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Novembre 2007 

INDAGINI GENETICHE PRE-IMPIANTATORIE 

 

La maggior parte delle donne, dal momento in cui apprende di essere in attesa di un figlio 

a quello in cui riesce finalmente a tenerlo tra le braccia (e a guardarlo negli occhi, e a 

contargli le dita) viene visitata, spesso con singolare frequenza, da un odioso e informe 

fantasma, il temuto e multiforme spettro della malformazione. Non è un timore del tutto 

immotivato: nella nostra specie le imperfezioni dei prodotti del concepimento sono la 

causa più importante degli aborti (numerosissimi) e si ritrovano, seppur con differente 

gravità, in quasi il 4% dei nati: e se è vero che molte di queste anomalie possono essere 

corrette, è altrettanto vero che in un gran numero di casi si tratta di una condanna alla 

sofferenza o a una dolorosa diversità. Le donne apprendono dell’esistenza di questo 

rischio nei modi più strani e ne sono spaventate: qualche volta arrivano persino a rifugiarsi 

nei rimedi delle superstizioni popolari. 

LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllee  ddoonnnnee  rriittiieennee  ggiiuussttoo  ((ee  mmoorraallmmeennttee  iinneecccceeppiibbiillee))  ffaarree  ttuuttttoo  iill  

ppoossssiibbiillee  ppeerr  eevviittaarree  qquueessttee  ttrraaggeeddiiee..  LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllee  ddoonnnnee  nnoonn  cceerrccaa,,  ssiiaa  bbeenn  

cchhiiaarroo,,  ffiiggllii  ppeerrffeettttii,,  llaa  ppeerrffeezziioonnee  nnoonn  ffaa  ppaarrttee  nneeppppuurree  ddeellllee  lloorroo  ppiiùù  sseeggrreettee  aammbbiizziioonnii,,  

aannzzii  llee  ssppaavveennttaa  uunn  ppoo’’..  LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllee  ddoonnnnee  ddeessiiddeerraa  aavveerree  ffiiggllii  nnoorrmmaallii,,  

nnoorrmmaallmmeennttee  ccaappaaccii  ddii  ccaappiirree,,  nnoorrmmaallmmeennttee  ccaappaaccii  ddii  ccoorrrreerree  ee  ddii  ssaallttaarree,,  ffiiggllii  cchhee  nnoonn  

ccoorrrraannoo  iill  rriisscchhiioo  ddii  mmoorriirree  ssee  iinncciiaammppaannoo  ee  ccaaddoonnoo  ssuullll’’eerrbbaa  mmeennttrree  rriinnccoorrrroonnoo  iill  ppaalllloonnee..  

LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllee  ddoonnnnee  nnoonn  rriittiieennee  cchhee  qquueessttoo  ddeessiiddeerriioo  ddeebbbbaa  eesssseerree  bboollllaattoo  ccoommee  

““eeuuggeenneettiiccaa””..  

GGrraann  ppaarrttee  ddeellllee  mmaallffoorrmmaazziioonnii  ffeettaallii  ssii  ppoossssoonnoo  ssccoopprriirree  nneell  ccoorrssoo  ddeellllaa  ggeessttaazziioonnee,,  ccoonn  

eessaammii  ggeenneettiiccii  ee  ccoonn  llee  eeccooggrraaffiiee,,  ee  iinn  qquueessttii  ccaassii  èè  ppoossssiibbiillee  rriiccoorrrreerree  aa  uunnaa  iinntteerrrruuzziioonnee  ddii  

ggrraavviiddaannzzaa,,  llaa  lleeggggee  iittaalliiaannaa  lloo  ccoonnsseennttee..  EE’’  vveerroo  ppeerròò  cchhee  iinn  mmoollttii  ccaassii  llaa  ddiiaaggnnoossii  vviieennee  

ffaattttaa  ppiiuuttttoossttoo  ttaarrddii,,  qquuaannddoo  iill  ffeettoo  hhaa  rraaggggiiuunnttoo  uunn  cceerrttoo  ggrraaddoo    ddii  ssvviilluuppppoo  oo  èè  aaddddiirriittttuurraa  

