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Βιο-Τεχνολογία

 

"Η βιο-τεχνολογία είναι η αξιοποίηση των βιολογικών οργανισμών ή διαδικασιών στη βιομηχανία και στην προσφορά υπηρεσιών."1 Η βιο-τεχνολογία υπόσχεται να κατασκευάσει μία
ποικιλία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, τα οποία θα μπορούν να συμπληρώσουν ή, ακόμα, και να υποκαταστήσουν αυτά που έχουν συντεθεί χημικά. Το ευρύ πεδίο των βιο-
τεχνολογικών προϊόντων περιλαμβάνει  αντιβιοτικά και ορμόνες, προσθετικά τροφών και βιταμίνες, φθηνά, οικολογικώς καθαρά καύσιμα και βιολογικές ουσίες που προστατεύουν τα φυτά
και υποκαθιστούν τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα, καθώς και παραγωγή ανθρώπινης ή ζωικής τροφής.

Η βιο-τεχνολογία εντείνει  τις ελπίδες για  την αντιμετώπιση των πιεστικών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι η περιβαλλοντική ρύπανση, τα μικρά αποθέματα τροφίμων
και ενέργειας, οι μολυσματικές ασθένειες συμπεριλαμβανομένου του AIDS και του καρκίνου.

Η βιο-τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες και μπορεί  να συμβάλει σημαντικά στο δύσκολο έργο της διατήρησης και προαγωγής του βιο-περιβάλλοντος.2-5  Παρ' όλα αυτά, η βιο-
τεχνολογική πρόοδος θα πρέπει να υπόκειται  σε συνεχή έλεγχο.  Η  βιο-θεώρηση της τεχνολογίας πρέπει να αποτελεί μία συνεχή διαδικασία αξιολόγησης των θετικών εφαρμογών που
συνεισφέρουν στην καλύτερη υγεία και γενικότερα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η  βιο-εκπαίδευση θα πρέπει να εφοδιάζει τους επιστήμονες με τεχνικά και ηθικά κριτήρια για  τη
διεξαγωγή της ωφέλιμης για  την κοινωνία βιο-τεχνολογικής έρευνας. Παράλληλα, επιβάλλεται η λήψη μέτρων στα πλαίσια της βιο-νομοθεσίας, ώστε η χρήση των αποτελεσμάτων της βιο-
τεχνολογίας να ρυθμί-ζεται από κανόνες που αποσκοπούν στη διατήρηση της αρμονίας στην κοινωνία και το βιο-περιβάλλον.

Μέθοδοι της Βιο-Τεχνολογίας

Η βιο-τεχνολογία βασίζεται σε έναν αριθμό μεθόδων. 2- 9 Οι πιο σημαντικές από αυτές εξετάζονται πιο κάτω:

επιλογή των οργανισμών που περιέχουν τις επιθυμητές ιδιότητες, π.χ. την παραγωγή θρεπτικής, πλούσιας  σε πρωτεϊνες, βιομάζας,

γενετική μηχανική, δηλαδή αλλαγή των γονιδίων ενός οργανισμού σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο σκοπό, μέσω χειρισμών στο DNA,

κυτταρική μηχανική, η συγχώνευση δύο η περισσότερων κυττάρων από διαφο-ρετικούς ιστούς ή βιολογικά είδη, που καταλήγει σε σωματικό υβριδισμό,

ενζυμική μηχανική, τροποποίηση των λειτουργικών χαρακτηριστικών των βιολογικών καταλυτών ή ενζύμων, για  να χρησιμοποιηθούν στις τροφές,  στα φάρμακα και στη χημική
παραγωγή,

καλλιέργεια φυτικών και ζωικών κυττάρων έξω από τον αντίστοιχο πολυκυτταρικό οργανισμό,  μία προϋπόθεση για  την παραγωγή πολύτιμων ενώσεων και την εφαρμογή της
γενετικής και κυτταρικής μηχανικής, που αναφέρθηκαν πιο πάνω,

