
Azken garaiotan asko hitz egiten da zelula amei buruz. Beste edozein zelula-mota

emateko gaitasuna dute, eta horrek terapian aukerak ugaritu egiten ditu.

Izan ere, zelula amak orain arte sendaezinak diren gaixotasunak tratatzeko erabil

daitezkeela uste dute zientzialariek. Oraindik asko falta da horretara iristeko;

ikertzaileek lehenengo pausoak besterik ez dituzte eman eta bidea ez da guztiz

garbi ikusten. Ikertzaile batzuk emaitza onak lortzen ari dira, baina aplikazioak

urruti daude momentuz.

Baina zelula amen gaineko ikerketen arazoa ez da zientifikoa bakarrik;

badituzte bestelako oztopoak ere. Kontuan hartu behar da zelula amen iturrietako

bat enbrioiak direla, eta, gainera, zelula ama horiek helduen ehunetatik

erauzitakoak baino ahaltsuagoak izan daitezkeela susmatzen dute batzuek.

Ikuspuntu etikotik, ordea, askorentzat onartezina da enbrioiak erabiltzea zelula

amak lortzeko. Nazioartean iritzi bateraturik ez dagoenez, legeak desberdinak dira

estatuen arabera: batzuetan lege oso zorrotzak dituzte, beste batzuetan

permisiboagoak, eta badira inolako araudirik ez duten estatuak ere. 

Egoera horrek zein ondorio dituen eta ikerketak zein egoeratan dauden jakiteko,

batetik, Itziar Alkorta Zuzenbide Zibileko irakaslea elkarrizketatu dugu eta,

bestetik, EHUko Gasteizko Farmazia Fakultateko taldeak Trends in Biotechnology
aldizkarian argitaratutako artikulua euskaratu dugu.

Zelula amen
auzia
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ke dago, eta, hori ulertzeko moduaren ara-
bera, muturreko bi jarrera daude. Batzuek
uste dute amaren sabelean oraindik ezarri
gabeko enbrioia gauza bat dela eta ez
duela bestelako begiramenik behar. Aldiz,
beste muturrean daudenek, eliza katoliko-
ak batez ere, uste dute enbrioia pertsona
bat dela ernalketa gertatu denetik. Tartean
badaude zenbait iritzi. Adibidez, Europako
Etika Batzordearen ustez, enbrioiak gauzak
baino babes gehiago merezi du, etikoki
duintasuna duen ondasun bat da.
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Zelula amen gaineko ikerketek
itxaropen handia piztu dute
zientzialarien artean.
Baina ez da txikiagoa sortu
duten eztabaida etikoa.
Horren arrazoiak jakin nahian,
Itziar Alkortarengana jo dugu.
Bera Zuzenbide Zibileko
irakaslea da EHUko Donostiako
Zuzenbide Fakultatean eta aditua
gai hauetan. 

Zelula amen gaineko ikerketek ez-
tabaida etiko bizia sortu dute. Zerga-
tik?
Ikerketa horien inguruan, bi arazo daude:
bata etikoa eta bestea, gutxiagotan aipa-
tzen bada ere niretzat oso garrantzitsua,
ekonomikoa.

Ikuspegi etikoaren aldetik, arazoa konple-
xua da eta alderdi asko ditu. Batetik, zelu-
la amen iturrietako bat enbrioiak dira, giza
enbrioiak, eta horiekin ikertzeak arazo eti-
koa sortzen du. Enbrioia zer den definitze-

Bigarrenik gaixoen eta gizartearen osasun-
-eskubidea dago; kontua da eskubide hori
enbrioiaren bizitzeko eskubidearen aldeko
hainbat jarrerarekin kontrajartzen dela.
Bestetik, zientzialarien ikertzeko askatasu-
na dago. Horrek pisu handia du gaurko gi-
zartean, ikerketak gizarteari aurrera egite-
ko aukera eman diolako historikoki.

Azkenik, bada gutxitan aipatu den baina
nire iritziz garrantzia baduen arazo etiko
bat: emakumeen askatasuna eta emaku-

Itziar Alkorta: 
“Giza enbrioiaren estatusa definitu

gabe egotea da arazo nagusia”
Ana Galarraga Aiestaran

Elhuyar Zientziaren Komunikazioa
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meen eskubideen babesa. Zergatik? Bada,
enbrioi horiek sortzeko obuluak behar dire-
lako, eta obuluak erauzteko emakumeak
tratamendu mediko nahiko gogorrak eta
desatseginak jasan behar dituelako. Neu-
rri batean, batzuetan emakumeak diru truk
obulu-hornitzaile moduan erabiltzen dira,
eta nik uste dut hori arriskutsu bihur dai-
tekeela.

Lau alderdi horiek nabarmentzekoak dira
etikoki, eta horien artean sortzen da gataz-
ka: batetik enbrioiaren eskubideak daude,
eta bestetik gizartearen osasun-eskubidea
eta ikertzeko askatasuna. Hor dago arazo
nagusia.

