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Τι εύναι βιολογύα; 

• Η βιολογία είναι θ επιςτιμθ που μελετά τα 

φαινόμενα και τισ διαδικαςίεσ τθσ ηωισ. Η βιολογία, 

 λοιπόν, αςχολείται με τθ δομι και τισ λειτουργίεσ  

των οργανιςμϊν, κακϊσ και τισ αλλθλεπιδράςεισ τουσ  

με το περιβάλλον.  

 

• Οι εφαρμογζσ τθσ βιολογίεσ είναι ευρφτατεσ και  

ποικίλεσ τα τελευταία χρόνια και κφριοσ ςτόχοσ τουσ είναι θ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ τθσ ηωισ του ανκρϊπου. 

 

• Εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ των μελετϊν αυτισ τθσ επιςτιμθσ, θ 
βιολογία περιλαμβάνει διάφορουσ κλάδουσ ζνασ από τουσ οποίουσ 
είναι θ μοριακή βιολογία και θ γενετική.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μοριακή βιολογία  είναι ο κλάδοσ τθσ 
βιολογίασ που μελετά τθν δομι, τθ 
ςφνκεςθ και τθ λειτουργία τθσ γενετικισ 
πλθροφορίασ(DNA και RNA) ςε μοριακό 
επίπεδο, κακϊσ και το πϊσ αυτι 
αλλθλεπιδρά με πρωτεΐνεσ.  
Τα όρια μεταξφ τθσ Μοριακισ Βιολογίασ  
με εκείνα οριςμζνων κλάδων τθσ Χθμείασ 
και άλλουσ κλάδουσ τθσ Βιολογίασ δεν είναι 
πάντα ξεκάκαρα, και ιδιαίτερα με εκείνα 
τθσ βιοχθμείασ και τθσ γενετικισ. 
 
 



 
 
 
 
 

Aντικειμενικοί ςκοποί τησ γενετικήσ έρευνασ: 
 

• θ προςεκτικι ζρευνα τθσ κλθρονομικότθτασ  
•  θ ερμθνεία των φαινομζνων τθσ μεταβολισ  
και τθσ εξζλιξθσ των ηωντανϊν οργανιςμϊν  

 
Bάςεισ τησ γενετικήσ : 
 
• παρατιρθςθ 
• πειραματιςμόσ ςε φυτά και ηϊα 
 

Γενετικι 
 
Είναι νεότατθ βιολογικι επιςτιμθ που αςχολείται με τθ μελζτθ των 
φαινομζνων τθσ κλθρονομικότθτασ εξετάηει κυρίωσ τα αίτια και τουσ 
τρόπουσ μεταβίβαςθσ των κλθρονομικϊν χαρακτθριςτικϊν από τουσ 
προγόνουσ ςτουσ απογόνουσ, τουσ νόμουσ που υπακοφει θ μεταβίβαςθ 
αυτι, κακϊσ και το υλικό υπόςτρωμα των παραγόντων που τθν 
προκαλοφν. 
 



 
 
 
 
 
 
  

  
Ιςτορικι αναδρομι βιολογίασ  
 
 
Η ιςτορία τθσ βιολογίασ αποτυπϊνει τθ 
 μελζτθ του ζμβιου κόςμου από τα αρχαία 
 ζωσ τα ςφγχρονα χρόνια. Παρόλο που  
θ ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ τθσ βιολογίασ ξεκίνθςε τον  
19ο αιϊνα, τα κεμζλια για τθν επιςτθμονικι εξζλιξθ ςε αυτόν 
 τον τομζα είχαν τεκεί ιδθ από τισ ιατρικζσ παραδόςεισ, τθ 
φυςικι ιςτορία που φτάνουν ζωσ τθν αρχαία αιγυπτιακι ιατρικι,  
τα ζργα του Αριςτοτζλθ και του Γαλθνοφ ςτον αρχαίο  
ελλθνορωμαϊκό κόςμο. Τότε ξεκίνθςε θ ςυςτθματικι ταξινόμθςθ 
 τθσ ηωισ και του αρχείου απολικωμάτων, κακϊσ και θ ανάπτυξθ 
και θ ςυμπεριφορά των οργανιςμϊν. Παράλλθλα μζςω τθσ 
μικροςκοπίασ ανακαλφφκθκε ο μζχρι τότε άγνωςτοσ κόςμοσ 
κζτοντασ το υπόβακρο για τθν κυτταρικι κεωρία.  
Το 18ο και 19ο αιϊνα φυςικοί επιςτιμονεσ άρχιςαν να ςυνδζουν 
τον ζμψυχο με του άψυχο κόςμο, μζςω τθσ φυςικισ και τθσ 
χθμείασ. 
 