παραγωγή μεγάλης κλίμακας, με τη χρήση μικροοργανισμών ή κυττάρων, που περιλαμβάνει  τον τεχνικό σχεδιασμό τόσο των διαδικασιών όσο και του εξοπλισμού (βιο-
αντιδραστήρας ή ζυμωτής και βοηθητικά τμήματα),

τεχνολογία "downstream processing": απομόνωση, καθαρισμός, χημική τροποποίηση και σταθεροποίηση των προϊόντων των βιοτεχνολογικών διεργασιών,
συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων τεχνικών διαχωρισμού,

οικο-μηχανική ή βιο-τεχνολογία του οικοσυστήματος.

Εφαρμογές της Βιο-Τεχνολογίας

Οι βιο-τεχνολογικές μέθοδοι εφαρμόζονται  όλο και περισσότερο στα ακόλουθα πεδία:2- 13

προστασία των φυτών, ιδιαίτερα στην εξάλειψη βλαβερών εντόμων και ζιζανίων από βακτηριδία, ιούς και μύκητες,

προστασία των ζώων, με την προετοιμασία εμβολίων,  διαγνωστικών ουσιών και φαρμάκων με σκοπό την πρόληψη ή τη θεραπεία μολυσματικών ασθενειών όπως η λύσσα, η
βρουκέλλωση και η διάρροια από ιούς,

βελτίωση της χλωρίδας και της πανίδας. Η  διάσταση αυτή της βιο-τεχνο-λογίας αφορά τόσο το ποσοτικό όσο και στο ποιοτικό επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση, ως στόχος
τίθεται  η βελτίωση της παραγωγικότητας των οργανισμών,

προστασία του περιβάλλοντος: βιο-αποικοδόμηση των ρυπαντών, καθιέρωση ολοκληρωμένων συστημάτων οικολογικής προστασίας και χρήση των μεθόδων βιο-τεχνολογίας του
οικοσυστήματος,

παραγωγή μικροβιακής βιομάζας, όπως η μονοκυτταρική πρωτείνη (SCP),

παραγωγή καυσίμων (αιθανόλης, βουτανόλης, 2,3-βουτανoδιόλης, ακετόνης, μεθανίου, υδρογόνου) με τη βοήθεια μικροοργανισμών,

ιατρικές χρήσεις: παραγωγή αντιβιοτικών, ενζύμων, αντικαρκινικών παρα-γόντων, ανοσοποιητικών παραγόντων, εμβολίων,  μέσων διάγνωσης,

βελτίωση της ποιότητας της τροφής με βιολογικά προσθετικά, σταθερο-ποιητικές και αρωματοποιητικές ουσίες,
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βιο-γεωτεχνολογία:  μικροβιακή απομύζηση των φτωχών μεταλλευμάτων, διαχωρισμός μιγμάτων πετρελαίου-νερού,  εξαγωγή υπολειμμάτων πετρελαίου από πετρελαιοπηγές.

Γενετική Μηχανική

Ως αποτέλεσμα της ταχείας προόδου στη μοριακή γενετική,  στα μέσα της δεκαετίας του '70, έγινε δυνατή η επέμβαση στη δομή του DNA,  του μορίου που περιέχει τις κληρονομικές
πληροφορίες  ενός οργανισμού.  Η  πρόοδος αυτή προέκυψε αφ' ότου οι επιστήμονες είχαν στη διάθεσή τους ένζυμα που έτεμναν το DNA σε συγκεκριμένες θέσεις. Η  εξαιρετικά σημαντική
αυτή μέθοδος της σύγχρονης βιο-τεχνολογίας κάνει δυνατή την εισαγωγή του γονιδίου που μας ενδιαφέρει σε έναν  κατάλληλο οργανισμό.  Τυπικά, το γονίδιο που μεταφέρει τον κώδικα
ενός επιθυμητού κληρονομικού χαρακτηριστικού,  εισάγεται στο γενετικό κώδικα του οργανισμού με τη χρήση διαφόρων τεχνικών:

επιμόλυνση του κυττάρου - στόχου με ιό (φάγο στην περίπτωση των βακτηρίων), ο οποίος φέρει το γονίδιο που μας ενδιαφέρει,

μεταφορά των κληρονομικών πληροφοριών με τη βοήθεια μικρών τεμαχίων γενετικών πληροφοριών, που λέγονται πλασμίδια  και είναι χαρακτηριστικά των βακτηρίων, των
μυκήτων και των φυτών,

άμεση εισαγωγή της πληροφορίας  σε ένα ζωντανό κύτταρο με χρήση μικροένεσης ή μικροβλημάτων. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να εισάγουμε γενετικές πληροφορίες  σε
ζωικά κύτταρα.

Το πρώτο πρόγραμμα που ήλθε σε πέρας στο πεδίο της γενετικής μηχανικής, αφορούσε στη μεταφορά του γονιδίου της ανθρώπινης ορμόνης σωματοστατίνης στο βακτήριο E.  coli. Από
τότε υπήρξε ένας αριθμός σημαντικών επιτευγμάτων, όπως τα εξής:

από το 1982 η ανθρώπινη ινσουλίνη παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα, με τη χρήση μίας μετάλλαξης του βακτηρίου E.  coli, που έχει δημιουργηθεί κατόπιν επεξεργασίας με
βάση τη γενετική μηχανική,

το βακτήριο E.  coli έγινε κατάλληλο για  την παραγωγή του πρωτεϊνικού περιβλήματος του ιού του αφθώδους πυρετού, προϊόν το οποίο χρησιμο-ποιήθηκε ως εμβόλιο για
βοοειδή,

από τις αρχές της δεκαετίας του '80 η ανθρώπινη ιντερφερόνη (με το εμπορικό όνομα bioferon) παράγεται με τη χρήση καλλιέργειας ζωικών κυττάρων, στα οποία έχουν εισαχθεί
ανθρώπινα γονίδια,

το υποκατάστατο της ζάχαρης thaumatine, 10.000 φορές πιο γλυκό από τη ζάχαρη του ζαχαρότευτλου, παράχθηκε συμπληρώνοντας το DNA ενός βακτηρίου με το αντίστοιχο
γονίδιο ενός τροπικού φυτού, που περιέχει thaumatine,

ο παράγοντας διέγερσης αποικιών, που βελτιώνει τη δύναμη του αμυντικού συστήματος του ανθρώπινου σώματος, έγινε δυνατόν να παραχθεί χρησιμοποιώντας βακτηριακές

σειρές που έχουν δημιουργηθεί με γενετική μηχανική,3,10

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 έγινε παραγωγή διαγονιδιακών φυτών (π.χ. φράουλες) και ζώων (βοοειδή),

το γονίδιο της φασεολίνης, πρωτεϊνης του καρπού του φασολιού, έχει εισαχθεί σε άλλα φυτά.

Τα βιο-ηθικά θέματα που σχετίζονται με τη γενετική μηχανική απασχόλησαν σημαντικά τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και το ευρύ κοινό,  ήδη από τη δεκαετία  του '70. Το θέμα-
κλειδί αφορούσε στην ακούσια, ή ακόμα χειρότερα, εκούσια παραγωγή γενετικών τεράτων,  όπως νέων τρομερών παθογόνων μικροβίων, ανεξέλεγκτα αναπτυσσόμενων ζιζανίων και
τυποποιημένων ανθρώπων. Καθώς ο καιρός περνούσε, γινόταν φανερό, ότι ορισμένοι από αυτούς τους φόβους ήταν υπερβολικοί. Κάθε φυσικός ζωντανός οργανισμός είναι ένα συνεχές
σύστημα, που λειτουργεί  εύρυθμα. Η ανθρώπινη επέμβαση στα γονίδια, που ρυθμίζουν το σύστημα αυτό, είναι πιθανό να διακόψει τη εύρυθμη λειτουργία  του. Αυτό μειώνει τις ικανότητες
του παραχθέντος οργανισμού και έτσι ελαττώνεται ο πιθανός κίνδυνος, στην περίπτωση που εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα έξω από το γενετικό εργαστήριο.