Hala ere, bi arazo daudela aipatu duzu
lehen: etikoa eta ekonomikoa. Zein
arazo sortzen da ikuspuntu ekonomi-
kotik?
Alde horretatik, ikerketa horiek patentaga-
rriak diren ala ez da arazoa; azkenean,
enbrioi klonatua patentagarria den ala ez.
Oso ikuspegi desberdinak daude, bata
Europakoa eta bestea AEBetakoa. Euro-
pan badaukagu 1998ko zuzentarau bat
nolabait bidea zabaltzen duena giza enbrioi
klonatuak patentatzeko, betiere ondoren
zelula amak erauzteko badira. Baina oso
aukera gutxi ematen ditu. Izan ere, enbrioi
hori sortzeko, tartean beti behar da proze-
dura artifizial bat. Ez da patentagarria, esa-
te baterako, naturalki ernaldutako enbrioi
bat, ezta in vitro sortutakoa ere.

AEBetan kontrako irizpidea dago. Han
edozein prozedura patenta daiteke tera-
piarako balio badu. Orokorrean, enpresa
pribatuek beren ikerketak babestu nahi
dituzte patente bitartez; aldiz, zientzia publi-
koak interes handia dauka ikerketa horien

emaitzak eta aurrerabide guztiak denon-
tzako irekiak eta eskuragarriak izan daite-
zen. Argi dago interes pribatuak eta publi-
koak erabat kontrajartzen direla. 

Enbrioiaren estatusa adostuz gero,
egoera ez litzateke hain nahasia izan-
go. Zure ustez, litekeena da adostasu-
nera iristea epe motzean?
Arazo handiak daude. Ez dago horren
inguruko hitzarmenik nazioartean. Europan
gai hori adosteko saioak egin dira, baina
oraindik oso-oso urruti daude batzuen eta
besteen jarrerak. Gehienek uste dute
nazioarteko erakunde batek arautu behar
duela giza enbrioiaren estatusa zein den,
baina momentu honetan benetan da zai-
la hitzarmen batera heltzea. 
Zein da Europako herrialdeen iritzia? 

Europan, legeen arabera, lau jarrera des-
berdin daude. Herrialde batzuetan, eraba-
teko debekua dago giza enbrioiekin iker-
tzeko: Austrian, Danimarkan, Irlandan eta,
oraingoz, baita Espainian ere. 

Alemanian, berriz, enbrioiak inportatzeko
aukera dago. Orain arte, Alemanian
enbrioia babesteko oso lege gogorrak izan
dituzte, memoria historikoaren eraginez, III

Reicharen ondoriozko kulpa moduko bat
dutelako. Baina ikertzaileek legea aldatze-
ra behartu dute eta, 2002ko hasieratik,
beste herrialdeetan sortutako giza zelula
amen lerroak inporta ditzakete. 

Beste herrialde batzuetan, in vitro sortu eta
soberan dauden enbrioiekin ikertzeko
aukera dago: Finlandian, Grezian, Herbe-
hereetan, Frantzian eta Suedian. 

Azkenik, egoera permisiboena Britainia
Handian dago. Han, ikertzeko eta zelula
amak erauzteko, enbrioiak sortu egin dai-
tezke. 

Europako gainerako herrialdeek ez dute
legerik.

Europako Batasunak irizpide berriak
kaleratu ditu ikerketa-mota honen gai-
nean...
Europako Kontseiluak ikerketa finantzatze-
ko VI. Programa argitara eman zuenean,
2002. urtean, esan zuen ez zituela enbrioie-
tatik eratorritako zelulen gaineko ikerketa-
-egitasmoak finantzatuko aurretik Europa-
ko Batzordeak eta Parlamentuak horren
aldeko iritzia ematen ez bazuten.

Europako Batzordeak eman berri du bere
iritzia, 2003ko uztailaren 9an. Horren ara-
bera, ikerketa horiek diruz laguntzearen
alde dago, baldin eta proposatzen duen
herrialdeak enbrioiekin ikertzeko aukera
ematen badu, in vitro ernalkuntzaren ondo-

ZELULA AMEN AUZIA
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[            ]
“zelula amen

iturrietako bat
giza enbrioia da,
eta enbrioiekin
ikertzeak arazo

etikoa sortzen du”
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Sei eguneko enbrioia: batzuentzat zelula-multzoa, beste batzuentzat pertsona heldu
baten eskubideak dituen enbrioia.

Enbrioiak sortzeko obuluak behar dira.
Neurri batean, emakumeak obulu-hornitzaile
moduan erabiltzen dira.



rioz soberan dauden enbrioiak bakarrik
erabiltzen badira, eta enbrioi horiek 2002ko
ekainaren 27a baino lehen ernaldutakoak
badira. Horrekin zera ekidin nahi da: ugal-
tze-klinikek behar baino enbrioi gehiago
sortzea ondoren ikertzaileei emateko. Bes-
talde, Europako diruekin sortutako zelula-
lerroak banku bakar batera eramateko go-
mendioa egiten da. Ikertzaile guztiek izan-
go dute, horrela, zelula horiez baliatzeko
aukera.

Edonola ere, oraindik ez da azken eraba-
kirik hartu. Parlamentuak bere iritzia eman

behar du. Urte amaieran, Batzordearen eta
Parlamentuaren iritziak kontuan izanda,
Europako Kontseiluak hartuko du azken
erabakia.

AEBetako egoera Europakoa baino
argiagoa da? 
AEBetan oso istorio bitxia gertatu da. Han
aspalditik dute araututa Common Rule-n
ezin dela diru publikorik erabili giza
enbrioiekin ikerketak egiteko, giza
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enbrioiek babes berezia merezi dutela. Bai-
na 1997an Dollyrena eta nukleo-
-transferentziarena jakin zutenean, horri
buruz eztabaidatzen hasi ziren. Zientziala-
riek gehiago ikertu nahi zuten, eta garai
hartako gobernuak bioetikako batzorde
bat sortu zuen, NBAC deritzona.

