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Τα προκαταρκτικά αποτε-
λέσµατα από την πρώτη 
κλινική µελέτη στον κό-

σµο για την χρήση εµβρυϊκών 
βλαστικών κυττάρων για την θε-
ραπεία ασθενειών των µατιών, 
δείχνουν πως η µέθοδος είναι 
ασφαλής, ανακοίνωσαν αµερι-
κανοί ειδικοί.

Επιστήµονες από την εται-
ρεία Advanced Cell Technology 
έγραψαν στην ιατρική επιθεώ-
ρηση «The Lancet» για την πο-
ρεία της υγείας δύο ασθενών, 
στους οποίους εµφυτεύθηκαν 
µοσχεύµατα αµφιβληστροει-
δούς δηµιουργηµένα από βλα-
στικά κύτταρα.

Η εµφύτευση έγινε προ τε-
τραµήνου και οι ασθενείς είναι 
καλά. Πειράµατα µε την τεχνι-
κή που χρησιµοποίησαν άρ-
χισαν να διεξάγονται και στο 
Οφθαλµολογικό Νοσοκοµείο 
Moorfields, στο Λονδίνο. Όµως 
οι ειδικοί λένε πως θα περά-
σουν χρόνια έως ότου εγκρι-
θούν αυτές οι θεραπείες.

Ο στόχος αυτών των πρώ-
των κλινικών δοκιµών είναι 
να ελεγχθεί η ασφάλεια της 
µεθόδου. Η θεραπεία αφο-
ρά τη λήψη υγιών, ανώριµων 
κυττάρων από ένα ανθρώπινο 
έµβρυο, τα οποία στη συνέχεια 
καλλιεργούνται στο εργαστήριο 
για να εξελιχθούν στα κύτταρα 
που επιστρώνουν το οπίσθιο 
τµήµα του µατιού – τον αµφι-
βληστροειδή χιτώνα.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι 
εγχέοντας αυτά τα κύτταρα στα 
άρρωστα µάτια, θα µπορούν 
να αποκαταστήσουν την όραση 
ασθενών µε ανίατες έως σήµε-
ρα ασθένειες, όπως η νόσος του 
Stargardt– µία από τις κύριες 
αιτίες τυφλώσεως των νέων.

Η Advanced Cell Technology 
συνεργάζεται µε το Ίδρυµα 
Οφθαλµού Jules Stein του Πα-

νεπιστηµίου της Καλιφόρνια 
στο Λος Άντζελες (UCLA).

Οι δύο ασθενείς στους οποί-
ους έγινε η έγχυση είναι µία 
70χρονη µε ξηρή εκφύλιση της 
ωχράς κηλίδος (είναι η κύρια 
αιτία τύφλωσης των ηλικιωµέ-
νων στις ανεπτυγµένες χώρες) 
και µία 50χρονη µε νόσο του 
Stargardt.  Και οι δύο είχαν 
εξαιρετικά µειωµένη όραση και 
εθεωρούντο πρακτικά τυφλές.

Σε κάθε µία από τις ασθενείς 
έγινε έγχυση 50.000 επιθη-
λιακών κυττάρων του αµφι-
βληστροειδούς σε ένα από τα 
άρρωστα µάτια τους. Μετά την 
εγχείρηση, διαπιστώθηκε πως 
τα νέα κύτταρα είχαν προσκολ-
ληθεί στον αµφιβλητροειδή 
τους και αναπτύσσονταν αλλά-
ζοντας τη δοµή του.

Τα κύτταρα παραµένουν ζω-
ντανά τέσσερις µήνες αργότερα 

και, παρότι δεν ήταν αυτό ο στό-
χος της µελέτης, οι δύο γυναί-
κες παρουσιάζουν µικρή βελτί-
ωση της οράσεώς τους.

Επιπλέον, έως στιγµής δεν 
έχουν παρατηρηθεί παρενέρ-
γειες ή σηµάδια απόρριψης των 
εµφυτευµένων κυττάρων από 
τον οργανισµό τους.

Μολονότι τα ευρήµατα είναι 
ενθαρρυντικά, οι επιστήµονες 
προειδοποιούν πως είναι πολύ 
νωρίς για να εξαχθούν οριστικά 
συµπεράσµατα και πως θα χρει-
ασθούν αρκετά ακόµα χρόνια 
έρευνας για να επιβεβαιωθεί η 
ασφάλεια και η αποτελεσµατι-
κότητα της µεθόδου.

Απώτερος στόχος τους, πά-
ντως, είναι να εφαρµοστεί η 
θεραπεία σε πρωιµότερα στάδια 
των δύο νόσων, ούτως ώστε να 
υπάρχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να διασωθεί η όραση. 

Ασφαλή τα µοσχεύµατα µατιών 
από βλαστοκύτταρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ 
συμμερίζεται το πένθος για τον εκλιπόντα

Θεόδωρο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
εκφράζει τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Με θλίψη και συγκίνηση μάθαμε για τον θάνατο του κορυφαίου και 
πολυβραβευμένου σκηνοθέτη και δημιουργού του “Μεγαλέξανδρου” 

του “Θιάσου” και άλλων ταινιών.
Όλοι πενθούμε τον μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη που με τα έργα του τίμησε 

την Ελλάδα μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.
Καλό σου ταξίδι αξέχαστε Θεόδωρε, θα σε θυμόμαστε πάντα…

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
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