Αλλα σημαντικά θέματα, που ήρθαν στην επιφάνεια στη δεκαετία  του '80 είναι:

καθώς η γενετική μηχανική επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς της ζωής, η ηθική θέση του "παντοδύναμου" ανθρώπου τέθηκε υπό αμφισβήτηση,

οι ιατρικές εφαρμογές της γενετικής μηχανικής υπαγόρευσαν τη χρήση οργανισμών όσο το δυνατόν πιο κοντινών προς τον άνθρωπο.  Ο λόγος είναι ότι κάθε οργανισμός αφήνει
τα δικά του, χαρακτηριστικά του είδους,  σημάδια σε όλες τις ουσίες που παράγει. Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν χρησιμο-ποιούνται εξωτερικές γενετικές πληροφορίες. Για το
λόγο αυτό, η γενετική μηχανική τείνει να εμπλέκει πιο εξελιγμένα είδη, προκαλώντας φόβους, καθώς το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η απασχόληση με τα ανθρώ-πινα
κύτταρα, που σημαίνει  ότι οι επιστήμονες θα αναλάβουν τεράστιες  ευθύνες,

ένα σοβαρό νομικό πρόβλημα είναι η αποδοχή του δικαιώματος πνευματικής κατοχύρωσης των ζωντανών οργανισμών, που παράγονται με τη χρήση γενετικής μηχανικής. Π.χ.,

ερευνητική ομάδα στις Η.Π.Α κατέθεσε αίτηση για  δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που αφορούσε ένα διαγονιδιακό ποντίκι,14

χαμηλές αποδόσεις, παραγωγικότητα και βιωσιμότητα των οργανισμών που χρησιμοποιούνται, π.χ. των βακτηρίων που παράγουν ανθρώπινες ορμόνες,

συχνή εκτόπιση των οργανισμών στους οποίους έχουμε επέμβει γενετικά από `φυσικούς οργανισμούς',  που είτε εισβάλουν από έξω, είτε γεννιούνται κατόπιν αντιστροφής των
μεταβολών που προκλήθηκαν στους οργανισμούς τεχνητά,

ασυμβατότητα των ουσιών που παράγονται από μικρόβια που φέρουν ανθρώπινα γονίδια, με τον ανθρώπινο οργανισμό:  π.χ. η ιντερφερόνη που παράγεται από προκληθείσες
μεταλλάξεις της E.coli είναι ανεπαρκής θεραπευτικά, καθώς δεν είναι γλυκοσυλιώμενη, σε αντίθεση με την ανθρώπινη ιντερφερόνη.



BIO-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - SYLLGR

file:////SERVER/Current%20Work/DOROTHY/PUBS/textbooks/SYLLAB%20BIOPOLITICS%20-%20THE%20BIO-ENVIRONMENT-%20BIO-CULTURE/greek/technod.htm[1/5/2013 12:09:12 µµ]

Ετσι στη διάρκεια της σχεδόν εικοσαετούς ιστορίας της, η γενετική μηχανική έχει σημαντικά επιτεύγματα, αλλά έχει επίσης εγείρει  έναν  αριθμό αμφισβητήσεων. Δίκαια γίνεται ο
παραλληλισμός ανάμεσα στη σπουδαιότητα της γενετικής μηχανικής και εκείνη της διάσπασης του ατόμου.

Αποκρυπτογράφηση του Ανθρώπινου Γενετικού Κώδικα

Ενα μακροπρόθεσμο διεθνές πρόγραμμα που αφορά στην αποκρυπτο-γράφηση της αλληλουχίας του ανθρώπινου γενετικού κώδικα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ερευνητές θα πρέπει να
καθορίσουν 3  δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα θα διαρκέσει 15  χρόνια και το συνολικό κόστος υπολο-γίζεται να ανέλθει σε αρκετά δισεκατομμύρια δολλάρια.

