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συνέπειά της είναι να εννοούμε τα σώματά μας ως ένα μαύρο κουτί που μόνο οι επι-
στήμονες αφέντες μας μπορούν να ξεκλειδώσουν τα μυστήριά του. Πράγματι: Τι μπο-
ρούμε να κάνουμε άπαξ και γεννηθούμε με σκάρτο βιολογικό υλικό; Πώς να ελέγξου-
με τα ενδότερα των κυττάρων μας; Πώς να φερόμαστε στα σώματά μας απ’ τη στιγμή 
που είναι χημικές αντιδράσεις και εμείς δεν είμαστε χημικοί; Ας σηκώσουμε λοιπον τα 
χέρια ψηλά, ας παραδοθούμε αμαχητί στους βιοτεχνολόγους! 

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με την διαρκώς επεκτεινόμενη αντίληψη ότι η καταπο-
λέμηση των ασθενειών πρέπει να γίνεται μέσω της πρόληψής τους και όχι μέσω της θε-
ραπείας τους. Δεν λέμε κάτι καινούριο: η αντίληψη ότι επιτυχής ιατρική τεχνολογία δεν 
είναι αυτή που θεραπεύει αλλά αυτή που (υποτίθεται πως) προλαμβάνει την ασθένεια 
έχει αποτελέσει το νέο παράδειγμα των ιατρικών τεχνολογιών. Ένα παράδειγμα εξαιρε-
τικά παραγωγικό, εξαιρετικά κερδοφόρο αλλά και εξαιρετικά απειλητικό για το είδος της 
σχέσης που αναπτύσσουμε με τα σώματά μας. Μια σχέση που περιλαμβάνει τη συνεχή 
επιτήρηση, τον διαρκή φόβο και τη βαθύτερη πρόσδεσή μας στα αξιώματα των ειδικών.

Στην προληπτική μαστεκτομή, ως αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού ένεκα 
«γενετικών» προδιαθέσεων, εντοπίζει κανείς όλες τις άμεσες συνέπειες αυτών των αλ-
λαγών. Προτού όμως δούμε την ιστορία αυτή κάπως πιο αναλυτικά, ας κάνουμε μια μι-
κρή παρένθεση. Αν το βάλει καμιά κάτω, η όλη ιδέα της προληπτικής μαστεκτομής εί-
ναι στην ουσία α-νόητη. Τι ενννούμε χοντρικά: σύμφωνα με την πολιτική της θεραπείας, 
μια γυναίκα που νοσεί από καρκίνο του μαστού μπορεί να θεραπευτεί είτε αφαιρώντας 
τον όγκο από το στήθος της και ακολουθώντας χημειοθεραπεία είτε, αν τίποτε άλλο 
δεν κριθεί αποτελεσματικό, να υποβληθεί σε μαστεκτομή. 

Σύμφωνα με το προτεινόμενο δόγμα της πρόληψης, μια υγιής –αλλά δυνάμει ασθε-
νής- γυναίκα, με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, εφόσον κάνει γενετικό 
τεστ και εντοπιστεί να κουβαλάει «ύποπτα-καρκινογόνα» γονίδια, πρέπει να αφαιρέσει 
το στήθος της ούτως ή άλλως! Προληπτικά, δίχως να έχει εμφανιστεί όγκος, δίχως να 
έχει διαγνωστεί η νόσος, ακόμη κι αν υπάρχουν πιθανότητες να μην εμφανιστεί η νό-
σος καθόλου στη ζωή της! Κι όλα αυτά γιατί κουβαλά εκείνα τα «ύποπτα» γονίδια που 
μια δεκαετία πριν ανακάλυψαν ότι –προσέξτε το αυτό- πιθανόν να προκαλούν καρκίνο 
του μαστού. Μα, δεν είναι σκέτος παραλογισμός;

Φυσικά τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο απλά. Για παράδειγμα οι ρημάδες οι πι-
θανότητες! Ποιος τολμάει να αμφισβητήσει τα μαθηματικά και τις πιθανότητες που εκ-

Φυσικά και ασχοληθήκαμε με την υπόθεση της διπλής μαστεκτομής της –
πώς τη λένε;- Αγγελίνας Ζαβή. Τόσα πρωτοσέλιδα, τόσα άρθρα, τόση δι-
αφήμιση, τελικά το πιάσαμε το νόημα. Σε εμάς απευθύνονταν, για άλλη 
μια φορά, τα ιατρικά καμπανάκια. Σε εμάς τις γυναίκες, που θεωρούμα-

στε πάντα οι πιο πρόσφοροι και ευάλωτοι στόχοι των ασκήσεων της μαζικής ιατρι-
κής προπαγάνδας. Δεν το χάψαμε ωστόσο το παραμύθι. Δεν τρομάξαμε με την παρά-
σταση του τρόμου, όσα αστεράκια κι αν της έβαλαν οι κριτικοί. Αντιθέτως, σιχτιρίσα-
με και εξοργιστήκαμε. Και μετά βάλαμε τα πράγματα κάτω, καταλάβαμε αρκετά, βγά-
λαμε μια άκρη.