Batzorde hark argi eta garbi esan zuen
1999an legeak debekatu egiten zuela giza
enbrioiekin ikertzea, baina, osasun-
-eskubideak kontuan hartuta, beharrezkoa
zela legea aldatzea ikerketei aurrera egiten
uzteko. Clinton hori parlamentura erama-
ten saiatu zen, baina kontserbadoreak aur-
ka jarri ziren. Orduan, bitarteko konponbi-
de batera heldu ziren: ez zen diru publiko-
rik emango giza enbrioi klonatuak sortze-
ko, baina zilegi zen diru publikorik erabili
gabe sortutako giza enbrioietatik erauzita-
ko zelula amak erabiltzea. Ondorioz, enpre-
sa pribatuen esku utzi zen zelula amen
lerroak sortzea.

2001eko abuztuan, Bushek luzamendu
moduko bat agindu zuen: zientzia pu-
blikoak zelula amak erabiltzen jarraitzeko
aukera du, baldin eta lerro horiek 2001eko
abuztua baino lehen sortuak badira, ez
ordea ondorengoekin. Aldi berean, giza
klonazio terapeutikoa eta erreproduktiboa
debekatzen zuen lege bat onar zedin aha-
legina egin zuen, baina oraindik ez du
Senatua konbentzitu giza klonazio tera-
peutikoa debekatzeko.

[            ]
“AEBetako

eta Europako
jarrerak oso

desberdinak dira,
eta ez dirudi
nazioartean
adostasuna

lortuko denik”
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Espainiako egoera 
Espainian, giza ugaltze artifizialari buruz-
ko lege bat atera zen 1988an, eta orain-
dik indarrean dago. Beste edozein he-
rrialdetan baino lehenago sortu zen
ernalkuntza artifizialari buruzko lege
hori, eta garai hartarako oso permisiboa
zen. Horren arabera, giza enbrioi bide-
ragarriekin ezin da ikerketarik egin, ez
bada enbrioiaren mesedetan; ez-bidera-
garriekin, berriz, zerbait egin daiteke,
hainbat baldintza zientifiko betez gero.

Horretaz gain, lege horren artikulu
baten arabera, in vitro sortu eta soberan
dauden enbrioiak ezin dira birrindu; izoz-
tu egin behar dira, baina bost urtez
bakarrik gorde daitezke izoztuta. Ez du
esaten, ordea, zer egin behar den gero.

Legea atera ondoren giza ernalkun-
tzarako batzorde bat ere sortu zen, eta,
hark txosten batean adierazi zuen auke-
ra eman behar zela izoztutako enbrioi
horiekin ikertzeko. Horretarako, legea
aldatu behar zela ere esan zuen.

Alabaina, hori oso gaizki hartu zuen
PPren gobernuak, eta bigarren txosten
bat egiteko eskatu zion berak izendatu-
tako beste batzorde bati (Ikerketarako
Etikari buruzko Batzorde Aholkularia).
Eta batzorde horrek ere, gutxi gorabe-
hera, gauza bera adierazi zuen. 

Azkenean, Gobernuak legearen al-
daketa proposatu du, baina oraindik ere
onartzeko dago. Aldaketaren helburua
da soberan dauden in vitro enbrioiekin
zelula amak sortzeko baimena ematea.
Hala ere, horrekin batera esaten da
legearen erreformaren aurretik sortu-
tako enbrioiekin bakarrik iker daitekee-
la, eta ez ondoren sortutakoekin. Ikus-
ten denez, Europatik datozen arau
berriekin bat egin nahi da erreforma
horren bitartez.

Hala ere, enbrioiak inportatzeko eta
esportatzeko debekuak bere horretan
dirau, eta horrek isolaturik utziko ditu
Espainiako ikertzaileak, ezingo baitute
Europako Zelula Amen Bankuko mate-
rialik erabili, ez eta hara beraiek sortu-
tako zelula-lerrorik eraman ere.
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Britainia Handian, ikertzeko eta zelula amak erauzteko, enbrioiak sortu egin daitezke.



Munduko gainerako herrialdeek badu-
te horri buruzko legerik? Nazioartean
badago adostasunera iristeko aukera-
rik?
Munduko beste herrialdeei dagokienez,
gehienetan ez dago inolako araudirik.
Asian araudirik eza erabatekoa da, eta
herrialde batzuk erabat permisiboak dira
eta ikerketak egiten uzten dute. Asmoa
zientzialariak bertara erakartzea da, legerik
ez dagoela aprobetxatuz.

Legeen aldetik nazioartean adostasuna lor-
tzea oso zaila izango da. Europako Kon-
tseiluak biomedikuntzari buruzko hitzar-
menean esan zuen, 1997. urtean, horreta-
rako pausoak eman behar zirela, baina ez
da ezer garbirik lortu.

Nazioarte mailan, UNESCO saiatu zen ara-
zoa bideratzen eta arau bat lortzen edo
gutxienez irizpide batzuk adosten, baina
Vatikanoak, AEBek, Filipinak eta Espainiak
ezezkoa eman zioten. Hori da gaur egun-
go egoera.