ccaappaaccee  ddii  ssoopprraavvvviivveennzzaa  aauuttoonnoommaa,,  eedd  èè  ccoommuunnqquuee  sseemmpprree  ppoossssiibbiillee  cchhee  iill  rriiccoorrddoo  ddii  

qquueessttee  sscceellttee  rreessttii  nneell  ccuuoorree  ddeellllee  ddoonnnnee  aa  ddiissttiillllaarree  aa  lluunnggoo  ddoolloorree  ee  rriimmppiiaannttoo::  nnoonn  ccrreeddoo  

cchhee  ssii  mmaanniiffeessttii,,  iinnvveeccee,,  uunn  rreeaallee  sseennssoo  ddii  ccoollppaa  ((llaa  ““ssiinnddrroommee  ddeell  bbooiiaa””,,  ccoommee  llaa  ddeeffiinniissccee  

ccoonn  lleevviittàà  uunn  ssiittoo  ddeell  mmoovviimmeennttoo  ppeerr  llaa  vviittaa)),,  llaa  ccoollppaa  èè  ddeellllaa  nnaattuurraa  ee  ddeell  ccaassoo,,  dduuee  ccuuggiinnii  

ssttuuppiiddii  ee  ddiissoorrddiinnaattii  cchhee  sseemmbbrraannoo  ggooddeerree  ddii  uunnaa  vveerrggooggnnoossaa  iimmppuunniittàà..  

EEccccoo  dduunnqquuee  ssppiieeggaattaa  llaa  ggrraannddee  ssiimmppaattiiaa  cchhee  mmoollttee  ddoonnnnee  ee  mmoollttee  ccooppppiiee  pprroovvaannoo  nneeii  

ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  aannaalliissii  pprree--iimmppiiaannttaattoorriiee,,  qquueellllee  cchhee  ssii  eesseegguuoonnoo    ssuuggllii  eemmbbrriioonnii  cchhee  ssoonnoo  

ssttaattii  ffoorrmmaattii  ““iinn  vviittrroo””,,  ffuuoorrii  ddaall  ggrreemmbboo  mmaatteerrnnoo,,  pprriimmaa  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo  ee  ddeellll’’iimmppiiaannttoo..  SSii  
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ttrraattttaa  ddii  eessaammii  mmoollttoo  ssooffiissttiiccaattii,,  eesseegguuiittii  ssuu  uunnaa  oo  dduuee  cceelllluullee  pprreelleevvaattee  ggeenneerraallmmeennttee  ddaa  

uunnaa  mmoorruullaa  ((uunn  pprree--eemmbbrriioonnee  aa  oottttoo  oo  aa  sseeddiiccii  cceelllluullee,,  ggiiuunnttoo  aall  tteerrzzoo  ggiioorrnnoo  ddii  ssvviilluuppppoo))  oo,,  

dduuee  ggiioorrnnii  ppiiùù  ttaarrddii,,  ddaa  uunnaa  bbllaassttoocciissttii::  ssii  ppoossssoonnoo  ccoossìì  ssccoopprriirree  ssiiaa  llee  aannoommaalliiee  

ccrroommoossoommiicchhee  cchhee  llee  mmuuttaazziioonnii  ddeeii  ggeennii  cchhee  ssoonnoo  rreessppoonnssaabbiillii  ddii  mmaallaattttiiee  ee  ddii  

mmaallffoorrmmaazziioonnii..  

