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Ο  όρος Personalized Medicine* είδε για πρώτη φορά το φως της δημο-
σιότητας στον τελευταίο χρόνο του περασμένου αιώνα. Παραδόξως, 
αυτή η πρώτη εμφάνιση δεν έγινε από τις σελίδες ενός επιστημονικού 

περιοδικού ή από το βήμα ενός ιατρικού συνεδρίου, αλλά αποτέλεσε μέρος 
του τίτλου ενός δημοσιεύματος οικονομικής εφημερίδας. Συγκεκριμένα, στο 
φύλλο της 16ης Απριλίου 1999 της εφημερίδας The Wall Street Journal (έτος 
ιδρύσεως 1889) δημοσιεύθηκε ένα άρθρο των Robert Langreth και Michael 
Waldholz με τίτλο Νέα εποχή Εξατομικευμένης Ιατρικής (New era of personalized 
medicine). «Η φαρμακευτική βιομηχανία», έγραφαν οι δύο συντάκτες, «κερδίζει 
δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο πουλώντας φάρμακα κατάλληλα για όλους 
(one size). Ήρθε, όμως, τώρα ο καιρός για φάρμακα κομμένα και ραμμένα στα 
μέτρα του καθενός (tailor made), που θα θεραπεύουν τους ανθρώπους με βάση 
την ατομική γενετική τους σύσταση. Οι φαρμακευτικές εταιρείες ελπίζουν ότι θα 
δημιουργήσουν ένα γονιδιακό χάρτη που θα αποτελέσει ένα νέο εργαλείο για την 
αποκάλυψη των μικρών εγγενών διαφορών που καθιστούν κάποια άτομα ιδιαίτερα 
ευπαθή σε ορισμένες νόσους…». «Σκοπός τους», συνέχιζε το άρθρο, «είναι ένα 
κέρας της Αμάλθειας από εξατομικευμένα φάρμακα (a cornucopia of personalized 
medicines), που θα αποδώσουν τεράστια κέρδη τον επόμενο αιώνα…».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Φαρμακοβιομηχανία είχε προβλέψει την επα-
νάσταση που θα έφερνε η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Ένα 
χρόνο μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, τη Δευτέρα 26 Ιουνίου του 

* Στη χώρα μας ο όρος είχε μεταφραστεί αρχικά ως «Προσωποποιημένη Ιατρική» (οι με-
ταφραστές είχαν, προφανώς, παρασυρθεί από τη ρίζα της αγγλικής λέξης «person», για την 
οποία η αντίστοιχη ελληνική λέξη είναι «πρόσωπο»). Το αγγλικό, όμως, ρήμα «personalize» 
σημαίνει «κάνω κάτι πιο προσωπικό», «το προσαρμόζω σε κάθε ατομική περίπτωση», ενώ 
στη γλώσσα μας η λέξη «προσωποποιώ» έχει την έννοια του «αποδίδω σε ένα αντικείμενο 
ή σε μια ιδέα τη μορφή προσώπου» (Νέο Ελληνικό Λεξικό Ε. Κριαρά – π.χ., «η προσωπο-
ποίηση της Δόξας των Ψαρών σε πίνακα του Γύζη» ή «ο ποιητής προσωποποιεί στο ποίημά 
του τη φύση»). Αντιθέτως, το «διαφοροποιώ κάτι ανάλογα με το πρόσωπο που αφορά» 
αποδίδεται με το ρήμα «εξατομικεύω» (π.χ., «η δόση του φαρμάκου εξατομικεύεται»). 
Εξάλλου και στην αγγλική γλώσσα απαντά εναλλακτικά ο όρος «individualized medicine» 
(«individual» σημαίνει «άτομο»). Κατά συνέπεια, η πιο δόκιμη μετάφραση του όρου είναι 
«εξατομικευμένη Ιατρική», και αυτή είναι που έχει μεταγενέστερα επικρατήσει και στη 
γλώσσα μας και χρησιμοποιείται, κατά συνέπεια, και στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.