Epe motzean ez dago konponbiderik, eta
nik uste dut hori ez dela ona, batez ere
gizartearentzat eta erabiltzaile potentzia-
lentzat. Araudi bateraturik ez egoteak
AEBetan bezala egotea ekartzen du:
enpresa pribatuei bidea ematen zaien
herrialdeetan patenteak sortzen ari dira, eta
horrek esan nahi du hortik aterako lirate-

keen tratamendu medikoak batzuen esku
geldituko direla eta oso garestiak izango
direla. Herrialde garatuek horiek erosteko
aukera izango dute, baina pobreek ez, eta
are gehiago zabalduko da bien arteko tar-
tea.

Bestetik, ikertzaile-taldeak badu iritzi
bateratu bat? Orokorrean bat datoz?
Ikertzaileen artean ere badaude muturre-
ko joerak, baina gehienak ados daude
ikerketari ateak ireki behar zaizkiola. Ia
denek uste dute soberan dauden
enbrioiak, birrindu ordez, hobe dela horre-
lako ikerketetan erabiltzea, eta askok uste
dute nukleo-transferentziaz propio sortu-
tako zelula-multzo batekin ikertzeak ez
duela giza duintasuna kaltetzen.

Ugalketarako giza klonazioa, aldiz, ez
dago hain onartua, ezta?
Hori oso jende gutxik onartzen du, eta
zientzialarien artean ere gehienek ez dute
ikusten etikoki bideragarria denik.
Beste teknika batzuekin ere hasieran
kontrako iritzia oso gogorra izan da,
baina gero onartu egin dira. Hemen

oraindik ez da erraza, agian aplikazio-
ak oso urruti daudelako?
Bai. Ni horretan guztiz bat nator Europako
Etika Batzordeak emandako iritziarekin. Bi
printzipio aipatzen ditu: proportzionaltasu-
na eta zuhurtasuna. Proportzionaltasun-
-printzipioaren arabera, oraindik ez daki-
gunez zein bidek emango dituen emaitza
onenak, helduen ehunetatik edo enbrioie-
tatik erauzitako zelula amen gaineko iker-
ketek, alegia, biak berdin bultzatu behar
dira. Bitartekoek eta ondorioek proportzio-
nalak izan behar dute, eta, ondorioak zein
izango diren ez dakigunez, bitarteko berak
erabili behar ditugu batean zein bestean.

Bestalde, Etika Batzordeak uste du giza
enbrioiak merezi duela nolabaiteko babe-
sa, eta hori ere kontuan hartu behar da
proportzionaltasun-printzipioa aplikatzeko
garaian.

Beste printzipioa, zuhurtasun-printzipioa,
oso garrantzitsua da. Zelula amen gaine-
ko ikerketak oraindik hastapenetan dau-
denez, oraindik ez da komeni aplikazio
terapeutikoak gizakietan probatzea. Izan
ere, ez dugu inolako bermerik aplikazio
horiek ez dutela ondorio txarrik ekarriko.
Beraz, giza eskubideen babesean oinarri-
tuta, zuhurtasunez jokatu behar da.

Nire iritziz, bi printzipio horiek oso ga-
rrantzitsuak dira: ez gaitezen enbrioien
zelula amekin itsutu, ez dakigulako hortik
zer etorriko den, eta, bestetik, zuhurtasunez
joka dezagun. 

[            ]
“ikuspuntu

ekonomikotik
eta sozialetik,

oso arriskutsua da
ikerketak enpresa

pribatuen eskuetan
uztea”
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Hainbat taldek ez dute inolako eragozpen
etikorik ikusten ez klonatzeko ez zelula
amekin ikertzeko.

Zelula amen
auziak
eztabaida
bizia piztu du
gizartean.
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Zelula amen ahalmen terapeutikoak arreta eta
ahalegin asko bildu ditu, horietan oinarritutako
teknologia orain sendabiderik ez duten
gaixotasunak tratatzeko gai izango delakoan.
Alabaina, itxaropen zientifikoekin batera,
oztopo etikoak, auzi politikoak eta zelula
amen jatorriaren inguruko eztabaidak
—enbrioienak versus helduenak— azaldu dira.
Herrialde askotan, arazo etikoak eta politikoak
argitu gabe daudenez, ikerketek ezin dute
aurrera egin, eta badirudi egoera hori
gainditzerako urteak pasatuko direla.

ZIURRENIK IRAKURLE GEHIENEK DUTE ZELU-
LA AMEN BERRI, eta badakite zelula
amak gai direla beren burua berritze-
ko eta beste zelula-mota batzuk ema-
teko (1,2). Ahalmen hori baliatuz
hainbat zelula-mota lortzeko teknolo-
giak mundu osoko zientzialarien arre-
ta piztu du. Horrekin batera, itxaropen
terapeutikoen, interes zientifikoen,
negoziorako aukeraren eta eztabaida
politiko eta sozialen nahaste bat ere
eragin dute.