Για άλλη μια φορά, ο γυναικείος καρκίνος υπήρξε  ο κύριος πρωταγωνιστής της υπό-
θεσης. Για άλλη  μια φορά επιστρατεύτηκε ξεδιάντροπα η νόσος ως μέσο μαζικής τρο-
μοκράτησης και ως εργαλείο για νέους λόγους και νέες ιατρικές πρακτικές πάνω στα 
γυναικεία σώματα. Την προηγούμενη φορά που θυμόμαστε, το «μυστικό» του καρκί-
νου του τραχήλου της μήτρας κρυβόταν, μας έλεγαν, στον ιό HPV και η θεραπεία σε 
ένα προληπτικό εμβόλιο –που αποδείχτηκε απάτη. Τούτη τη φορά καταπιάστηκαν με 
τον καρκίνο στο στήθος μας, μόνο που τώρα οι βιοτεχνολόγοι εξόπλισαν τη νόσο με 
νέους «συμμάχους» για να γίνουν ακόμη πιο πειστικοί: τα γονίδια! Η «πηγή της αλήθει-
ας» κάθε έμβιου όντος!  

Το τραγικό είναι ότι παρότι η άμεση συσχέτιση της νόσου με τα γονίδια, η ίδια η 
εξίσωση «ελαττωματικά γονίδια=καρκίνος» δεν διαφέρει σε τίποτε από την παλιά πα-
ραδοσιακή ευγονική, ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να καταδείξουν την ευγονική της 
φύση. Και πώς άλλωστε να γίνει αυτό, από τη στιγμή που το «πρότυπο» ζώο της ευγο-
νικής δεν δίστασε να αφαιρέσει προληπτικά τα πολυπόθητα για τους αρσενικούς στή-
θη του λόγω «σκάρτων γονιδίων»; Τι να πούμε εμείς οι υπόλοιπες κοινές θνητές μπρο-
στά σε αυτό το «τρανταχτό» παράδειγμα; 

Φυσικά, η συσχέτιση του καρκίνου του μαστού με τα γονίδια έχει ιστορία από πίσω 
της και θα μιλήσουμε παρακάτω γι’ αυτή. Πρέπει ωστόσο να έχουμε κατα νου πως αυτή 
η συσχέτιση στηρίζεται σε δύο θεμελιώδεις αλλαγές που επέδρασαν πάνω στον τρόπο 
που αντιλαμβανόμαστε τα σώματά μας, τις ασθένειες και τη θεραπεία τους τα τελευ-
ταία χρόνια. Η πρώτη αλλαγή έχει να κάνει με τον σταδιακό υποβιβασμό των σωμάτων 
μας σε έναν συνδυασμό γονιδίων, σε μια αλληλουχία γενετικών συστατικών και χημι-
κών αντιδράσεων που εκτυλίσσεται στα ενδότερα των κυττάρων μας. Η πιο προφανής 

προληπτική μαστεκτομή; 
όχι ευχαριστώ!
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πορεύονται από την «αλήθεια» των γονιδίων; Ποιος τολμάει να αντισταθεί στη ριζικό-
τητα των αποφάσεων που επιβάλλει η ετυμηγορία ενός γενετικού τεστ; 

Τα «ύποπτα» (και μέχρι πρότινος πατενταρισμένα) γονίδια
Μέσα από τις σελίδες του ημερήσιου τύπου στην ελλάδα για την υπόθεσης της Ζαβής 
έγιναν ταχύρρυθμα μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας των βιοτεχνολόγων. Ας εντρυ-
φήσουμε λιγάκι στη γλώσσα τούτη: τα ύποπτα γονίδια που δύνανται να προκαλέσουν 
καρκίνο του μαστού και καρκίνο των ωοθηκών λέγονται BRCA1 και BRCA21. Στην ουσία 
πρόκειται για ορισμένους ειδικούς τύπους μεταλλάξεων από τις εκατοντάδες που μπο-
ρούν να υποστούν τα συγκεκριμένα γονίδια. Αυτά λοιπόν τα (ας τα πούμε χάριν συντο-
μίας) «ογκογονίδια» αν ανιχνευθούν με γενετικά τεστ σε γυναίκες με οικογενειακό ιστο-
ρικό καρκίνου του μαστού, τότε οι γυναίκες αυτές, μας λένε ότι έχουν 87% πιθανότητα 
να εμφανίσουν καρκίνο του μαστού και 50% πιθανότητα καρκίνο των ωοθηκών. Αυτά 
τα «ογκογονίδια» εντόπισε στον οργανισμό της η Ζαβή μέσω ενός ειδικού γενετικού 
τεστ. Και «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά της και την οικογένειά της» απο-
φάσισε με επιστολή της στους New York Times να «μοιραστεί» την ιστορία της για κοι-
νωνικούς σκοπούς, πως προέβη δηλαδή με τόλμη και αυτοθυσία σε προληπτική διπλή 
μαστεκτομή, παροτρύνοντας και άλλες γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου να 
κάνουν το γενετικό τεστ, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι πρόκειται προς το παρόν για μια 
πανάκριβη διαδικασία. Τόσο αθώα λοιπόν; Τόση ανιδιοτέλεια χαρακτηρίζει την πωςτη-
λενε σταρ; Καθώς βέβαια ζούμε σε ένα κόσμο με συνεκτικό νήμα την ιδιοτέλεια, θα 
συμφωνήσετε πως την κυρία Ζαβή δεν την κτύπησε το μικρόβιο του κομμουνισμού.