Τα βήματα αυτού του φιλόδοξου προγράμματος θα είναι τα εξής:

να τεμαχιστεί το ανθρώπινο DNA σε μικρά κομμάτια, χρησιμοποιώντας περιοριστικές νουκλεάσες σαν μοριακά ψαλίδια.

να χωριστούν τα ζεύγη σε ενα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο,

να καθοριστεί  η σύνθεση των νουκλεοτιδίων κάθε τμήματος, δηλαδή να σχεδιαστεί ο βιοχημικός χάρτης όλου του DNA,

να συσχετισθούν οι ακολουθίες των νουκλεοτιδίων με τις λειτουργικές μονάδες του DNA - με τα γονίδια που κωδικοποιούν τις ανθρώπινες πρωτεϊνες,

να καθοριστεί  η απόσταση μεταξύ των γονιδίων, δηλαδή να σχεδιαστεί ο φυσικός χάρτης του DNA. 15

Τα τεχνικά προβλήματα που συνδέονται με το πρόγραμμα είναι τρομερά. Η εργασία αναμένεται  να είναι μονότονη, σκληρή και, σε ορισμένα στάδια, κάθε άλλο παρά δημιουργική. Μοιάζει
με το κοσκίνισμα ποταμίσιας άμμου σε μια προσπάθεια να βρεθεί χρυσός, καθώς είναι γνωστό ότι το 98% του ανθρώπινου DNA περιέχει γονίδια που στερούνται  λειτουργικότητας. Οι

δυνατές εφαρμογές του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:15,16

προφύλαξη ή θεραπεία από ασθένειες χρησιμοποιώντας γονιδιακή θεραπεία.  Π.χ., ο καρκίνος μπορεί  να θεραπευθεί με λεμφοκύτταρα που λαμβάνονται από έναν άνθρωπο και
υφίστανται γενετική επεξεργασία στο εργαστήριο,

αναγνώριση ατόμων από τα γενετικά τους αποτυπώματα. Αυτό μπορεί  να βοηθήσει στην αναγνώριση εγκληματιών και στον καθορισμό του πατέρα ενός παιδιού.

Σε σχέση με αυτά εγείρονται τα ακόλουθα βιο-ηθικά θέματα:3,15,17

σε κάθε ανθρώπινο πληθυσμό, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων είναι φορείς  γονιδίων που ευθύνονται για  ορισμένες ασθένειες.  Είναι ηθικό και διακαιολογημένο να εντοπίζονται
αυτοί οι φορείς  με την καθιέρωση υποχρεωτικού γενετικού ελέγχου όλων των πολιτών μιας χώρας;

τελευταία, πολλοί εργοδότες είναι απρόθυμοι να προσλάβουν καπνιστές  και παχύσαρκα άτομα. Πρέπει  ένας εργοδότης να έχει πρόσβαση στα γενετικά δεδομένα αυτών που
ζητούν εργασία;

πρέπει ένα άτομο να ενημερώνεται για  τη γενετική του προδιάθεση για  μια σοβαρή χρόνια ή θανατηφόρα ασθένεια; Τι  γίνεται εάν ο κίνδυνος είναι αναπόφευκτος  και η ασθένεια
ανίατη; Υπό ποιες συνθήκες επιτρέπεται  σε τέτοιο άτομο να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες  αυτές;

η προγενετική διάγνωση γενετικών ανωμαλιών μπορεί  να γίνει μία διαδικασία ρουτίνας. Ετσι επιστρέφουμε στο ερώτημα που μας απασχόλησε προηγου-μένως,  πρέπει να
διακόπτεται η εγκυμοσύνη εφόσον αποκαλυφθεί κάποια γενετική ασθένεια;

γνώσεις σχετικά με τη γενετική κατασκευή των ανθρώπων θα έχουν σημαντική επίδραση στον πολιτισμό.  Θα προωθήσουν την καθαρά βιοχημική θεώρηση του ανθρώπου;

και τελικά, το κρίσιμο ερώτημα, θα είναι επιτρεπτή η συνειδητή σχεδίαση ανθρώπων;

Περαιτέρω προοπτικές στη χρήση γενετικής μηχανικής περιλαμβάνουν αντικατάσταση γονιδίων, πράγμα που εντείνει  τις ελπίδες για  την εξάλειψη γενετικών ασθενειών. Η  κοινωνία θα
πρέπει να εγκαθιδρύσει νέους θεσμούς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όλα τα σημαντικά βιο-ηθικά προβλήματα.