Zelula amei buruzko
ikerketak eztabaidagai

Gorka Orive1, Manoli Igartua1 / Rosa Mª Hernandez2, Alicia R. Gascon2 / Jose Luis Pedraz3

Farmazia eta Farmazia-teknologiako irakasle laguna1 / Farmazia eta Farmazia-teknologiako irakasle titularra2 / 
Farmazia eta Farmazia-teknologian katedraduna3.
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Artikulu hau EHUko
Farmazia Fakultateko
talde batek argitaratu
zuen Trends in
Biotechnology
aldizkari ospetsuan,
martxoko alean, hain
zuzen. Gaiak, ordea, 
ez du gaurkotasunik
galdu, eta Elhuyar
Zientzia eta Teknika-n
artikulua euskaraz
argitaratzeko baimena
eskatu diegu.
Berehala jaso dugu
baiezkoa; beraz,
eskerrik asko
Farmaziako eta
Farmazia-teknologiako
Laborategiko taldeari.
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Zelula amak laborategian hazi eta
zelula helduak edo ehunak sortzeko
erabil daitezke, hala nola, azala, mus-
kulu kardiakoa, nerbio-zelulak edo
pankreako zelulak; horixe da, hain
zuzen, haien ezaugarri nagusia. AEBe-
tako Osasunerako Institutuak (NIH)
berriki adierazi duenez, zelula amak
gai dira zenbait gaixotasun eta minus-
baliotasun larrik kaltetutako edo deu-
seztatutako zelulak eta ehunak kon-
pontzeko edo ordezkatzeko (ikus http:
//nih.gov/news/stemcell/scireport.htm).

Beraz, teknologia horri esker, gaixota-
sun ugari tratatu ahal izango direlako-
an daude adituak, esaterako, Parkin-
sonen eta Alzheimerren gaitzak, garu-
neko odol-jarioa, bihotzeko gaitzak,
erredurak, diabetea, esklerosi anizkoi-
tza, bizkarrezur-muineko lesioak, osteo-
-artritisa eta artritis erreumatoidea.
Gaixotasunen Kontrolerako eta Pre-
bentziorako Zentroen datuen arabera,
3.000 inguru estatubatuar hiltzen dira
urtean, etorkizunean zelula ametatik
eratorritako zelulei eta ehunei esker
tratatu ahal izango diren gaixotasunen
erruz (3).

Azkeneko ikerketen emaitzek itxaro-
pena piztu badute ere, ikertzaile
batzuk eszeptikoak dira, eta, horien
ustez, beharrezkoa da ikerketak
zorroztasun handiagoarekin egitea eta
emaitzak egiaztatzea (4). Ikerketa
horiek aro berri bat irekitzen ari dira

terapian, baina klinikan erabiltzerako
arazo eta oztopo handiak gainditu
behar dituzte. 

Alderdi etikoa
Edozein tratamendu mediko berrik
pazienteetan eta sendagileetan arazo
etikoak eragiten baditu, zelula amen
gaineko ikerketak zalantza berezi bat
ere pizten du, batez ere enbrioien zelu-
la amen kasuan. Dilema giza enbrioiak
deuseztatzearen eta teknikak ekarriko
lituzkeen ahalezko onuren artekoa da
(1. koadroa) (5). Auziak dituen inplika-
zio sozialek eta politikoek hiru ikus-
puntu etiko desberdin eragin dituzte.

Zelula amekin ikertzearen aurka dau-
denen ikuspuntutik, giza enbrioiak gi-
zaki baten estatus morala du sortzen
den unetik bertatik. Ondorioz, beste ba-
tzuen mesedetan enbrioiak deusezta-
tzeak enbrioiaren eskubideak urratzen

ditu, eta, beraz, ez da zilegi inondik ino-
ra. Beste muturrean, giza enbrioia ha-
sieran giza gorputzaren beste edozein
zelularen mailakoa dela uste dutenak
daude; horiei ez zaie iruditzen enbrioiak
babes berezirik behar duenik. 

Aurkako bi ikuspuntu horien artean,
tartekoa dago. Horren arabera, giza
enbrioiak ez du gizaki baten estatus
moral bera, ezta bizitzeko eskubide
osoa ere. Enbrioiarentzako eskatzen
den babesa ez da erabatekoa, eta iker-
ketek ekar ditzaketen onurak aintza-
kotzat hartzeko modukoak dira. 

[            ]
“herrialde askotan,
arazo etikoak eta
politikoak argitu
gabe daudenez,

ikerketek ezin dute
aurrera egin”
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Duela urtebete baino gehiago, AEBeta-
ko lehendakari G. Bush-ek adierazi
zuen giza enbrioien zelulei buruzko
ikerketek diru-laguntza publikoak jaso
zitzaketela, baina bakarrik zelula horiek
adierazpen horren aurretik sortu bazi-
ren. Nahiz eta AEBetako Osasunerako
Institutua (NIH) 71 zelula-lerro eduki-
tzera iritsi zen, oztopo praktikoen, eti-
koen eta legalen ondorioz, zelula-lerro
horiek sortu dituzten laborategiek gor-
de egin dituzte. Ondoko taulak zelula-
-lerro erabilgarriak dituzten labora-
tegiak biltzen ditu (20,22).
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Zelula ametan oinarritutako teknologiari
esker, orain sendaezinak diren gaitz
batzuk tratatu ahal izango direla uste
dute.
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da ezartzen Europako organo legegi-
leetan, kontrol zorrotzaren eta ikerke-
taren aldeko jarreren arteko muga
arautzeko asmoarekin (1. taula).