LLaa  tteeccnniiccaa  ((oo  mmeegglliioo,,  llee  tteeccnniicchhee,,  oorrmmaaii  ccee  nnee  ssoonnoo  mmoollttee  ddiissppoonniibbiillii))  èè  rreellaattiivvaammeennttee  

rreecceennttee  eedd  èè  uusscciittaa  ssoolloo  ddaa  qquuaallcchhee  aannnnoo  ddaallllaa  ffaassee  ssppeerriimmeennttaallee..  LLaa  ssuuaa  aapppplliiccaazziioonnee  ppiiùù  

iimmppoorrttaannttee  ccoonnssiissttee  nneell  ddiiaaggnnoossttiiccaarree  uunnaa  mmaallaattttiiaa  eerreeddiittaarriiaa,,  ttrraassmmeessssaa  ddaa  uunnoo  ddeeii  

ggeenniittoorrii  oo  ddaa  eennttrraammbbii::  nneell  pprriimmoo  ccaassoo  ssii  ttrraattttaa  ddii  mmuuttaazziioonnii  ddoommiinnaannttii,,  cchhee  vveennggoonnoo  

ttrraassmmeessssee  aallllaa  mmeettàà  ddeeii  ffiiggllii;;  nneell  sseeccoonnddoo  ccaassoo  ssii  ttrraattttaa  ddii  mmuuttaazziioonnii  rreecceessssiivvee,,  cchhee  ssoonnoo  

ttrraassmmeessssee  aa  uunn  qquuaarrttoo  ddeeii  ffiiggllii  ssoolloo  ssee  pprreesseennttii  iinn  eennttrraammbbii  ii  ggeenniittoorrii  ((ddeeffiinniittii  ppoorrttaattoorrii  ssaannii))..  

EEssiissttoonnoo  aanncchhee  mmaallaattttiiee    ttrraassmmeessssee  ddaa  mmaaddrrii  ssaannee  cchhee  ssii  eevviiddeennzziiaannoo  ssoolloo  nneeii  ffiiggllii  mmaasscchhii..  

SSii  ttrraattttaa  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  ddii  oollttrree  66..000000  ssiinnddrroommii,,  aallccuunnee  ddeellllee  qquuaallii  rraarriissssiimmee,,  aallttrree  

((ccoommee  llaa  ffiibbrroossii  cciissttiiccaa  oo  ll’’aanneemmiiaa  mmeeddiitteerrrraanneeaa))  mmoollttoo  ffrreeqquueennttii;;  ssuullll’’uuttiilliittàà  ddii  rriiccoorrrreerree  aallllee  

iinnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee  pprree--iimmppiiaannttaattoorriiee  iinn  qquueessttii  ccaassii  nnoonn  eessiissttee  aallccuunn  dduubbbbiioo..  

DDuubbbbii  nnee  eessiissttoonnoo  iinnvveeccee  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  ddiiaaggnnoossii  ddeellllee  aanneeuuppllooiiddiiee,,  llee  aannoommaalliiee  

ddeell  nnuummeerroo  ddeeii  ccrroommoossoommii,,  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddii  qquueellllee  cchhee  ssoonnoo  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ffrreeqquueennttii  

nneeii  ffiiggllii  ddii  mmaaddrrii  nnoonn  ppiiùù  ggiioovvaannii  ((ll’’eesseemmppiioo  ppiiùù  ccllaassssiiccoo  èè  llaa  ssiinnddrroommee  ddii  DDoowwnn))..  EE’’  

ppoossssiibbiillee  cchhee  iinn  qquueessttii  ccaassii  ll’’aannaalliissii  ssccoopprraa  aannoommaalliiee  ddeessttiinnaattee  aa  ssccoommppaarriirree  

ssppoonnttaanneeaammeennttee  ee  mmoollttii  rriicceerrccaattoorrii  nnoonn  hhaannnnoo  ttrraattttoo  aallccuunn  vvaannttaaggggiioo  ((aa  ppaarrttee  uunn  iinndduubbbbiioo  

vvaannttaaggggiioo  eeccoonnoommiiccoo))  ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  qquueessttee  tteeccnniicchhee,,  nnéé  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  aauummeennttoo  ddeellllee  

ggrraavviiddaannzzee,,  nnéé  ccaallccoollaannddoo  llaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  aabboorrttii  ssppoonnttaanneeii  ee  ddii  bbaammbbiinnii  mmaallaattii..  