 



Η κυτταρική θεωρία παρείχε νζα προοπτικι ςτθν κεμελιϊδθ 
βάςθ τθσ ηωισ. Αυτζσ οι εξελίξεισ ςυντζκθκαν ςτθ κεωρία τθσ 
Εξζλιξθσ δια τθσ φυςικισ επιλογισ του Κάρολου Δαρβίνου. Το 
τζλοσ του 19ου αιϊνα ςιμανε το τζλοσ τθσ κεωρίασ τθσ 
αυτόματθσ γζνεςθσ και τθν ανάπτυξθ τθσ μικροβιακισ κεωρίασ, 
παρόλο που ο μθχανιςμόσ τθσ κλθρονομικότθτασ παρζμενε 
άγνωςτο 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η πρϊτθ όμωσ ςοβαρι επιςτθμονικι προςπάκεια για τθ μελζτθ τθσ κλθρονομικότθτασ 
ζγινε ςτα μζςα του 19ου αιϊνα από τον Αυςτριακό μοναχό Gregor Mendel (1822-1884) ο 
οποίοσ ιταν μοναχόσ ςε μοναςτιρι τθσ Τςεχίασ. 
 
Ο Mendel προςπάκθςε να διαπιςτϊςει το μθχανιςμό με τον οποίο τα χαρακτθριςτικά των 
προγόνων εμφανίηονται ςτουσ απογόνουσ, καλλιεργϊντασ μοςχομπίηελα ςε κατάλλθλο 
κερμοκιπιο του μοναςτθριοφ.  
 
Μετά από ςυςτθματικι μελζτθ των αποτελεςμάτων  
των πειραμάτων του ο Mendel διατφπωςε τθν άποψθ  
ότι κάκε κλθρονομικόσ χαρακτιρασ των οργανιςμϊν  
ελζγχεται από δφο παράγοντεσ, που με τα ςθμερινά  
επιςτθμονικά δεδομζνα αντιπροςωπεφουν  τα γονίδια. 
 
Επίςθσ διζβλεψε το διαχωριςμό των ομολόγων χρωματοςωμάτων και των 
αλλθλόμορφων γονιδίων, ο οποίοσ ςιμερα ξζρουμε ότι γίνεται κατά τθ διάρκεια τθσ 
μείωςθσ για τθν παραγωγι γαμετϊν Το εκπλθκτικό είναι ότι ο Mendel διατφπωςε τθν 
άποψθ αυτι μια εποχι κατά τθν οποία θ μίτωςθ και θ μείωςθ δεν είχαν ακόμθ 
ανακαλυφκεί. Τα ευριματά του ο Mendel τα κατζγραψε ςτθ κεωρία του, αρχι τθσ 
επικράτθςθσ, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα ςυμπερϊςματα του Mendel δυςτυχώσ πϋραςαν απαρατόρητα. Αρκετϊ χρόνια 
μετϊ, γύρω ςτο 1900, τρεισ επιςτόμονεσ, ο Ολλανδόσ Hugo De Vries, ο Γερμανόσ Carl 
Cores και ο Αυςτριακόσ Erich Von Tschermak πειραματιζόμενοι ανεξϊρτητα ο ϋνασ 
από τον ϊλλο, κατϋληξαν ςτα ύδια ςυμπερϊςματα με εκεύνα του Mendel και προσ τιμό 
του ςκαπανϋα αυτού τησ γενετικόσ επιςτόμησ τα ςυμπερϊςματϊ τουσ ονομϊςτηκαν 
νόμοι του Mendel.  
 