Καταφύγιό μας, όπως πάντα, η ιστορία. Το πρώτο «ογκογονίδιο» BRAC 1 ανακαλύφθη-
κε το 1991 από μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια. Τρία χρόνια 
αργότερα η άρτι ιδρυθείσα βιοτεχνολογική ιδιωτική εταιρεία με το βιβλικό όνομα Μyriad 
Genetics (ιδρύθηκε διόλου τυχαία και αυτή το 1991) απομόνωσε το ογκογονίδιο αυτό για 
μελέτη στα εργαστήρια της και κατόπιν κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο των 
ΗΠΑ για να κατοχυρώσει την πατέντα. Να κατοχυρώσει δηλαδή τα «πνευματικά δικαιώ-
ματα», την αποκλειστική μελέτη πάνω στο γονίδιο και το γενετικό τεστ ανίχνευσής του. Ο 
Τζέρεμι Ρίφκιν στο βιβλίο του «Ο αιώνας της βιοτεχνολογίας» γράφει πως:

Τον Μάιο του 1994, ένας συνασπισμός εκατοντάδων γυναικείων οργανώσεων απο σα-
ράντα και παραπάνω έθνη διακήρυξε δημόσια τη συλλογική του αντίθεση στην προ-
σπάθεια της Μyriad Genetics να κατοχυρώσει δικαιώματα για την ανακάλυψη ενός γο-
νιδίου που προκαλεί καρκίνο του μαστού (...). Ο συνασπισμός συγκροτήθηκε από το 
Ίδρυμα Οικονομικών Τάσεων. Οι γυναίκες ξεκαθάρισαν ότι ενώ δεν είναι αντίθετες στο 
τεστ ανίχνευσης που είχε αναπτύξει η Myriad για τον εντοπισμό του καρκινικού γονι-
δίου στις ομάδες γυναικών υψηλών κινδύνου –αν και μερικές είχαν επιφυλάξεις για το 
πόσο ευρέως θα έπρεπε να εφαρμοστεί το τεστ- ήταν αντίθετες στη διεκδίκηση της 
εταιρείας για το ίδιο το γονίδιο. Οι γυναίκες υποστήριξαν ότι το γονίδιο του καρκίνου 
του μαστού είναι προϊόν της φύσης και όχι ανθρώπινη εφεύρεση και, συνεπώς, δεν θα 
έπρεπε να εκχωρηθεί πατέντα γι’ αυτό. Εάν επιτρεπόταν στη Myriad να έχει αποκλειστι-
κά δικαιώματα στην εμπορική χρήση του γονιδίου του καρκίνου του μαστού, διακή-
ρυξαν οι γυναίκες, το αποτέλεσμα θα ήταν το τεστ ανίχνευσης να ακριβύνει και να μην 
μπορούν να το κάνουν πλέον οι φτωχές γυναίκες2.

Μη βιαστείτε να νιώσετε ανακούφιση που «εκατοντάδες γυναικείες οργανώσεις» ενα-

ντιώθηκαν στο πατεντάρισμα του γονιδίου χάριν των φτωχών γυναικών. Ο συντονι-
σμός των οργανώσεων από το Ίδρυμα Οικονομικών Τάσεων μιλούσε μάλλον από μό-
νος του. Η πίτα όπως καταλαβαίνετε ήταν μεγάλη και το δικαίωμα αποκλειστικής έρευ-
νας πάνω σε γονίδια από μια συγκεκριμένη εταιρεία άφηνε εκατοντάδες ιατρικά εργα-
στήρια, ινστιτούτα και εταιρείες έξω απ’ το χορό της κερδοφορίας. Θα δούμε και αμέ-
σως παρακάτω την ποιότητα των αντιδράσεων στο πατεντάρισμα των γονιδίων. Εδώ 
να σημειώσουμε απλώς πως στις αρχές της δεκαετίας του ’90 το πατεντάρισμα των γο-
νιδίων είχε γίνει το νέο ιατρικό χρυσωρυχείο. Η Myriad Genetics κατοχύρωσε τελικά 
την πατέντα για το ογκογονίδιο BRCA 1 το 1997 και για το BRCA 2 το 1998, όπως και 
άλλες εταιρείες έπραξαν το ίδιο για άλλα γονίδια. Έξοχα! Τα επόμενα χρόνια, μπορού-
σαμε λοιπόν να είμαστε ήσυχες που μια εταιρεία θα ριχνόταν με ζήλο στη μάχη για να 
εντοπίσει το γενετικό κλειδί του γυναικείου καρκίνου, μπορούσαμε να ελπίζουμε στο 
χρόνο και τους οικονομικούς πόρους που θα επένδυε, προστατευμένη και ανενόχλη-
τη από τον ανταγωνισμό. Φρούδες ελπίδες! Δεκατέσσερα με δεκαπέντε χρόνια μετά, 
το μόνο που κατάφερε η καλή μας εταιρεία είναι να φτιάξει ένα τεστ ανίχνευσης αυ-
τών των γονιδίων. Η δε λύση που πρότεινε ήταν να κόβουμε τα στήθη μας και ν’ αφαι-
ρούμε τις ωοθήκες μας προληπτικά, σε περίπτωση που το γενετικό τεστ που η ίδια 
εφηύρε έβγαζε τα σχετικά αποτελέσματα. Αυτό λοιπόν ήταν όλο; Τόση φασαρία, τόση 
δαπάνη για να μας πούνε ότι τελικά δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα; Όχι βέβαια! Εδώ 
μιλάμε για την κατασκευή ενός νέου «προβλήματος», για τη δημιουργία νέων αξιών 
χρήσης και νέων ανταλλακτικών αξιών πάνω στο ανθρώπινο σώμα μεταμφιεσμένη σε 
«λύση». Υπόθεση δηλαδή πολύ μεγαλύτερης κλίμακας! Κατά τα άλλα, τα δολάρια που 
κόστιζε το τεστ έπεφταν κατά μυριάδες στα ταμεία της Myriad.