Η γεννηςη ενός όρόυ
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Ο Craig Venter (αριστερά), ο πρόεδρος Bill Clinton και ο Francis Collins στον Λευκό Οίκο στις 
26 Ιουνίου 2000. Ο Clinton ανήγγειλε ότι τόσο το ινστιτούτο Human Genome Research, όσο 
και η εταιρεία Celera είχαν συμπληρώσει το πρώτο προσχέδιο του ανθρώπινου γονιδιώματος. 
Ο Tony Blair (στο μόνιτορ, επάνω αριστερά) παρέθετε ταυτόχρονα μια συνέντευξη Τύπου 
στον αριθμό 10 της Downing Street.

2000, σε μια τελετή που έλαβε χώρα στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Bill 
Clinton, σε δορυφορική σύνδεση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Tony Blair και 
παρουσία δύο Αμερικανών γενετιστών, του Craig Venter, προέδρου και επιστη-

Το πρωτοσέλιδο της 27ης Ιουνίου 2000 των New York Times που αναγγέλλει θριαμβευτικά ότι 
οι επιστήμονες «έσπασαν τον γενετικό κώδικα της ανθρώπινης ζωής» (!). 
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μονικού διευθυντή της ιδιωτικής εταιρείας Celera Genomics, και του Francis 
Collins, διευθυντή του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας του Ανθρώ-
πινου Γονιδιώματος (National Human Genome Research Institute), ανήγγειλε 
την ολοκλήρωση του αρχικού προσχεδίου της αλληλουχίας του ανθρώπινου 
γονιδιώματος. «Πρόκειται αναμφίβολα για τον πιο σημαντικό, τον πιο θαυμαστό 
χάρτη που παρήγαγε ποτέ η ανθρωπότητα» δήλωσε ο πρόεδρος Clinton. «Τώρα 
γνωρίζουμε τη γλώσσα με την οποία ο Θεός δημιούργησε τη ζωή» πρόσθεσε, με 
τη συνήθη μεγαλοστομία των πολιτικών.

Χρειάστηκαν, ωστόσο, τρία ακόμη χρόνια για την πλήρη (κατά 99%) απο-
κρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Έτσι, στις 14 Απριλίου του 
2003 οι υπεύθυνοι του Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Έρευνας του Αν-
θρώπινου Γονιδιώματος ανακοίνωσαν την επιτυχή καταγραφή της αλληλου-
χίας των 3 περίπου δισεκατομμυρίων βάσεων που συγκροτούν το ανθρώπινο 
γενετικό υλικό. Εκείνη την ημέρα ολοκληρώθηκε επίσημα –και μάλιστα δύο 
χρόνια πριν από την ημερομηνία που προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμ-
μα– η διεθνής ερευνητική προσπάθεια που ξεκίνησε το 1990 και κόστισε πε-
ρίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό τo επίτευγμα άνοιξε τον δρόμο για μια 
σειρά εφαρμογών που επηρεάζουν ήδη αισθητά την καθημερινή άσκηση της 
Ιατρικής – για πολύ πιο αποτελεσματικές διαγνωστικές μεθόδους, αλλά και για 
εξατομικευμένες θεραπείες με βάση το γενετικό υπόστρωμα κάθε αρρώστου 
και για εξατομικευμένα μέτρα πρόληψης με βάση τη γενετική «προδιάθεση» 
κάθε ατόμου.