Τα ευρόματϊ του Mendel ςόμερα για διδακτικούσ και μόνο λόγουσ ςυνοψύζονται 
ςτουσ τρεισ πιο κϊτω νόμουσ τησ κληρονομικότητασ που προσ τιμό του φϋρουν 
το όνομϊ του: 
 
•Νόμοσ τησ ομοιομορφύασ 
•Νόμοσ του διαχωριςμού 
•Νόμοσ τησ ανεξαρτηςύασ 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
η επανανακϊλυψη του ϋργου του Γκρϋγκορ Μϋντελ / ανϊπτυξη τησ  
  γενετικόσ από τον Τόμασ Χαντ Μόργκαν και τουσ φοιτητϋσ του 
 
ςυνδυαςμό τησ γενετικόσ των πληθυςμών και τησ φυςικόσ επιλογόσ ςτη  
«νεοδαρβινικό ςύνθεςη» 
 
 
Ν.Τimoféeff-Ressovsky  ύπολογιςμόσ του μεγϋθουσ του γονιδύου  -περύπου  ύςοσ   
με το  μϋγεθοσ  ενόσ  βιολογικού  μεγαλομορύου 
 
 
G. Beadle   Ε. L.Tatum  - απόδειξη  ότι τα γονύδια επιδρούν ςτη μορφό και ςτη  
λειτουργύα του οργανιςμού καθϋνα τουσ με την παραγωγό εξειδικευμϋνου  
ενζύμου 
 
 
ομϊδα των Wilhins και Franklin  και των Watson και Crick -  διατύπωςη του  
μοντϋλου τησ διπλόσ ϋλικασ του DNA. που αναφϋρεται ςτη δομό του  
DNA ςτο χώρο ανακϊλυψη τησ διπλόσ ϋλικασ του DNA (χρόςη ακτύνων-Χ )   
 
 
Φρϊνςισ Κρικ-Κεντρικό δόγμα τησ Μοριακόσ Βιολογύασ : 
μια αναπαρϊςταςη των πιθανών τρόπων ροόσ τησ γενετικόσ πληροφορύασ 
 
 

αρχζσ  20ου αι. 

1930 

1930 

1941 

1953 

1958 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γενετικό μετϊλλαξη μϋςω Μηχανικόσ Γενετικόσ  
 
ϋγινε για πρώτη φορϊ η επιτυχόσ εφαρμογό  τησ  ϊμεςησ   
θεραπεύασ  τησ γενετικόσ βλϊβησ με αντικατϊςταςη ό ςυμπλόρωςη 
 του "ελαττωματικού" γονιδύου ςε ςυγκεκριμϋνα ςωματικϊ κύτταρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
οργανικού βιολόγοι -χρόςη  τεχνικών  τησ μοριακόσ βιολογύασ, 
μοριακού και κυτταρικού βιολόγοι -μελϋτη τησ αλληλεπύδραςησ  
μεταξύ γονιδύων και περιβϊλλοντοσ, καθώσ τη γενετικό φυςικών πληθυςμών 
οργανιςμών. 

Εξελίχκθκαν ραγδαία νζοι τομείσ, ιδιαίτερα 
μετά τθν ανακάλυψθ τθσ δομισ του DNA από 
τουσ Τηζιμσ Γουότςον και Φράνςισ Κρικ. Μετά 
τθν κακιζρωςθ του κεντρικοφ δόγματοσ και 
τθν ανάγνωςθ του  γενετικοφ κϊδικα, θ 
βιολογία χωρίςτθκε ςε δφο κφριεσ ομάδεσ 
πεδίων, τθν οργανικι βιολογία — τα πεδία 
που μελετοφν ολόκλθρουσ οργανιςμοφσ και 
ομάδεσ οργανιςμϊν — και τα πεδία που 
ςχετίηονται με τθν κυτταρικι και μοριακι 
βιολογία 
 

 1980  

 1990  

τζλθ 20οφ αι. 