Egoera horretan, Britainia Handiak, zelu-
la amen gaineko ikerketan beste herri-
alde asko baino aurreratuago egonda
ere, lege berriak atera ditu presaka, ez
dezaten enbrioiekin arautu gabeko
ikerketarik egin. Lege horiek Severino
Antinoriren eta AEBetako hainbat tal-
deren aldarrikapenen ondorio dira;
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Halaber, ugalketarako giza klonazioa
eta klonazio terapeutikoa bereizi behar
dira. Europako Kontseiluaren Giza
Eskubideei eta Biomedikuntzari buruz-
ko Hitzarmenak eta UNESCOren Giza
Eskubideen Deklarazio Unibertsalak
ugalketarako giza klonazioa debeka-
tzea gomendatu dute. AEBak eta Na-
zio Batuetan dituzten aliatuak, berriz,
klonazio-mota guztiak debekatzearen
alde daude, baita ‘ikerketarako’ klona-
zioa ere (6).

Argudio etiko desberdinei eusten diete-
nak adostasunera iristea ez da erraza.
Ahalegin handiak egin behar dira mutu-
rretara ez jotzeko eta eztabaida osasu-
naren eta aurrerapenaren arloetara
mugatzeko. Izatez, parlamentu bakoitzak
jarrera ideologiko eta etiko desberdina
du, eta, azkenean, ez dago aurrera egi-
terik adostasun etikorik ez dagoelako.

Auzi politikoa eta legala
Ugalketarako giza klonazioari buruzko
kezka aurrekaririk gabeko presioa ari

azken horien esanean, haur klonatuak
izateko irrikitan dauden 200 emakume-
rekin daude harremanetan.

Europako beste herrialde gehienak
zelula amen ikerketa mugatzeko pau-
soak ematen ari dira, AEBetako lehen-
dakari George Bush-ek hartutako po-
litikari jarraituz. 2001eko abuztuan hark
onartutako egitasmoaren arabera, 

[            ]
“ugalketarako

giza klonazioari
buruzko kezka

aurrekaririk gabeko
presioa ari da

ezartzen Europako
organo

legegileetan”
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Ugalketarako Zelula amei Ministerio
Herrialdea klonazioa buruzko arduraduna Azalpenak

debekatuta legedia

Austria Bai Ez Justizia eta Osasuna Enbrioiekin ikertzea debekatuta, baita giza enbrioien
zelula amekin ere.

Suedia Bai Ez Osasuna eta Gizarte Giza enbrioiekin ikertzea baimenduta dago. Dituzten giza 
Gaiak eta Hezkuntza enbrioien zelula amekin egindako ikerketek diru-laguntzak

jaso ditzakete AEBetan.

Frantzia Bai Ez enbrioien Lana eta Giza enbrioien debekua kentzeko lege bat atera zuten
zelula amei buruz/ Solidaritatea ekainean.

/Bai helduen eta fetuen
zelula amei buruz

Alemania Bai Ez Osasun Ministerio Lege batek 2002/1/1 baino lehenagoko zelula amekin 
Federala ikertzea baimentzen du.

Italia Bai Bai Osasuna Enbrioiekin ikertzea ez dago baimenduta, 
ezta giza enbrioien zelula amekin ere.

Irlanda Ez Ez Osasun eta Haur Enbrioiekin ikertzea ez dago baimenduta, 
Departamentua ezta giza enbrioien zelula amekin ere.

Herbehereak Bai Bai Osasun, Ongizate Lege batek giza enbrioiekin ikertzea baimentzen du, 
eta Kirolak baina ugalketarako klonazioa debekatzen du.

Portugal Bai Ez Osasuna ------

Espainia Bai Ez Osasuna Giza enbrioiekin ikertzea debekatuta. Gaiari buruzko lege
berriak egiteko proposamen bat dago.

Belgika Ez Ez Osasun Publikoa Enbrioiekin ikertzea baimenduta dago, 
eta Ikerketa. Suedian dauden antzeko araudiekin.

Justizia eta Osasuna 

Britainia Handia Bai Bai Osasun Giza enbrioien zelula ametatik eratortzea eta nukleo-
Departamentua -transferentziaren teknikak erabiltzea baimenduta dago.

1. taula. Giza zelula amen gaineko ikerketen araudia Europako hainbat herrialdetan (http://www.esf.org) (20,21).
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George Bushek 2001ean zelula amei
buruzko ikerketak arautzen dituen
egitasmoa atera zuen.

(6) Vogel, G. (2002)
U.N. split over fuli
partial cloning bon.
Science 298,
1316-1317.



64 zelula-lerroekin lan egiten dutenek
bakarrik jasotzen dituzte diru-lagun-
tzak; hain zuzen, zelula-lerro horiek
ordura arte baimendutakoak ziren, eta
ordutik ez da besterik baimendu (7).
Erabaki hori hartu eta gero, mota guz-
tietako giza klonazioetarako lau urteko
luzamendua gomendatu zuen AEBeta-
ko Bioetikako kontseiluak (8).

Europan, jarrera ez da hain argia eta
erabatekoa. Adibidez, Herbehereetan
badaezpada gordetako enbrioiekin
ikertzea baimendu zuten, baina hila-
betera ikerketa horiek mugatzen edo
debekatzen saiatu dira. Espainian,
berriz, diputatuen kongresuak helduen
zelula amekin ikertzea lehenetsi zuen
(http://www.congreso.es/public_oficia-
les/L7/CONG/BOCG/D/D_389.PDF).
Bide batez, Espainiako ernalketarako
kliniketan dauden 4.000 enbrioi baino
gehiago terapiarako erabiltzea eragotzi
zuen. 