Βιο-Τεχνολογία και Βιο-Περιβάλλον

Η βιο-τεχνολογία υπόσχεται πολλά για  την εξασφάλιση της φυσικής οργάνωσης και προστασίας του βιο-περιβάλλοντος. Η  βιο-τεχνολογική μέθοδος ξεχωρίζει για  τις τεράστιες
δυνατότητές της, όπως η καθιέρωση συνδέσμων αλληλεπίδρασης μεταξύ ζωντανών οργανισμών, επιτυγχάνοντας αποτελέσματα που θα ήταν αδύνατα για  κάθε ένα από τα μέλη της
οργάνωσης χωριστά. Μια σημαντική εφαρμογή της μεθόδου είναι η αποικοδόμηση αποβλήτων και η παραγωγή πολύτιμων χημικών ουσιών και καυσίμων καθώς και η δημιουργία
συνθετικών οικοσυστημάτων που ανακυκλώνουν όση ύλη παραμένει  απόβλητη, με τελικό αποτέλεσμα παραγωγή χωρίς απόβλητα.

Η μέθοδος αυτή δεν περιλαμβάνει  βάναυση επέμβαση στην ατομικότητα των ζωντανών οργανισμών. Αυτοί κρατούν τη φυσική τους ταυτότητα και καθιερώνεται μόνο συνεργασία ανάμεσα
στα βιολογικά είδη. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας μπορούν να ξεπεράσουν εκείνα των γενετικών επεμβάσεων.  Για παράδειγμα, ένα είδος φυσικής ζύμης μπορεί  να μετατρέψει
την κυτταρίνη, το πιο άφθονο συστατικό του ξύλου, σε αιθανόλη. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να εισαγάγει τα απαραίτητα γονίδια μέσω χειρισμών στο DNA.

Οργανωτικά Θέματα
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Διάφορα οργανωτικά βήματα είναι αναγκαία κατά την εφαρμογή τεχνολο-γικών καινοτομιών. Για παράδειγμα, στο Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογικών Και-νοτομιών για  τη Γη,  εξετάζονται τα

ακόλουθα βήματα:18

εφαρμογή νέων τεχνικών και μεθόδων

βελτίωση των τεχνικών, ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και υλικών

μεταφορά τεχνολογίας, ώστε η παγκόσμια περιβαλλοντική τεχνολογία να είναι προσιτή σε όλους διεθνώς.

Το σύνολο των προβλημάτων που αφορούν στην οργανωτική προοπτική της βιο-τεχνολογίας έχει μεγάλη σημασία. Η  βιο-τεχνολογία πρακτικά βασίζεται στη συνεργασία ειδικών από
διαφορετικό επιστημονικό περιβάλλον, που προέρχονται από διαφορετικά έθνη, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. Ετσι η βιο-τεχνολογία προωθεί όχι μόνο τον συναγωνισμό, αλλά
επίσης και τη συνεργασία, πέρα από θεσμικά όρια επιστημονικών ιδρυμάτων και πολιτικής. Εχουν ιδρυθεί  σε αρκετές χώρες νέου τύπου ιδρύματα, που αναφέρονται ως κέντρα βιο-
τεχνολογίας. Αυτά τα κέντρα απασχολούν ειδικούς σε διαφορετικά πεδία έρευνας και συχνά διαμορφώνουν σύνθετες ομάδες που εργάζονται σε συγκεκριμένα προγράμματα. Σε πολλές
περιπτώσεις,  άμεσοι δεσμοί δημιουργούνται  ανάμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και βιομηχανικές επιχειρήσεις ή, σε προσωπικό επίπεδο, ανάμεσα σε επιστήμονες και επιχειρηματίες.