Γενετικό Μηχανικό – Βιοτεχνολογύα – 
Εφαρμογϋσ 

Γενετικι μθχανικι καλοφμενθ επίςθσ και γενετικι τροποποίθςθ ονομάηεται το 
ςφνολο των τεχνικϊν με τισ οποίεσ μεταφζρεται γενετικό υλικό από ζναν 
οργανιςμό ςε κάποιον άλλο και ςυγκεκριμζνα είναι θ άμεςθ χειραγϊγθςθ του 
γονιδιϊματοσ ενόσ οργανιςμοφ με τθ χριςθ τθσ βιοτεχνολογίασ.  
 
Βιοτεχνολογία είναι θ τεχνολογία κατά τθν οποία αξιοποιοφνται οργανιςμοί, 
βιολογικά ςυςτιματα ι βιολογικζσ διαδικαςίεσ για τθν παραγωγι ενόσ προϊόντοσ 
ι τθν πραγματοποίθςθ μιασ διεργαςίασ.  
 
Οι οργανιςμοί που προκφπτουν από τθ 
χριςθ τθσ βιοτεχνολογίασ για τθν 
μεταφορά γενετικοφ υλικοφ από ζναν 
οργανιςμό ςε κάποιον άλλο 
ονομάηονται γενετικά τροποποιθμζνοι 
(όχι μεταλλαγμζνοι). Οι εφαρμογζσ τθσ 
γενετικισ μθχανικισ αφοροφν τθν 
αντιμετϊπιςθ αςκενειϊν (ιατρικι) και 
τθν αφξθςθ τθσ γεωργικισ και 
κτθνοτροφικισ παραγωγισ. 



Χαρτογράφηςη του ανθρώπινου γονιδιώματοσ 

Το ανκρϊπινο γονιδίωμα περιζχει το ςφνολο τθσ γενετικισ πλθροφορίασ και 
αποτελείται από περίπου 3.000.000 βάςεισ, που κατανζμονται ςτα 22 
αυτοςωματικά χρωμοςϊματα και τα χρωμοςϊματα του φφλου.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Η χαρτογράφθςθ του ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ 
άρχιςε 1990 από τθν Ακαδθμαϊκι κοινότθτα, ςτθν 
οποία προςτζκθκε και θ ιδιωτικι πρωτοβουλία το 
1998. Οι δφο ομάδεσ ανακοίνωςαν ταυτόχρονα τα 
αποτελζςματα τουσ.  
 
 
 
Τα μζχρι ςιμερα και τα αναμενόμενα οφζλθ αφοροφν 
τθν γενετικι διάγνωςθ και τισ νζεσ κεραπευτικζσ 
μεκόδουσ.  



Διϊγνωςη γενετικών νοςημϊτων 

Η γενετικι διάγνωςθ εφαρμόηεται για τθν πρόλθψθ και τθν προκλινικι 
διάγνωςθ μονογονιδιακϊν νοςθμάτων. Περίπου 1.000 γενετικά νοςιματα 
ζχουν μελετθκεί ςε μοριακό επίπεδο και ζχει απομονωκεί το υπεφκυνο για το 
νόςθμα  γονίδιο και οι αντίςτοιχεσ  μεταλλάξεισ. Όςον αφορά το 
πολυγονιδιακά νοςιματα θ ανίχνευςθ τθσ γενετικισ προδιάκεςθσ ςε 
ςυνδυαςμό με τθν αποφυγι ςυγκεκριμζνων περιαυτολογικϊν επιδράςεων κα 
οδθγιςει ςτθν μείωςθ του κινδφνου εκδιλωςθσ του νοςιματοσ ι ςτθν 
αναςτολι τθσ επιδείνωςθσ τθσ κλινικισ του πορείασ.  
 