Αριθμός αναζητήσεων κατ’ έτος του όρου «Personalized Medicine» στη μηχανή αναζήτησης 
για τις Βιοεπιστήμες και τη Βιοϊατρική PubMed. Γίνεται εμφανές ότι από την πρώτη 
εμφάνιση του όρου το 1999 μέχρι την προοδευτική αύξηση των αναζητήσεων μεσολάβησε 
μία περίπου δεκαετία (πηγή: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=personalized+m
edicine).
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Παρά την ευρεία χρήση του όρου, ιδίως από το 2010 και μετά (βλ. διάγραμ-
μα αναζητήσεων στο PubMed), δεν υπάρχει ομοφωνία για την ακριβή σημασία 
του μεταξύ αυτών που τον χρησιμοποιούν. Ενδεικτικό αυτής της πολυσημίας 
είναι το γεγονός ότι το επίθετο «personalized», μεταφραζόμενο άλλοτε ως 
«εξατομικευμένος-η-ο» και άλλοτε ως «προσωποποιημένος-η-ο» –και πάντως 
άσχετο με την έννοια της Εξατομικευμένης Ιατρικής– απαντά συχνά σε ελληνικά 
ιατρικά κείμενα. Έτσι, υπό τον γενικό τίτλο «Η νέα εποχή των λοιμώξεων: η 
προσωποποιημένη αντιμικροβιακή θεραπεία» δημοσιεύθηκε σειρά άρθρων 
που αναφέρονταν σε αντιμικροβιακά φάρμακα για λοιμώξεις από αρνητικά 
κατά Gram μικρόβια, ανθεκτικούς θετικούς κατά Gram κόκκους ή Clostridium 
difficile, καθώς και σε νεότερα αντιμυκητιασικά, χωρίς οι συντονιστές της έκ-
δοσης να εξηγούν τι ακριβώς εννοούν με τον επιθετικό προσδιορισμό προσω-
ποποιημένη (Αρχ. Ελλην. Ιατρ. 2019, 36, Συμπληρωματικό τεύχος 1). Επιπλέον, 
ανατρέχοντας κανείς στα επί μέρους άρθρα διαπιστώνει ότι είναι γραμμένα 
με τον καθιερωμένο τρόπο (όνομα φαρμάκου, ταξινόμηση, φαρμακοκινητική, 
δραστικότητα, ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση, ενδείξεις κ.ο.κ.), χωρίς 
να αναφέρονται σε θέματα Εξατομικευμένης Ιατρικής. Παρ’ όλα αυτά, οι σύγ-
χρονες εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής επεκτείνονται και στον χώρο 
των λοιμώξεων. Με μεθόδους Φαρμακογονιδιωματικής (Pharmacogenomics) 
υπάρχει σήμερα η δυνατότητα του ελέγχου των ασθενών ως προς τη γενετική 
τους συμβατότητα με διάφορα αντιμικροβιακά φάρμακα, όπως η αβακαβίρη 
στην περίπτωση της λοίμωξης με ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) 
ή η βορικοναζόλη για ορισμένες μυκητιάσεις.

Γενικά, αν και οι περισσότεροι συνδέουν την Εξατομικευμένη Ιατρική με επι-
στημονικά πεδία όπως η Γενετική, η Γονιδιωματική, η Πρωτεϊνωματική (Pro-
teomics), η Μεταβολωμική (Metabolomics) και άλλες παρόμοιες τεχνικές της 
Μοριακής Βιολογίας (–omics), θεωρώντας την ως μέσο για την πρόβλεψη της 
ατομικής απόκρισης σε φάρμακα –με την ίδια, δηλαδή, έννοια του όρου που 
πρωτοεμφανίστηκε στο άρθρο της Wall Street Journal– άλλοι τη χρησιμοποι-
ούν με την ευρύτερη σημασία της προσαρμογής της θεραπείας στις ανάγκες 
κάθε ξεχωριστού αρρώστου.* Πρόκειται, ωστόσο, για δύο διαφορετικές έν-
νοιες…

* Ενδεικτικές της κατάχρησης των όρων προσωποποιημένος/η και εξατομικευμένος/η είναι οι 
καταχωρίσεις στο Διαδίκτυο για κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπου «η διαμονή 
γίνεται ευχάριστη με την προσωποποιημένη 24ωρη φροντίδα από έμπειρο προσωπικό (…) 
και την εξατομικευμένη διατροφή των ασθενών σύμφωνα με τις ανάγκες της πάθησης, που 
επιμελείται κλινική διατροφολόγος» ή για ξενοδοχεία «με ζεστή ατμόσφαιρα και προσωπο-
ποιημένη φροντίδα και προσοχή στη λεπτομέρεια» ή για κομμωτήρια με «προσωποποιημένες 
τελετουργίες» ή ακόμα και για «περιποίηση του δέρματος με εξατομικευμένα καλλυντικά»!