Bestalde, 2002ko uztailaren 24an,
Europako patenteen bulegoak (EPO)
EP 695 351 patentea atzera bota zuen,
arrazoi etikoak argudiatuz. Hain zuzen,
zelula amak markatzaile molekularren
bidez identifikatzeko teknikak biltzen
zituen patente horrek (9). Erabaki
horrek zelula amen gaineko ikerketa
muga dezake, baina zelula ama hel-
duetan oinarritutako tekniken paten-
teak bermatu nahi ditu. Erabakia Euro-
pako Etika Taldeak aldeko iradokizuna

egin eta bi hilabete geroago hartu
zen, eta ez dauka AEBetako paten-
teen eta marken bulegoaren (USPTO)
politikarekin inolako antzik. Izan ere,
USPTOk giza zelula amekin erlazio-
natutako dozena-erdi bat patente
onartu ditu; horien artean, zelula-
-lerroak eratortzeko erabiltzen diren
teknikak biltzen dituen patente zabal
bat dago.

2002ko maiatzean, Europako Parla-
mentuak zelula amei buruzko ikerketei
diru-laguntzak emateko egitasmo bat
onartu zuen, ikerketa horiek baimen-
duta zeuden herrialdeetan, noski. Egi-
tasmoa onartzeko, Bruselan 2001eko
abenduan egin zen zelula amen gai-
neko kongresuko ondorioetan oinarri-
tu zen Parlamentua (10). 

Alabaina, Alemaniak, Austriak, Irlandak,
Italiak, Portugalek eta beste herrialde
batzuk arrazoi etikoak zirela eta era-
gozpenak azaldu zituzten; ondorioz, egi-
tasmoa kolokan jarri zen. Hala, 2002ko
abuztuan, herrialde horiek egindako
presioarengatik eta diru-laguntzak moz-
teko Danimarkak egindako proposa-
menarengatik, zelula amen ikerketei
urtebeteko luzamendua ezarri zitzaien.

Horrek eragotzi egin zuen Europako
Batasuneko Seigarren Esparru Progra-
maren diru-laguntza bideratzea zelula
amen ikerketentzat —programaren 17,5
bilioi eurotatik % 3 baino gehiagoko
diru-laguntza ematea zen hasierako
asmoa— (11). Salbuespen bakarra ordu-
rako bazeuden zelula amen lerroekin
egindako ikerketak izan ziren.

Laburbilduz, bi ondorio nagusi atera-
tzen dira luzamendu horretatik. Bate-
tik, Europako herrialdeek inolako
araudirik ez duten herrialdeetatik lor
ditzakete zelula-lerroak, proposame-
nak ez baitu zelula horien jatorriari
buruz ezer esaten. Bestetik, kanpoko
ikerketen menpe egoteko eta han
ematen diren aurrerapausoetatik baz-
tertuta gelditzeko arriskua dakar atze-
rapen horrek. 

[            ]
“Europako
herrialdeek

inolako araudirik
ez duten

herrialdeetatik
lor ditzakete

zelula-lerroak”
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AEBetan enpresa pribatuek erakunde publikoek baino askoz ere aukera gehiago dute
zelula amekin ikertzeko.

Europako Batasuna zelula amen
gainerako ikerketak arautzeko
ahaleginak egiten ari da.
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cell research in
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Gene Ther. 9,
674-678.
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297, 322-324.
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Bestean, hezur-muinean dauden
MAPC (multipotent adult progenitor
cell) izeneko zelula ametatik ehun-mota
guztiak eratortzea lortu dute (13).
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Zelula amen arteko lehia:
zein jatorritakoak?
Zelula amei buruzko ikerketen gaine-
an, bada beste eztabaida bat ere: zelu-
la horiek enbrioietatik edo ehun hel-
duetatik lortu behar diren, alegia; izan
ere arazo moral desberdinak eragiten
dituzte. 

Enbrioien zelula amak umetokian eza-
rri aurreko enbrioietatik erauzten dira.
Gorputzaren edozein zelula emateko
ahalmena dutenez, gaixotasun asko
sendatzeko erabili ahal izango direla
uste dute adituek; beraz, itxaropen
handia piztu dute. Enbrioien zelula
amak erabiltzeak, ordea, enbrioiak
deuseztatzea dakar; batzuek hori eti-
koki onartezina dela uste dute eta
badira hilketarekin parekatzera iristen
direnak ere. 

Beste zelula amak, berriz, helduen
ehun askotan aurkitu dira, eta horie-
kin ikertzearen alde azaldu dira batzuk,
inolako arazo etikorik sortu gabe
medikuntzan aurrera egiteko bidea ire-
kita uzten dutelako.

Enbrioien versus helduen zelula amen
arteko eztabaida are korapilatsuagoa
bihurtu da azkenaldian. Izan ere, berri-
ki zelula amekin egindako bi ikerketa
argitaratu dira, bata enbrioien zelula
amekin egindakoa eta bestea heldue-
nekin. Lehenengoan, dopamina jaria-
tzen duten zelula ama neuralak sortu
dituzte arratoi-enbrioietatik abiatuta,
eta horiekin Parkinsonen gaixotasuna-
ren sintomak arintzea lortu dute (12).