 
 
 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
χαρτογράφθςθσ του γονιδιϊματοσ ο 
τομζασ τθσ διάγνωςθσ αναμζνεται να 
αποκομίςει τα περιςςότερα οφζλθ με 
τθ διερεφνθςθ του φάςματοσ των 
γενετικϊν νοςθμάτων ςτα οποία κα 
μπορζςει να προςφερκεί θ 
προγεννθτικι διάγνωςθ, τθν επζκταςθ 
του ελζγχου για ανίχνευςθ φορζων 
γενετικϊν νοςθμάτων ςε 
πλθκυςμιακό επίπεδο με 
αυτοματοποιθμζνθ μεκοδολογία και 
τθν ανίχνευςθ ατόμων που βρίςκονται 
ςε υψθλό κίνδυνο (γενετικι 
προδιάκεςθ) για πολυπαραγοντικά 
νοςιματα, όπωσ καρκίνο, ςακχαρϊδθ 
διαβιτθ, αρτθριοςκλιρωςθ. 
 
Ο κατάλογοσ των νοςθμάτων αυτϊν 
ςυνεχϊσ αυξάνεται και αναμζνεται να 
διευρυνκεί ουςιαςτικά τα επόμενα 
χρόνια, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
χαρτογράφθςθσ του ανκρωπίνου 
γονιδιϊματοσ. 



Γονιδιακό θεραπεύα / Ειςαγωγό του φυςιολογικού 
γονιδύου ςτον αςθενό. 
 
 

  
 Στισ περιςςότερεσ γονιδιακζσ κεραπείεσ, τα επιπλζον γονίδια 
ειςάγονται ςτον οργανιςμό με τθ βοικεια ειδικϊν ιϊν. 
 
 Η διαδικαςία που ακολουκείται τισ περιςςότερεσ φορζσ ςτθν 
γονιδιακι κεραπεία για αντιμετϊπιςθ των περιςςότερων γενετικϊν αςκενειϊν 
ζχει ωσ εξισ: 
 
1)Λεμφοκφτταρα του πάςχοντοσ ατόμου λαμβάνονται και πολλαπλαςιάηονται 
ςε κυτταροκαλιεργιεσ  
 
2)Το φυςιολογικό γονίδιο ενςωματϊνεται ςτον ιο φορζα (που ζχει καταςτεί 
αβλαβισ) με τθν τεχνικι του αναςυνδυαςμζνου  DNA 
 
3)Ο γενετικά τροποποιθμζνοσ ιόσ ειςάγεται ςτα λεμφοκφτταρα  
 
4)Τα γενετικά τροποποιθμζνα λεμφοκφτταρα ειςάγονται με ενδοφλζβια ζνεςθ 
ςτο πάςχον άτομο και παράγουν το ζνηυμο ADA 



Το γενετικό υλικό, αποτελείται από μια αλλθλουχία βάςεων που 
ςυνδζονται με άλλεσ χθμικζσ δομζσ,  
ςχθματίηοντασ νουκλεοτίδια.  
Η αλλθλουχία των βάςεων του DNA,  
επθρεάηει άμεςα τθν παραγωγι και τθ  
λειτουργία των πρωτεϊνϊν. Μια μικρι 
 αλλαγι κα μποροφςε να ζχει πολφ ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν ζκφραςθ 
των πρωτεϊνϊν, κάτι που μπορεί να οδθγιςει ςε φυςιολογικζσ αλλαγζσ ι 
ςε νόςο.  
Η ςπουδαιότθτα του DNA, βρίςκεται ςτθν ικανότθτά του να ελζγχει το 
ςχθματιςμό άλλων ουςιϊν μζςα ςτο κφτταρο, που πραγματοποιείται με 
τον λεγόμενο γενετικό κϊδικα, που προκφπτει όταν οι δφο αλυςίδεσ του 
DNA αποχωριςτοφν και ζρχονται ςτθν επιφάνεια οι βάςεισ που 
προεξζχουν από το πλευρό κάκε αλυςίδασ. 
 