LLee  ccrriittiicchhee  aallllee  iinnddaaggiinnii  pprree--iimmppiiaannttaattoorriiee  ssoonnoo  nnuummeerroossee,,  vvaarriieeggaattee,,  mmaalliiggnnee  ee  

pprroovveennggoonnoo  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddaallllaa  sstteessssaa  ssppoonnddaa  ddeell  TTeevveerree..  SSii  ddiiccee  cchhee  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  

vveennggoonnoo  ssaaccrriiffiiccaattee  ppeerrssoonnee,,  iinnddiivviidduuii  ccoommee  nnooii,,  ddeellllaa  ccuuii  vviittaa  nneessssuunnoo  hhaa  iill  ddiirriittttoo  ddii  

ddiissppoorrrree..  SSii  aaffffeerrmmaa  cchhee  llaa  bbiiooppssiiaa  ddii  uunnaa  mmoorruullaa  èè  iinn  rreeaallttàà  uunn’’aauuttooppssiiaa,,  ppeerrcchhéé  ttuuttttee  llee  

cceelllluullee  ddii  uunn  pprree--eemmbbrriioonnee  aa  qquueessttoo  ssttaaddiioo  ddii  ssvviilluuppppoo  ssoonnoo  ttoottiippootteennttii,,  ooggnnuunnaa  èè  iinn  ggrraaddoo  

ddii  ffoorrmmaarree  uunn  iinntteerroo  iinnddiivviidduuoo..  SSii  ssoottttoolliinneeaa  cchhee  qquueessttaa  èè  rriicceerrccaa  ddii  ppeerrffeezziioonnee,,  eeuuggeenneettiiccaa  

ddeellllaa  ppiiùù  bbeellll’’aaccqquuaa..  SSii  ddiiccee  cchhee  llaa  tteeccnniiccaa  èè  ppeerriiccoolloossaa,,  cchhee  èè  ““oocccciissiivvaa””  ee  iimmmmoorraallee..    CChhii  

pprroovvaa  aa  ccoonntteessttaarree  qquueessttee  aaffffeerrmmaazziioonnii  eennttrraa  aa  ffaarr  ppaarrttee,,  aa  ppiieennoo  ddiirriittttoo,,  ddeell  bbeessttiiaarriioo  ddeeii  

ggiioorrnnaallii  ccaattttoolliiccii,,  cchhee  eecccceelllloonnoo,,  aa  ddiirr  iill  vveerroo  aassssaaii  ppooccoo  ccrriissttiiaannaammeennttee,,  nneellll’’aarrttee  ddeellllaa  

ssppuuttttaannaattuurraa..  

SSuu  qquueessttoo  pprroobblleemmaa  oorrmmaaii  ddeeccrreeppiittoo  ddeellll’’eemmbbrriioonnee  ““uunnoo  ddii  nnooii””  ssii  èè  iinn  rreeaallttàà  ddiissccuussssoo  uunn  

ppoo’’  ttrrooppppoo,,  sseennttoo  iinn  ggiirroo  uunnaa  cceerrttaa  ssttaanncchheezzzzaa  ee  hhoo  llaa  sseennssaazziioonnee  cchhee  qquuaallcchhee  cceeddiimmeennttoo  
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ssiiaa  aavvvveerrttiibbiillee  aanncchhee  ttrraa  cchhii  nneellllaa  ““ddiittttaattuurraa  ddeell  ccoonncceeppiittoo””    hhaa  iinniizziiaallmmeennttee  ccrreedduuttoo  ppiiùù  ddeeggllii  

aallttrrii..  FFaacccciioo  uunn  eesseemmppiioo,,  uunnoo  ssoolloo..  

