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Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει φαρμακοδιέγερση (ντόπινγκ) με 
αναβολικά και ορμόνες. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση 

των αθλητών και με γενετικές μεθοδολογίες. 
 
 
 
 
Η απάντηση είναι καταφατική. Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ότι ήδη καλλιεργούνται αρκετοί
οργανισμοί που είναι γενετικά τροποποιημένοι, όπως καλαμπόκια και σόγια. Πολύ λίγοι όμως
γνωρίζουν για τα γενετικά τροποποιημένα ζώα. Είναι γνωστό ότι ήδη παράγονται αρκετά
προϊόντα ανθρώπινης φύσης σε ζώα, όπως είναι η ινσουλίνη και ο παράγοντας ΧΙΙΙ της πήξης του
αίματος. Από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί 290 διαφορετικά πρωτόκολλα μεταφοράς 
γενετικού υλικού στον άνθρωπο για θεραπεία ασθενειών (π.χ. μυϊκής δυστροφίας), τα οποία
όμως εύκολα μπορούν να τροποποιηθούν και αντί για ίαση ασθενειών να έχουμε βελτίωση της
απόδοσης των αθλητών. Oπως μιλάμε για ζώα υψηλής απόδοσης, θα μιλάμε για ανθρώπους 
υψηλών αθλητικών επιδόσεων.  

 Τρόποι Γενετικής Τροποποίησης 

Ο κλασσικότερος είναι να εμφυτεύσουμε το γονίδιο της ερυθροποιητίνης στους κατάλληλους
ιστούς, οπότε να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή ερυθροποιητίνης, ώστε να έχουν υψηλότερες
αποδόσεις οι συγκεκριμένοι αθλητές στους αγώνες. Τα πειράματα αυτά έχουν ήδη γίνει σε
ποντίκια - το ποντίκι που έχει δημιουργηθεί στην Πενσυλβάνια έχει περίπου 30% μεγαλύτερη
απόδοση από τα αδέρφια του- αλλά και σε πιθήκους. 

Ένας άλλος τρόπος είναι να κολλήσουμε το γονίδιο σε ένα αδενοϊό, ώστε να μολύνουμε τον 
ασθενή, και με αυτό τον τρόπο να προκύψει ένας γενετικά τροποποιημένος - μεταλλαγμένος 
αθλητής. 
 
Ένας τρίτος τρόπος είναι να χορηγήσουμε στους αθλητές ουσίες οι οποίες ρυθμίζουν την
έκφραση ορισμένων γονιδίων. 

Ο τρίτος τρόπος θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
 
Το ερώτημα είναι εάν κινδυνεύει η υγεία αυτών των αθλητών, όπως όταν κάνουν χρήση
αναβολικών. Δυστυχώς η απάντηση είναι καταφατική. Είναι γνωστό ότι στην Πενσυλβάνια πριν 
από τέσσερα χρόνια πέθανε άνδρας τον οποίο οι επιστήμονες προσπαθούσαν να θεραπεύσουν με
θεραπεία γονιδίου. Στο άτομο αυτό είχε γίνει μεταφορά φυσιολογικού γονιδίου με αδενοϊό τον
οποίο οι επιστήμονες είχαν τροποποιήσει. Παρόλα αυτά ο αδενοϊός συνετέλεσε στο θάνατο κατά 
τη θεραπεία του ασθενούς. Το πιο πετυχημένο πείραμα έγινε στη Γαλλία για τη θεραπεία κάποιας
ανοσοανεπάρκειας, κατά την οποία μόνον 2 από τα 18 παιδάκια που συμμετείχαν πέθαναν από
καρκίνο. Συνεπώς η θεραπεία γονιδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πιστεύω ότι, αν δεν
χρησιμοποιήθηκε ήδη στην Αθήνα, θα χρησιμοποιηθεί στους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες
του Τορίνο � για την αύξηση της απόδοσης των αθλητών και σίγουρα στην ολυμπιάδα του 
Πεκίνο. 
 
  



Αρνητικές Επιπτώσεις Γονιδιακού Ντόπινγκ 

Ο Θάνατος είναι μία μόνο από τις επιπτώσεις. Επιπλέον σε αυτές τις περιπτώσεις
ο έλεγχος αντιντόπινγκ θα είναι αδύνατο να ποκαλύψει οποιαδήποτε αλλαγή.
Και αυτό γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακαλύψει κάποιος τις
φυσιολογικές ουσίες του οργανισμού. 

α

 
Το χειρότερο δεν είναι ο θάνατος αλλά ότι ζητείται πλέον από τους αθλητές και τους προπονητές
η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής στους αθλητές. Για μένα το χειρότερο είναι, όταν
χρησιμοποιείται αδενοϊός, ο οποίος χορηγείται με μία απλή ένεση στη μυϊκή μάζα, συνήθως των 
χεριών ή των ποδιών, ανάλογα με το άθλημα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι διαπιστώθηκε,
με μεγάλη κατάπληξη των επιστημόνων, ότι τα συγκεκριμένα γονίδια και ο αδενοϊός δεν άλλαξαν
μόνο τη σωματική μάζα του ποντικιού ή του αθλητή, αλλά πήγαν και εμφυτεύτηκαν στα
γεννητικά του κύτταρα. Στο DNA των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων. 

Συμπερασματικά, με τέτοιες παρεμβάσεις υπάρχει κίνδυνος όχι απλώς να τροποποιηθεί η γενετική
σύσταση και η απόδοση του αθλητή, αλλά να τροποποιηθεί και η γενετική σύσταση του ίδιου του 
ανθρώπινου είδους, με επιπτώσεις που είναι απρόβλεπτες. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι οι δύο
πρωτεργάτες της αποκωδικοποίησης DNA του ανθρώπου, είπαν ότι καλό είναι να μη κάνουμε
καμία επέμβαση στο γενετικό κώδικα του ανθρώπινου είδους. 

  
 