Η επαναδιοργάνωση των κέντρων βιο-τεχνολογίας θα προσθέσει  νέες διαστάσεις στην εργασία τους. Συγκεκριμένα, θα μπορούν, όχι μόνο να αναλά-βουν βιο-τεχνολογικά προγράμματα,
αλλά επίσης να αξιολογήσουν τις βραχυ-πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους στο βιο-περιβάλλον. Η  μεταπτυχιακή εκπαίδευση και η επιστημονική ειδίκευση που προσφέρουν
τα βιο-τεχνολογικά κέντρα θα πρέπει να βασίζεται στη βιο-θεώρηση της τεχνολογίας και σε μία βιοκεντρική διάσταση στα προγράμματά σπουδών τους, θέτοντας ως πυρήνα το σεβασμό

προς το αγαθό του βίου.3

Η Αλληλεπίδραση της Βιολογίας και της Βιο-Οικονομίας

Τα ενιαία βιο-τεχνολογικά προγράμματα, που περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και επιχειρήσεων,  έχουν εγείρει  τα ακόλουθα θέματα:

οι κανόνες επιστημονικής  και βιομηχανικής ηθικής είναι διαφορετικοί. Θα πρέπει ένας βιο-τεχνολόγος να δημοσιεύει τα αποτελέσματα της έρευνάς του σύμφωνα με το

επιστημονικό ήθος ή θα πρέπει να τα κρατάει μυστικά, ώστε κανείς άλλος να μη μπορεί  να ζητήσει κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων γι'  αυτά;19

σεμινάρια και διασκέψεις ερευνητικών ομάδων είναι γεγονότα συνηθισμένα κατά τη λειτουργία  των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων.  Τι  γίνεται στην περίπτωση που
μέλη μίας ερευνητικής ομάδος εμπλέκονται σε βιοτεχνολογικές κοινοπραξίες με διαφορετικές ανταγωνιστικές εταιρείες; Μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες  κάτω από αυτές
τις συνθήκες;1

Ενα αυτοτελές σύμπλεγμα προβλημάτων αφορά τον αντίκτυπο της βιο-τεχνολογίας στη δομή των βιομηχανικών εταιρειών. Τελευταία  εγείρονται τα ακόλουθα ερωτήματα:

ευνοεί  η γενετική μηχανική και οι άλλες εξελιγμένες τεχνικές στο πεδίο της βιο-τεχνολογίας, την τάση για  συγκέντρωση της παραγωγής στα χέρια λίγων μεγάλων πολυεθνικών
εταιρειών; Τέτοιες εταιρείες μπορούν να παρέχουν περισσότερη οικονομική υποστήριξη και μεγάλης κλίμακας χρήση της βιο-τεχνολογίας και είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν
από την εξέλιξή της,

η αυξημένη παραγωγικότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων με τη χρήση της γενετικής μηχανικής, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας; Πριν μερικά
χρόνια, αγρότες διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στη χρήση αυξητικής  ορμόνης, που παράχθηκε με μεθοδολογία γενετικής μηχανικής, στις καλλιέργειες. Αυτές οι ορμόνες, όπως

ισχυρίστηκαν, θα αύξαιναν την παραγωγικότητα των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και θα "οδηγούσαν τους μισούς γαλακτοπαραγωγούς στην ανεργία".20