Κι έτσι φτάνουμε και στην επιστολή της Ζαβής που ξεσήκωσε παγκόσμιο σάλο. Η 
αλήθεια είναι ότι η απόφαση της Ζαβής να ρίξει μια διαφήμιση στο γενετικό τεστ ανί-
χνευσης των ογκογονιδίων και την προληπτική μαστεκτομή ήρθε λίγες μέρες προ-
τού εκδοθεί η απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ για το αν η Μyriad θα 
εξακολουθούσε να διατηρεί την πατέντα πάνω στα γονίδια και στο αντίστοιχο γενετι-
κό τεστ. Ήδη από τον Μάιο του 2009 το ίδρυμα American Civil Liberties Union και το 
Ίδρυμα Public Patent Foundation κατέθεσαν αγωγή εναντίον της πατέντας στα γονί-
δια BRCA1 και BRCA2, εκ μέρους μιας σειράς  από αντικαρκινικά ινστιτούτα, ιατρικά 
εργαστήρια, γυναίκες-ασθενείς κ.ο.κ. Ήταν λοιπόν εν όψει της απόφασης που βγήκε 
στη δημοσιότητα η Ζαβή για να παροτρύνει τις γυναίκες που «ζουν στη σκιά του καρ-
κίνου και δεν το ξέρουν ακόμη» να κάνουν το γενετικό τεστ. Η μετοχή της Myriad την 
ίδια ημέρα σημείωσε μια αξιοπρόσεκτη άνοδο. Η Ζαβή από την άλλη επεσήμανε ότι 
το τεστ είναι πανάκριβο στις ΗΠΑ, ξεπερνά τα 3.000 δολάρια, μάλλον υπονοώντας ότι 
πρέπει να καλύπτεται από τα συστήματα ασφάλισης.

Η απόφαση του Δικαστηρίου τελικά εκδόθηκε στα μέσα Ιουνίου του παρόντος 
έτους σε βάρος της Myriad. Το εικοσαετές μονοπώλιο της εταιρείας έσπασε, οπότε 
εκατοντάδες εργαστήρια και ινστιτούτα θα μπορούν ελεύθερα από περιορισμούς να 
μελετάνε τα γονίδια μας, να εισαγάγουν νέα τεστ, να προτείνουν προληπτικές θερα-
πείες και γενικώς να μας υποβάλλουν στων παθών μας τον τάραχο! Η Myriad από την 
άλλη δήλωσε διόλου πτοημένη από την απόφαση: διαθέτει άλλες 24 πατέντες, έχει 
κάνει αιτήσεις για άλλες 500 (!) και δηλώνει ότι από το 2015 θα έχει έτοιμο ένα νέο γε-
νετικό τεστ που θα μπορεί να ανιχνεύει άλλα 25 (έλεος!) γονίδια που θεωρούνται κι 
αυτά ύποπτα για τον καρκίνο του μαστού αλλά και για άλλους τύπους καρκίνου3.

Η γνώση είναι δύναμη! Ναι, σωστά, κι ύστερα έρχονται τα... φράγκα.
Εργαζόμενοι της εταιρείας Μyriad σε έρανο της Αμερικανικής Εταιρείας για τον Καρκίνο του 
Μαστού, κάπου τον Οκτώβρη του 2012. Οι έμποροι της «υγείας» χρειάζονται και το σωστό 
μάρκετινγκ.

« Αφού η Myriad μπορεί και πατεντάρει το DNA μου, μπορώ τότε κι εγώ να τη μηνύσω γιατί κατέχει το 
γονίδιο που μου χάρισε καρκίνο του μαστού;» Με τέτοια απλοϊκά για το πόπολο συνθήματα, η μάχη 
ενάντια στο πατεντάρισμα των γονιδίων μας φαίνεται ολίγον τι μυστήρια.
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Όχι στο πατεντάρισμα μεν, ναι στη μοντέρνα  ευγονική δε
Ας δούμε κάποια από τα επιχειρήματα των μηνυτών που τάχθηκαν κατά της πατέντας 
στα γονίδια. Η γενική ιδέα των μηνυτών στηριζόταν στο ότι τα γονίδια υφίστανται στη 
φύση, οπότε δεν μπορεί κανείς να αποκτά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για κάτι που το 
βρήκε ως έχει και δεν το έχει εφεύρει ο ίδιος. Επίσης, λέγανε, το μονοπώλιο δεν βοηθά-
ει την πολύπλευρη εξέλιξη της έρευνας, δεν εγγυάται τη βελτίωση του τεστ, με αποτέ-
λεσμα οι γυναίκες να στερούνται στην ουσία τη δυνατότητα να έχουν δεύτερες και τρί-
τες γνώμες προκειμένου να πάρουν μια απόφαση μπροστά στο ενδεχόμενο να εμφανί-
σουν καρκίνο. Μέχρις εδώ όλα αναμενόμενα και λογικοφανή. Όμως τα επιχειρήματα έγι-
ναν και πιο διεισδυτικά. Για παράδειγμα μία εκ των μηνυτών, η Wendy Chung, ερευνή-
τρια γενετικής, υποστήριζε:

Μέχρι το 2005, η εταιρεία (Myriad) ανακοίνωσε ότι περίπου 1.433 BRCA γενετικά 
τεστ παρουσιάσαν «παραμέτρους άγνωστης σπουδαιότητας», πράγμα που αφήνει 
τους ασθενείς και τους γιατρούς δίχως να ξέρουν αν βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο 
για καρκίνο του μαστού ή των ωοθηκών.