Azken ikerketa hau bereziki interesga-
rria da, orain arte uste baitzen helduen
zelula amak enbrioienak baino muga-
tuagoak direla ehun desberdinak ema-
terakoan. 

Emaitza berri horiek, itxaropentsuak
izan arren, ez dute lagundu nazioarte-
ko debatean erabaki bat hartzen; alde-
rantziz, kontrako iritzia duten taldeek
beren argudio politikoak eta sozialak
indartzeko erabili dituzte. Bestetik, auzi
horrek zenbait galdera piztu ditu: hel-
duen zelula amak benetan enbrioienen
ordezko errealista dira? Zelula amen bi
jatorrien artean aukeratzea ezinbeste-
koa da? (14).  

Enbrioien zelula amekin ikertzearen
aurka daudenek aldarrikatzen dutenez,
ehun helduetatik erauzitakoak balia-
garriak dira terapiarako. Baina jatorri
bakoitzaren abantailak eta desaban-
tailak aintzat hartuta (2. taula), iker-
tzaile gehienek uste dute bi zelula-
-motak izango direla beharrezkoak,
biek ere muga asko dituztelako. 

Adibidez, enbrioien zelula amek, trans-
plantatu ondoren, teratoma izeneko
tumoreen antzeko masak eratzen dituz-
te; horiek, denborarekin, hartzailearen
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Enbrioien zelula amak Helduen zelula amak

Abantailak Erraz ugaltzen dira Autotransplantatzeko aukera
hazkuntza-medioan

Malgutasun handia Odol-zelulak ekoizten dituzte
transplanteetan

Hozi-zelulen lerroak ematen MAPC-ek mugarik gabe
dituzte ugaltzeko aukera dute

Desabantailak Arazo etikoak Oso kantitate txikietan daude

Tumoreak sortzen dira Zailak dira isolatzeko eta
transplantatu ondoren arazteko

Errefus immunologikoa Malgutasuna ala zelulen
eragiten dute fusioa?

2. taula. Enbrioien eta helduen zelula amen abantailak eta desabantailak (MAPC-enak barne).

Hezur-muineko zelula ametatik, besteak beste, odol-zelulak lor daitezkeela
frogatu dute.
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heriotza eragiten dute (15). Gainera,
zelula-transplantea behar duten pa-
ziente gehienentzat, ez dira immuno-
logikoki bateragarriak (16). Bestalde,
oraindik ez daude behar adina garatu-
ta zelula ama ahaltsuak hazkuntza-
-medioetan identifikatzeko eta in vitro
bereizteko teknikak. 

Helduen zelula amek, batez ere hezur-
-muineko MAPC-ek, muga horiek
saihets ditzakete, baina asko dago
oraindik frogatzeko: zein zelula-mota
eman dezaketen frogatu behar da, eta
in vivo ere identifikatu behar dira. Gai-
nera, frogatu behar da beren aldabe-
ratasuna ez dela beste prozesu baten
ondorio. Izan ere, hazkuntza-aldi go-
gorra eta luzea izaten dutenez, lite-
keena da blastozisto-zelulak —hasiera-
ko enbrioi-zelulak— sortzea, eta horie-
kin fusionatzearen ondorioz lortzea ze-
lula amek beren ahalmena (17,18).
Ikertzaileek emaitzak egiaztatzen dituz-
ten bitartean, badago oinarrizko beste
galdera bat: MAPC-ek zelula funtzio-
nalak eta eraginkorrak sortzen dituz-
te?

Zalantza horiek argitzeko eta terapia
berrietan erabiltzeko egokienak zein
diren jakiteko, ikerketa gehiago egin
behar dira bai enbrioien bai helduen
zelula amekin. Bi zelula-motek piztuta-
ko itxaropena handia da, baina zelula
horien oinarri biologikoak misterioa
izaten jarraitzen du (19). Ebidentzia
zientifikoetan oinarrituta, zein jatorrita-
ko zelulak lehenetsi behar diren espe-
kulatzeko goiz da oraindik; are gehia-
go erabakitzeko. Kontuan izan behar
da okerreko erabaki batek aurrerapen

medikoa oztopa lezakeela eta hori
gainditzeko urte asko beharko lirate-
keela. Bada garaia zientzialariek
zorrotz eta zuhur iker dezaten zergatik
diren ezberdinak helduen eta en-
brioien zelula amak, itxaropen faltsuak

saihesteko eta ikerketetan aurrera egin
ahal izateko, ikuspuntu sozialen eta
politikoen trabak jasan gabe.

Ondorioak
Zelula amei buruzko teknologia orain-
dik hastapenetan dago, baina zelula
amak erabilita gaixotasunak sendatze-
ko ahalezko onurak ikaragarriak dira.
Zoritxarrez, teknologia horrek aldaketa
sakon batzuei egin behar die aurre:
alde batetik nazioartean arau etiko eta
legal berak adostu behar dira eta, bes-
tetik, ikertzaileek jokaera zorrotzagoa
izan behar dute. Horrela, saihestu
egingo dira zelula amen ahalmen
harrigarriak ulertzea oztopatzen duten
orokortzeak, araudiak edo luzamen-
duak. 
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Zilbor-hestetik erauzitako zelula ametatik hainbat zelula-mota lortu dituzte.
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