Διαστάσεις Βιοπολιτικής στη Βιο-Τεχνολογία

Προκειμένου να δοθούν λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα απαιτείται  να ξεκαθαριστούν οι ηθικοί κανόνες που εφαρμόζονται, τόσο στην ερευνητική,  όσο και στη βιομηχανική ανάπτυξη
της τεχνολογίας. Αυτά τα επιτεύγματα αποκάλυψαν οτι το δίκτυο της σύγχρονης επιστήμης είναι ανεπαρκές και η ανάγκη να υιοθετηθεί νέα δεοντολογία έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης
ανάμεσα στους επιστήμονες. Είναι επιβεβλημένο να αναπτυχθεί αυτή η νέα ηθική στη βάση των βιοκεντρικών αξιών. Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί στην επαφή της γενετικής μηχανικής
και της ιατρικής, ένα θέμα που έχουμε ήδη θίξει πιο πάνω. Στην περίπτωση της γενετικής μηχανικής, όπως και στη βιο-τεχνολογία γενικά, οι πραγματιστικοί προβληματισμοί πρέπει να
συνοδεύονται αναπόσπαστα και με γενικότερα φιλοσοφικά θέματα. Από τη φιλοσοφική σκοπιά,  η κύρια ανησυχία είναι η στάση μας απέναντι στη ζωή, τον βίο. Ο βίος δεν πρέπει να
θεωρείται ένα απλό όργανο για  την επίτευξη των ανθρώπινων σκοπών, ούτε  να υποβιβάζεται  σε φυσικο-χημικά συστήματα,  αυτοματισμούς ή ρομποτ. Μία από τις κυρίαρχες ιδέες της

βιοπολιτικής είναι η αναγνώριση των βασικών δικαιωμάτων του βίου.3,10 Τα βασικά θεμέλια της βιο-τεχνολογίας, ενός εξαιρετικά χρήσιμου και σημαντικού πεδίου έρευνας και ανάπτυξης,
θα πρέπει να αναθεωρηθούν με αυτούς τους όρους.

Συγκεκριμένη σημασία έχει η ενσωμάτωση της βιο-τεχνολογίας στα βιοκεντρικά προγράμματα σπουδών. "Ενα καλά δομημένο εκπαιδευτικό παράδειγμα χρήσεων της βιο-τεχνολογίας θα
αποκαλύπτει στον μαθητή όχι μόνο τη θεωρητική σχέση μεταξύ βιολογίας  και καθημερινής ζωής, αλλά και την πρακτική εφαρμογή της έρευνας στη βιομηχανική διαδικασία. Θα εμπνέει

στο μαθητή τον απαραίτητο ενθουσιασμό, ώστε να θελήσει στο μέλλον να απασχοληθεί  σε έναν  διαρκώς αναπτυσσόμενο βιομηχανικό τομέα."21

Καθώς το ανθρώπινο πνεύμα δεν μπορεί  να χωριστεί απόλυτα σε στεγανά τμήματα, οι ιδέες που πηγάζουν από ένα πεδίο της γνώσης θα πρέπει απαραίτητα να επηρεάσουν τη θεώρησή
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μας απέναντι σε όλα τα άλλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ετσι, η έμφαση στη συνεργασία στον τομέα της βιο-τεχνολογίας, θα συνεισφέρει αναντίρρητα στη διεθνή συνεργασία

σε όλα τα επίπεδα.  Η  βιοπολιτική θεωρεί την έννοια του βίου ως το κεντρικό θέμα. 3 Ετσι η διατήρηση και προώθηση του βιο-περιβάλλοντος πρέπει να γίνει το κύριο αντικεί-μενο
συνεργασίας.

Στόχοι

να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι στα πολύπλοκα ηθικά θέματα που δημι-ουργούνται στη σύγχρονη κοινωνία ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου,

να εισάγουμε μια ενιαία ηθική διάσταση σε όλους τους τομείς της επιστημονικής  δραστηριότητας,

να αποσαφηνιστεί η σημασία της βιο-τεχνολογίας στην πρόοδο του ανθρώπινου πολιτισμού και στη διατήρηση και προώθηση του βίου,

να ενημερωθεί το κοινό όχι μόνο για  τα επιτεύγματα της βιο-τεχνολογίας, αλλά και για  τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τους περιορισμούς,

να επισημανθούν οι εφαρμογές της βιο-τεχνολογίας στη διάσωση του βιο-περιβάλλοντος,

να προωθηθεί η διεθνής συνεργασία και αλληλοβοήθεια στην επίτευξη κοινών επιστημονικών στόχων.
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