Όμως αυτές οι παράμετροι άγνωστης σπουδαιότητας εντοπίζονται δυσανάλογα σε 
μεινοτικούς πληθυσμούς (Αφροαμερικανούς, Ισπανούς και Ασιάτες) ακριβώς γιατί 
έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες για τις γενετικές μεταλλάξεις σε αυτούς τους πληθυ-
σμούς, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε τέτοιες έρευνες4.

Ναι, σωστά καταλάβαμε, οι μηνυτές προβάλλουν το επιχείρημα ότι εξαιτίας του μονο-
πωλίου γίνονται, εκτός των άλλων, ελάχιστες έρευνες πάνω στις γονιδιακές μεταλλά-
ξεις μειονοτικών πληθυσμών! Στο περιοδικό μάλιστα Time δημοσιεύτηκε στις αρχές 
του Ιουνίου του ‘13 άρθρο που ισχυριζόταν ότι κατόπιν έρευνας στα νοσοκομεία του 
Σικάγο διαπιστώθηκε πως τα «ύποπτα γονίδια» απαντώνται ευρέως σε μαύρες γυναί-
κες που ήδη πάσχουν από καρκίνο του μαστού5. 

Ένας άλλος μηνυτής, γιατρός ονόματι Dr. Harry Ostrer, M.D., εξηγεί ότι τον ενδιαφέ-
ρει πολύ η έρευνα πάνω στην γενετική προδιάθεση του καρκίνου και γι’ αυτό στρατο-
λογεί γυναίκες με σκοπό να εντοπίσει και άλλα γονίδια που πιθανόν να σχετίζονται με 
τον καρκίνο του μαστού. Μία από τις προηγούμενες δουλειές του ήταν η μελέτη πάνω 
στη γενετική προδιάθεση των ανωμαλιών στη σεξουαλική ανάπτυξη σε ανθρώπους 
που έχουν τη χρωμοσωματική δομή του ενός φύλου και την εμφάνιση του άλλου�.

Οι συνειρμοί λοιπόν αναπόφευκτοι. Ομαδοποίηση πληθυσμών με βάση τη φυλή, το 
φύλο, το χρώμα, τη σεξουαλική ανάπτυξη και κατόπιν γονιδιακές έρευνες. Καθησυχα-
στικότατο θα λέγαμε. 

Ελάχιστα βέβαια θα πρεπε να περιμένουμε από τους μηνυτές που προφανώς διεκ-
δικούν μερίδιο από τα τεράστια συμφέροντα γύρω από τις γονιδιακές έρευνες για τον 
καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Και όσο για την ίδια την κριτική πάνω στη γενε-
τική συσχέτιση ασθενειών έως και συμπεριφορών, αυτή δεν είναι προφανώς έργο δικό 
τους· αλλά εμφανώς δικό μας.

Το θολό τοπίο των πιθανοτήτων
Ας δούμε λίγο και τη «στατιστική του τρόμου». Με μια πρώτη ματιά, μένει καμιά με την 
εντύπωση ότι άπαξ και κάποια γυναίκα διαθέτει, αφού κάνει το γενετικό τεστ, τα «ύπο-
πτα γονίδια», η μοίρα της είναι προδιαγεγραμμένη. Έχει 87% πιθανότητα να αναπτύξει 
καρκίνο του μαστού και 50% πιθανότητα να εμφανίσει καρκίνο των ωοθηκών έως την 
ηλικία των 70 χρόνων. Τρομακτικό ε; Θα έπρεπε ωστόσο να διαβάζει καμιά εξαιρετικά 
προσεκτικά τα δημοσιεύματα για να διαπιστώσει «τα ψιλά γράμματα», δηλαδή ότι: αυ-
τές οι πιθανότητες ισχύουν μόνο στην περίπτωση που μια γυναίκα έχει συγγενή πρώ-
του βαθμού με καρκίνο του μαστού. Επίσης, σύμφωνα με όσα είπε στα Νέα ο ακαδημα-
ϊκός, καθηγητής Επιδημιολογίας και Πρόληψης του Καρκίνου στο Πανεπιστήμιο Χάρ-
βαρντ, Δημήτρης Τριχόπουλος 

Άλλωστε δεν είναι βέβαιο ότι ο καρκίνος θα εμφανιστεί εντέλει, παρόλο που τα γονίδια 
είναι επιτακτικά –έχει φανεί δηλαδή πως «διατάζουν» τον οργανισμό να δημιουργήσει 
καρκίνο του μαστού. Συνεπώς, υπάρχουν και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες7. 

Φυσικά και δεν κάνουν τον κόπο να μας πουν ποιοί είναι οι άλλοι επιβαρυντικοί παρά-
γοντες. Μην είναι η φτώχια, μην είναι η μοναξιά, μην είναι η στενοχώρια, μην είναι τα 
σκατά που τρώμε; Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι κίνητρα για να τρέχουν οι 
άνθρωποι για εξετάσεις. 

