίπτοντας μεταξύ άλλων και την υπερχοληστερολαιμία, με το λάθος 

σκεπτικό που αναφέρθηκε στην αρχή του τωρινού σημειώματος. Η επιλογή τέ-

τοιου είδους ερωτημάτων που όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται, αλλά πολύ πε-

ρισσότερο είναι αντίθετα με την πραγματικότητα, σαφώς δεν ευνοεί το μαθητή 

που ενδιαφέρεται να κατανοήσει την ουσία και όχι τον τύπο της σχολικής ύλης. 

Δεν ευνοεί επίσης το μαθητή που, με τη χρήση του διαδικτύου, μπορεί εύκολα 

να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικές με ερωτήματα που του δη-

μιουργούνται μελετώντας το σχολικό βιβλίο. Και σίγουρα δεν ευνοεί τον εκπαι-

δευτικό που προσπαθεί να εξηγήσει την ύλη του μαθήματος, χρησιμοποιώντας 

παραδείγματα με βάση αυτό που πραγματικά συμβαίνει. 

 

Συμπέρασμα 

Θέματα εξετάσεων που απαιτούν κριτική σκέψη αντί για ικανότητα στείρας α-

πομνημόνευσης οδηγούν το μαθητή σε ένα πιο ουσιαστικό διάβασμα και μπο-

ρεί να έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη προσέγγιση των εξετάσεων από 

όλους τους εμπλεκόμενους: μαθητές, σχολείο, φροντιστήριο. Υπάρχουν όμως 

περιπτώσεις, ευτυχώς όχι πολλές, όπου η προσπάθεια εύρεσης τέτοιων θεμά-

των στο μάθημα της Βιολογίας οδήγησε στη διατύπωση ερωτήσεων, οι οποίες 

ήταν δύσκολες, όχι επειδή απαιτούσαν κριτική ικανότητα από το μαθητή, αλλά 

επειδή απλώς του ζητούσαν να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, το 

οποίο μάλιστα δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Είναι όμως σαφές 

ότι η δημιουργία θεμάτων της μορφής «σκέψου μόνο όπως σκέφτηκε ο εξετα-

στής αν θέλεις να βρεις τη σωστή απάντηση» είναι μονοδιάστατα και τελικά 

γίνονται άδικα για τον εξεταζόμενο. Η παραμονή μέσα στα όρια αυτού που συμ-

βαίνει στον πραγματικό κόσμο θα μπορούσε να είναι ένα καλό μέτρο για την 

αποφυγή τέτοιων περιστατικών και τη δημιουργία δικαιότερων εξετάσεων. 

 