LLaa  CChhiieessaa  CCaattttoolliiccaa  RRoommaannaa  rriittiieennee  --  ddaa  qquuaallcchhee  tteemmppoo,,  ssoolloo  ddaa  qquuaallcchhee  tteemmppoo  ––  cchhee  llaa  

vviittaa  ppeerrssoonnaallee  aabbbbiiaa  iinniizziioo  ccoonn  ll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeellll’’oooocciittaa  ((cchhee  aavvvviieennee  nneellllee  pprriimmee  2244  oorree  

ddaallll’’iinniizziioo  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  ccoonncceeppiimmeennttoo)),,  iill  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  ii  dduuee  ggaammeettii  ssii  ttooccccaannoo  ppeerr  llaa  

pprriimmaa  vvoollttaa::  ppiiùù  iinnddiieettrroo  ddii  ccoossìì,,  iinn  rreeaallttàà,,  nnoonn  ssii  ppuuòò  aannddaarree,,  ssii  ffiinniissccee  nneellllee  ggoonnaaddii  ddeeii  

ccoonniiuuggii,,  ppoottrreebbbbeerroo  sseeccccaarrssii..  IInnuuttiillee  ddiissccuutteerree  ssuu  ccoommee  iill  VVaattiiccaannoo  èè  aarrrriivvaattoo  aa  qquueessttaa  

ccoonncclluussiioonnee  ((ssiinnoo  aa  ppoocchhii  aannnnii  oorr  ssoonnoo  ll’’iippootteessii  eerraa  qquueellllaa  ddii  uunn  iinniizziioo  ““ppoosstt--zziiggoottiiccoo””)),,  

22..000000  aannnnii  ddii  ssttoorriiaa  ddaannnnoo  aa  cchhiiuunnqquuee  iill  ddiirriittttoo  ddii  ddiirree  ppoossssuumm  ee  nnoonn  ppoossssuumm  aa  ppiiaacciimmeennttoo  

ee  sseennzzaa  ssppiieeggaazziioonnii..  CCrreeddoo  ddii  nnoonn  ppootteerr  eesssseerree  ccoonnttrraaddddeettttoo,,  ppeerròò  ssee  aaffffeerrmmoo  cchhee  nneellllaa  

pprrootteezziioonnee  ddeellllaa  vviittaa  nnaasscceennttee  cc’’èè  ssoopprraattttuuttttoo  uunnaa  ffoorrttee  iinntteennzziioonnee  aannttii--aabboorrttiissttaa,,  ccoossaa  cchhee  

ssii  ppuuòò  ccoogglliieerree  ddaa  ttuuttttii  ggllii  ssccrriittttii  ddeeii  tteeoollooggii  ccaattttoolliiccii..  

SSee  ssii  ddoovveessssee  ffaarree  uunnaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  ggeeooggrraaffiiccaa  ddeellll’’aannttii--aabboorrttiissmmoo  ccaattttoolliiccoo,,  ddoovvrreemmmmoo  

mmeetttteerree  iinn  cciimmaa  aallllaa  lliissttaa,,  ssppeerroo  cchhee  nneessssuunnoo  ssii  ssttuuppiissccaa,,  ll’’IIrrllaannddaa..  IInn  qquueell  PPaaeessee,,  eessiissttee  uunn  

aarrttiiccoolloo  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  nneell  qquuaallee  ssii  ssttaabbiilliissccee  cchhee  llaa  vviittaa  nnaasscceennttee  èè  pprrootteettttaa  ssiinn  ddaall  ssuuoo  

eessoorrddiioo,,  uunn  aarrttiiccoolloo  ssuull  qquuaallee  ssii  bbaassaa  llaa  lleeggiissllaazziioonnee  iirrllaannddeessee  cchhee  pprrooiibbiissccee  ll’’aabboorrttoo  

ppeerrssiinnoo  nneellllee  cciirrccoossttaannzzee  nneellllee  qquuaallii  èè  aa  rriisscchhiioo  llaa  vviittaa  ddeellllaa  mmaaddrree..  EEppppuurree  qquuaannddoo,,  nneell  