Στο ίδιο άρθρο γράφεται επίσης ότι:

Οι ειδικοί, πάντως, τονίζουν ότι δεν εντοπίζονται οι μεταλλάξεις αυτές σε όλες τις γυναί-
κες με βεβαρημένη κληρονομικότητα. Η ηλικία νόσησης της μητέρας (όσο πιο νεαρή αρ-
ρώστησε τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για την κόρη) αλλά και ο αριθμός των συγγενών που 
εμφάνισαν καρκίνο του μαστού είναι δύο σημαντικές παράμετροι που πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη. Αρα, οι γονιδιακές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε και η Ζολί επιβάλλε-
ται να γίνονται μόνον εάν οι γυναίκες πληρούν τις σοβαρές αυτές προϋποθέσεις8.
Ναι μεν αλλά, αυτό είναι το γενικό μοτίβο, όπως καταλάβατε. «Σοβαρές προϋποθέ-

Η Mary Claire King που 
ανακάλυψε το «γονίδιο του 
καρκίνου του μαστού», 
χάρη στο οποίο μας λένε 
ότι πρέπει να κάνουμε 
προληπτική μαστεκτομή. 
Mαίρη, δεν μας τα λες 
καλά...

Από τις διαμαρτυρίες ενάντια στην εταιρεία Myriad που κατείχε την πατέντα πάνω στα γονίδια που 
υποτίθεται ότι ευθύνονται για τον καρκίνο του μαστού. Το γενικό πνεύμα των διαμαρτυριών είναι: να 
μην μονοπωλεί μία εταιρεία τα γονίδιά μας, να τα μονοπωλούν πολλές εταιρείες! Αληθινά δημοκρα-
τικό αίτημα!

Λέγαμε να μην βάλουμε φωτό της Αγγελίνας Ζαβής, αλλά μετά πέσαμε σε τούτη και αλλάξαμε 
γνώμη. Η «πρέσβειρα του ΟΗΕ» απευθύνει στους αναξιοπαθούντες μια «φιλεύσπλαχνη» 
χειρονομία.
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 Μπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος! Αυτό μας λένε, έτσι ακριβώς μας κλείνουνε το 
μάτι ώστε να κάνουν το σενάριο που μπάζει από χίλιες μεριές και ακούει στο όνομα 
«προληπτική μαστεκτομή» δελεαστικό! Γνωρίζοντας κιόλας ότι το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται είναι κυρίως γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, η προοπτική της ανά-
πλασης του στήθους παρέα με την προληπτική «θεραπεία» λανσάρεται ύπουλα από 
τους γιατρούς-αφέντες μας, που τόση απελπισία τους έχει πιάσει να μας πουλήσουν τα 
«γιατροσόφια» τους. Για να μαστε ειλικρινείς, από όλα τα στοιχεία της εκστρατείας δι-
αφήμισης της προληπτικής μαστεκτομής, και που στο σύνολό τους υποτιμούν τη νο-
ημοσύνη μας, την αξιοπρέπειά μας, τα σώματά μας, ετούτο είναι το πιο εξοργιστικό! Η 
διακριτική υπόνοια ότι από τα 40 και μετά η σεξουαλικότητα μας μαραίνεται και χρειά-
ζεται ενός είδους «ιατρική ενίσχυση». 

Δεν τους έφταναν τα στήθη, στοχεύουν και στις ωοθήκες
Πιθανότατα το προσέξατε, αλλά το ίδιο ακριβώς σενάριο, γονίδια-πιθανότητες-καρκίνος 
παίζεται και για τον καρκίνο των ωοθηκών. Και εδώ, η προληπτική λύση που προκρίνε-
ται είναι μία: αφαίρεση. Η ιδέα, μάλιστα, που υποβόσκει για την προληπτική αφαίρεση 
των ωοθηκών σε γυναίκες που είναι υγιείς και άνω των 40 είναι ότι ούτως ή άλλως η ανα-
παραγωγική λειτουργία του γυναικείου σώματος σε αυτή την ηλικία «τελειώνει», οπότε 
τα αναπαραγωγικά όργανα, η μήτρα και οι ωοθήκες «περισσεύουν». Είναι η βασική ιδέα 
πάνω στην οποία στηρίχτηκαν και στηρίζονται οι εκτεταμένες υστερεκτομές τον τελευ-
ταίο αιώνα. Σύμφωνα και πάλι με τον Δ, Τριχόπουλο: «Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην 
περίπτωση της προληπτικής μαστεκτομής και πολύ περισσότερο στην αφαίρεση των ωοθη-
κών, συνήθως επιλέγεται η ηλικία των 40 ετών ώστε να έχει τεκνοποιήσει η ασθενής»15.

Προσέξτε βέβαια τον χαρακτηρισμό «ασθενής» για μια γυναίκα που δεν έχει τίπο-
τα! Θα λέγαμε ότι μας λέει τρίχες ο κύριος... Τριχόπουλος, αν ωστόσο τα διακυβεύμα-
τα δεν ήταν μεγαλύτερα. 

Η διαρκής προσπάθεια απαλλοτρίωσης του ελέγχου των γυναικών στα σώμα-
τά τους, η διαρκής τάση της καπιταλιστικής ιατρικής επιστήμης να ανοίξει νέα πεδία 
ανταλλακτικών αξιών, δημιουργώντας «προβλήματα» και προτείνοντας «λύσεις», είναι 
μια μάχη που δίνεται σήμερα άλλοτε με επιτυχίες και άλλοτε με αποτυχίες. Υποπτευό-
μαστε ότι η προληπτική μαστεκτομή ως μια τέτοια λύση δεν πρόκειται να πιάσει. Του-
λάχιστον όχι ακόμη. Ελπίζουμε ωστόσο να καταφέραμε να καταδείξουμε την απελπι-
σμένη προπαγανδιστική μάχη που διεξάγεται από όλο το βιοτεχνολογικό σύμπλεγμα 
ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις και οι αμφιβολίες των γυναικών. Αναμφίβολα τα ερ-
γαλεία τους είναι ισχυρά, αναμφίβολα σε ένα περιβάλλον που έχει φτιαχτεί για να δου-
λεύουν τα εργαλεία αυτά θα έχουν να επιδείξουν και αποτελέσματα. Αλλά δεν μπο-
ρούν να πείσουν πάντοτε, δεν δουλεύουν πάντοτε. 