Η πορεία τθσ αποκρυπτογράφθςθσ των γονιδίων ζχει τεράςτιο 
επιςτθμονικό ενδιαφζρον. Ο επιςτθμονικόσ κόςμοσ εκτιμά πωσ όλο και 
περιςςότερο θ ιατρικι του μζλλοντοσ κα χρθςιμοποιεί τθ γενετικι: 
γνωρίηοντασ ποιό γονίδιο παράγει εκείνθ ι τθν άλλθ πρωτεΐνθ, κα είναι 
πλζον δυνατόν να δθμιουργοφνται γενετικζσ κεραπείεσ για οριςμζνεσ 
αςκζνειεσ.  



 
Αςκζνειεσ που αντιμετωπίηονται ι ερευνάται θ αντιμετϊπιςθ τουσ με 
αυτι τθ μζκοδο: 
 
 
• Κυςτικι ίνωςθ 
 
• Αιμορροφιλία  
 
• Μεςογειακι αναιμία 
 
• Δρεπανοκυτταρικι αναιμία 
 
• Καρκίνοσ κ.ά.  



Βιοηθικό 

 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα εφαρμογισ επιςτθμονικισ ανακάλυψθσ που 
χρθςιμοποιικθκε εισ βάροσ τθσ ανκρωπότθτασ είναι θ ζκρθξθ των ατομικϊν 
βομβϊν ςτισ ιαπωνικζσ πόλεισ Χιροςίμα και Ναγκαςάκι που προκάλεςε το 
κάνατο εκατομμυρίων ανκρϊπων κατά τθν διάρκεια του 2ου Παγκοςμίου 
πολζμου  
Το ίδιο είχε ςυμβεί και ςτον κλάδο τθσ γενετικισ κατά το 2ο Παγκόςμιο πόλεμο 
ςτα κρεματόρια τθσ χιτλερικισ Γερμανίασ από τον γενετιςτι Μζνγκελε ο 
οποίοσ μετά το τζλοσ του πολζμου κατθγορικθκε για εγκλιματα κατά τθσ 
ανκρωπότθτασ και πιρε το ψευδϊνυμο ο Άγγελοσ του Θανάτου  για τα 
εγκλιματα που διζπραξε. 

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεισ ςτουσ τομείσ 
τθσ Βιολογίασ και τθσ Βιοτεχνολογίασ είναι 
ραγδαίεσ. Το γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τισ 
πικανζσ κοινωνικζσ επιπτϊςεισ του, επιβάλλει 
τθ κζςπιςθ δεοντολογικϊν κανόνων με ςτόχο τθ 
διαμόρφωςθ του πλαιςίου αξιοποίθςθσ των 
επιςτθμονικϊν επιτευγμάτων.  



Ο Μζνγκελε υπζβαλε τουσ κρατοφμενουσ ςε πολλά φρικιαςτικά πειράματα.  
Επιχειρϊντασ να βρει τον τρόπο με τον οποίο κα καταςκεφαηε τθν Άρια φυλι 
(τθν οποία τόςο οραματιηόταν και επικυμοφςε ο Χίτλερ), 
προςπακοφςε να αλλοιϊςει τθ μορφολογία τουσ, να ψθλϊςει τα άκρα τουσ, ν’ 
αλλάξει το χρϊμα και τθ μορφι τουσ. 

Ο Μζνγκελε πίςτευε ότι οι δίδυμοι αποτελοφν 
το τζλειο είδοσ πειραματόηωου. Η άποψι του 
αυτι ςτθριηόταν ςτθν υπόκεςθ ότι ζχοντασ 
δυο οργανιςμοφσ με πανομοιότυπθ 
καταςκευι και ομοιάηουςα ψυχοςφνκεςθ 
μποροφςε να διεξαγάγει με ακρίβεια 
παράλλθλα ιατρικά και ψυχολογικά τεςτ. 
Από τα λίγα που μασ ζχουν μεταφζρει οι 
ελάχιςτοι επιηϊντεσ του ςτρατοπζδου, 
γνωρίηουμε ότι ο Μζνγκελε άλλαηε ςτουσ 
δίδυμουσ το φφλο, τουσ «βομβάρδιηε» με 
ακτίνεσ «Χ», τουσ αφαιροφςε εςωτερικά 
όργανα και τα τοποκετοφςε ςε άλλουσ 
οργανιςμοφσ, μετάγγιηε αίμα από τον ζνα 
αδελφό ςτον άλλο, τουσ γζμιηε με βακτθρίδια 
και τουσ υποχρζωνε ςε αιμομικτικζσ 
εγκυμοςφνεσ. 