Δεν βρήκαμε καλύτερο τρόπο να κλείσουμε αυτό το άρθρο παρά υπενθυμίζοντας 
ότι πριν από έναν αιώνα η χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών γινόταν στις γυναίκες 
εκείνες που εμφάνιζαν παρεκκλίνουσες συμπεριφορές όπως «αυνανισμό, ευερεθιστό-
τητα, σύνδρομα καταδίωξης, δυσμηνόρροια και σεξουαλικές παρορμήσεις»1�. Σήμε-
ρα, έναν σχεδόν αιώνα μετά, η καπιταλιστική μας επιστήμη στρέφεται εκ νέου στις ίδι-
ες πρακτικές με όχι και πολύ διαφορετικά εργαλεία: τα σύνδρομα και οι παρορμήσεις 
έδωσαν τη θέση τους στο μυστικιστικό «νάμα» της ζωής, τα γονίδια. Μα, στα αλήθεια 
τώρα, δεν πρόκειται για ένα είδος μοντέρνας θεολογίας; 

σεις πρέπει να συντρέχουν απ’ τη μια, υψηλοί κίνδυνοι και πιθανότητες από την άλλη». 
Ήξεις αφήξεις λοιπόν, στον καιρό της Πυθίας και του μαντείου των Δελφών να ζούσα-
με περισσότερη άκρη θα βγάζαμε.

 Και συνεχίζουμε για του λόγου το αληθές: σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, το �5% των καρκίνων του μαστού δεν έχει γενετική εξήγηση ενώ το υπόλοιπο 
35% «ενέχει μια γενετική συνιστώσα»9. Σύμφωνα με το περιοδικό Time, μόνο το 5-10% 
των καρκίνων του μαστού οφείλονται στα ογκογονίδια BRCA1 και BRCA2 10. Αλλού δι-
αβάζουμε πως γυναίκες που φέρουν τα γονίδια BRCA1 και BRCΑ2 έχουν περίπου �5% 
πιθανότητες να νοσήσουν. Περίπου το 30% των Αμερικανίδων που ανακαλύπτουν ότι 
φέρουν το γονίδιο, επιλέγουν χωρίς δεύτερη σκέψη την προληπτική μαστεκτομή11.

Διαφορετικές πιθανότητες έδωσε ο Γιάννης Μουζάλας, χειρούργος-γυναικολόγος, 
μαιευτήρας, στην εφημερίδα Αυγή:

Μια γυναίκα με θετικά ογκογονίδια και συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο του μα-
στού έχει 50% μέχρι την ηλικία των 50 χρόνων και 85% μετά να αναπτύξει καρκίνο του 
μαστού. Ποσοστό τρομακτικά υψηλό αν υπολογίσει κανείς ότι το αντίστοιχο στον γενι-
κό πληθυσμό είναι 5/1.000.

(…) Δεν αρκεί η ύπαρξη των ογκογονιδίων για να γίνει καρκίνος. Πρέπει να συνδυάζεται 
και με άλλες παραμέτρους, με κυριότερη την ύπαρξη συγγενούς πρώτου βαθμού με καρ-
κίνο μαστού. Στο σύνολο του γενικού πληθυσμού στη Ν. Ευρώπη έχει υπολογιστεί ότι τα 
ογκογονίδια υπάρχουν στο 10% των γυναικών. Αν συνυπολογιστεί ότι το 5/1.000 των γυ-
ναικών θα κάνει καρκίνο του μαστού τότε τα ογκογονίδια ευθύνονται για το 0,5/1.000.
Αυτή η ανάλυση είναι χρήσιμη γιατί μας οδηγεί στο να δώσουμε βάρος στην πρόληψη 
μέσα από τις κλασικές μορφές της μαστογραφίας, τους υπερήχους, την ψηλάφηση και 
την αυτοψηλάφηση. Μόνο οι γυναίκες που έχουν συγγενή πρώτου βαθμού με καρκίνο 
μαστού θα βοηθηθούν από την αναζήτηση των ογκογονιδίων.12

Βγάζετε άκρη; Δεν πειράζει, άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος. Σημασία δεν έχουν 
τα αορίστως κυμαινόμενα ποσοστά των πιθανοτήτων, τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος, 
ποια άλλωστε τα προσέχει αυτά; Σημασία έχει η ίδια η έννοια της πιθανότητας, η επι-
στημονική της αλήθεια, το αδιαμφισβήτητο αντικειμενικό της βάρος και η προσκόλλη-
ση των ποσοστών της στον καρκίνο. Αρκεί και μόνον η σύνδεση «τάδε% καρκίνος» για 
να θιγούν οι ευαίσθητες χορδές και να πάρουν φωτιά οι μηχανισμοί χειραγώγησης. 

Βέβαια, μέσα από τούτο τον βομβαρδισμό χαοτικών πληροφοριών διαφαίνεται, εδώ 
που τα λέμε, μια κάποια απελπισία των χειραγωγών να μας πείσουν. «Λέγε-λέγε στο τέ-
λος κάτι θα μείνει». 

Μαστεκτομή και ανάπλαση –μαζί με τον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα
Για να μην παρεξηγηθούμε εδώ: η δυνατότητα ανάπλασης του στήθους είναι σίγουρα 
πολύ σημαντική για τις γυναίκες που έχουν νοσήσει και έχουν υποβληθεί σε μαστεκτο-
μή. Οι λόγοι είναι προφανώς κοινωνικοί-ψυχολογικοί και έχουν να κάνουν με όλη τη 
βαρύτητα που έχει αποδοθεί ιστορικά στην εμφάνιση των γυναικών.

Εδώ όμως μιλάμε για την προληπτική μαστεκτομή. Λες και πρόκειται για μια απλή 
επέμβαση, οι ειδικοί λοιπόν προτείνουν μπροστά στον κίνδυνο και την πιθανότητα 
καρκίνου του μαστού... να υποβληθούμε προληπτικά σε μια διαδικασία που περιλαμ-
βάνει τα εξής (ας δώσουμε το λόγο εδώ στη Ζαβή γιατί τα λέει παραστατικά):

Η περιπέτειά μου άρχισε στις 2 Φεβρουαρίου με μία επέμβαση που αποκλείει τη νόσο 
από τους αδένες  του μαστού πίσω από τη θηλή και αυξάνει τη ροή του αίματος στην 
περιοχή. Είναι μία επίπονη επέμβαση που προκαλεί πολλές εκχυμώσεις, αυξάνει όμως 
την πιθανότητα να σωθεί η θηλή.
Δύο εβδομάδες αργότερα υποβλήθηκα στη βασική εγχείρηση, κατά την οποία αφαι-
ρέθηκε ο ιστός του στήθους και τοποθετήθηκαν προσωρινά εμφυτεύματα. Η επέμβα-
ση μπορεί να διαρκέσει οκτώ ώρες. Ξυπνάς με σωληνάκια και διαστολείς στους μα-
στούς σου. Μοιάζει με σκηνή βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μερικές 
ημέρες όμως μετά την εγχείρηση μπορείς να επιστρέψεις στη φυσιολογική σου ζωή.
Εννέα εβδομάδες αργότερα η τελική εγχείρηση ολοκληρώνεται με την αποκατάσταση 
του στήθους με εμφυτεύματα. Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος 
σε αυτή τη διαδικασία και τα αποτελέσματα είναι συχνά πολύ όμορφα13.

Προληπτικά λοιπόν προτείνεται να υποβληθούμε σε μια χειρουργική διαδικασία εννέα 
και βάλε εβδομάδων, μιας και «τα αποτελέσματα είναι συχνά πολύ όμορφα»! Σίγουρα 
για την Ζαβή ο χρόνος είναι άπλετος και τα φράγκα τρέχουν απ’ τα μπατζάκια, αλλά για 
τις υπόλοιπες; Εννέα εβδομάδες στο νοσοκομείο επειδή υπάρχει πιθανότητα να...; Είναι 
τώρα τούτο κίνητρο για προληπτική μαστεκτομή; Όμως αλλού είναι το ζήτημα:

Την επιλογή αυτή κάνει ευκολότερη, όταν περάσει το πρώτο σοκ, η τεράστια πρόοδος 
της αισθητικής χειρουργικής αποκατάστασης του μαστού. Δεν είναι χωρίς σημασία επί-
σης το γεγονός ότι στον ανεπτυγμένο κόσμο, στην εποχή μας, η πλαστική στήθους για 
αισθητικούς λόγους είναι μια διαδεδομένη επέμβαση, πολυσυζητημένη έως “πολυπόθη-
τη”, χωρίς ταμπού14.

1 Όπως μας επισήμανε μια συντρόφισσά μας, τα αρχικά αυτά είναι πιθανόν να προέκυψαν ως 
συντομογραφία του Βreast Cancer.
2 Jeremy Rifkin, Ο αιώνας της βιοτεχνολογίας, Nέα Σύνορα-Λιβάνη, Αθήνα 1998, σελ. 140-141.
3  Βλ. New York Times 13/�/2013, After Patent Ruling, Availability of Gene Tests Could Broaden.
4  Aπό την ιστοσελίδα του ACLU (American Civil Liberties Union), δες το άρθρο που περιέχει τις 
απόψεις των μηνυτών κατά της Myriad, με τίτλο: ΒRCA – Plaintiff Statements, 12 Mαΐου 2009.
5 Τime, 4/�/2013, Gene Flaws that Raise Breast Cancer Risk are Common In Black Women.
�  Aπό την ιστοσελίδα του ACLU (American Civil Liberties Union), ΒRCA – Plaintiff Statements, 12 
Mαΐου 2009.
7 Τα Νέα 15/5/2013, Πήρε η Ζολί τη σωστή απόφαση;
8  Ό.π.
9  Ό.π.
10  Τime, 4/�/2013, Gene Flaws that Raise Breast Cancer Risk are Common In Black Women
11 Τα Νέα, 1�/5/2013 Δεν πρέπει να γίνει «επιδημία» η προληπτική μαστεκτομή.
12  H Aυγή, 19/5/2013, Όχι υστερία, αλλά συνεπή και σταθερή πρόληψη.
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