 
Ο «Άγγελοσ του κανάτου», ςφμφωνα με πολλοφσ ιςτορικοφσ, πίςτευε ότι όταν 
πραγματοποιοφςε τα φρικιαςτικά πειράματά του, διεκπεραίωνε μια πολφ 
ςοβαρι δουλειά! Ζφκαςε ςτθν παράνοια (βοθκοφςθσ και τθσ απεριόριςτθσ 
δφναμθσ που του είχε παραχωρθκεί) και κεωροφςε ότι όλα αυτά τα 
εγκλιματα που διζπραττε, γίνονταν ςτο όνομα τθσ επιςτιμθσ. Για τον 
Μζνγκελε θ ανκρϊπινθ ηωι δεν είχε αξία.  
 
 



 
Απϊτεροσ ςκοπόσ όμωσ τθσ επιςτιμθσ είναι με τα ευριματα τθσ να 
καλυτερεφουν το βιοτικό επίπεδο των ανκρϊπων και όχι να τουσ προκαλοφν το 
κάνατο και τθ φκορά.  

 
Σιμερα πόλοσ ζλξθσ που αφορά τθν βιοθκικι ςτθν γενετικι μθχανικι είναι θ 
Κλωνοποίηςη. Το ςθμαντικότερο ςτοιχείο είναι ότι εγείρονται πολλά και ςοβαρά 
θκικά προβλιματα όπωσ θ μοναδικότθτα του ατόμου,  
θ κζςθ του ςτθν κοινωνία, θ ομοιογζνεια ςτο  
γονιδίωμα κ.α. 
Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία του ο άνκρωποσ 
 μπορεί να επζμβει ςτο γενετικό υλικό και  
να προςκζςει επικυμθτά χαρακτθριςτικά ι να  
αφαιρζςει προβλθματικά γονίδια, όχι μόνο ςε 
 απλοφσ προκαρυωτικοφσ μονοκφτταρουσ  
οργανιςμοφσ αλλά ακόμθ και ςτο ίδιο του το είδοσ. 
 Εφλογο είναι ότι οι όποιεσ κινιςεισ γίνουν  
κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν με τθ μζγιςτθ ςοβαρότθτα και προςοχι ενϊ κα 
πρζπει να λθφκεί κάκε δυνατι πρόνοια και προφφλαξθ.  



Η ραγδαία ανάπτυξθ των Βιολογικϊν επιςτθμϊν και θ δυνατότθτα 
παρζμβαςθσ του ανκρϊπου ςε διάφορεσ βιολογικζσ διαδικαςίεσ ζκαναν 
απαραίτθτθ τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου γνωςτικοφ αντικειμζνου, αυτοφ τθσ 
Βιοθκικισ. 
 
Βιοθκικι είναι το ςφνολο των θκικϊν κανόνων που προςδιορίηουν τα 
όρια και τουσ ςτόχουσ των βιοτεχνολογικϊν εφαρμογϊν.  
 
Η «βιοθκικι» ιςορροπεί τον επιςτθμονικό προςανατολιςμό τθσ ιατρικισ 
με τισ ανκρϊπινεσ αξίεσ και ζχει ςτόχο όχι μόνο τθ δθμιουργία και 
ςτιριξθ αρχϊν, αλλά και τθν καλφτερθ κατανόθςθ των αρχϊν αυτϊν  
  
Οι βάςικεσ αρχζσ τθσ Βιοθκικισ είναι: 
 
•Σεβαςμόσ τθσ Αυτονομίασ (respectofautonomy) 
•Μθ βλάβθ ςυνανκρϊπου (Non-maleficence) 
•Ευεργεςία (Benefince) 
•Δικαιοςφνθ (Justice). 
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