22000022  iill  GGoovveerrnnoo  iirrllaannddeessee  ffeeccee  uunn  tteennttaattiivvoo  ––  mmiisseerraammeennttee  ffaalllliittoo  ––  ddii  ccaammbbiiaarree  

qquueellll’’aarrttiiccoolloo  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  ssppoossttaannddoo  llaa  ggaarraannzziiaa  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  aallll’’iimmppiiaannttoo  iinn  

uutteerroo,,  ttuuttttoo  ll’’eeppiissccooppaattoo  ccaattttoolliiccoo  iirrllaannddeessee  ((vveessccoovvii  aauussiilliiaarrii  iinncclluussii))  ssii  sscchhiieerròò  aa  ffaavvoorree  

ddeellllaa  nnuuoovvaa  vveerrssiioonnee..  EEssiissttoonnoo  iinntteerrpprreettaazziioonnii  mmoollttoo  mmaalleevvoollee  ddeellllee  rraaggiioonnii  ddii  qquueell  

ssoosstteeggnnoo,,  ppeetttteeggoolleezzzzii  aaii  qquuaallii  mmii  rriiffiiuuttoo  ddii  ccrreeddeerree,,  aallmmeennoo  ppeerr  oorraa..  MMii  iinntteerreessssaa  iinnvveeccee  iill  

ffaattttoo  cchhee  llaa  nnuuoovvaa  vveerrssiioonnee  pprrooppoossttaa  nneell  rreeffeerreenndduumm  aallttrroo  nnoonn  èè  ssee  nnoonn  ll’’eesspprreessssiioonnee  ddeell  

ppeerrssoonnaalliissmmoo  rreellaazziioonnaallee,,  ssoosstteennuuttoo  ddaa  mmoollttii  tteeoollooggii  pprrootteessttaannttii  ee  ddaa  nnuummeerroossii  ffiilloossooffii  

ccaattttoolliiccii,,  sseeccoonnddoo  iill  qquuaallee  iill  ffeettoo  ddiivveennttaa  ppeerrssoonnaa  qquuaannddoo  eennttrraa  iinn  rreellaazziioonnee  ccoonn  ll''uummaanniittàà  

aattttrraavveerrssoo  iill  ssuuoo  pprriimmoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  iill  ggrreemmbboo  mmaatteerrnnoo..  LLee  ccoonnsseegguueennzzee  ddii  qquueessttaa  sscceellttaa  

ssoonnoo  eesssseennzziiaallii::  ssee  iill  pprree--eemmbbrriioonnee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ddeeffiinniittoo  ppeerrssoonnaa  qquuaannddoo  ssii  ttrroovvaa  nneell  

bbrrooddoo  ddii  ccoollttuurraa  ddii  uunn  llaabboorraattoorriioo,,  ssii  ddeevvee  ccoonnssiiddeerraarree  lleecciittaa  qquuaallssiiaassii  mmaanniippoollaazziioonnee  ssii  

vvoogglliiaa  eesseegguuiirree  ssuu  ddii  lluuii,,  ddaallll’’iinnddaaggiinnee  ggeenneettiiccaa  aall  pprreelliieevvoo  ddii  cceelllluullee  ssttaammiinnaallii  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa..  

AA  mmee  ppaarree  cchhee  iill  mmoonnuummeennttoo  aallll’’uuoommoo--eemmbbrriioonnee,,  aappppaarreenntteemmeennttee  ccoossìì  mmoonnoolliittiiccoo  ee  

ccoolloossssaallee,,  ccoommiinnccii  aa  ssggrreettoollaarrssii..    

MMaa  ii  pprrootteettttoorrii  ddeellll’’eemmbbrriioonnee,,  ii  nneemmiiccii  ddeellll’’eeuuggeenneettiiccaa,,  hhaannnnoo  uunnaa  sseeccoonnddaa  lliinneeaa  ddii  ddiiffeessaa,,  iill  

ccoossiiddddeettttoo  pprriinncciippiioo  ddii  pprreeccaauuzziioonnee::  aammmmeettttiiaammoo,,  ddiiccoonnoo,,  ppeerr  ppuurraa  iippootteessii,,  cchhee  llaa  nnoossttrraa  

tteessii  cchhee  iiddeennttiiffiiccaa  ll’’iinniizziioo  ddeellllaa  vviittaa  ppeerrssoonnaallee  nneell  ccoonncceeppiimmeennttoo  nnoonn  ssiiaa  ddiimmoossttrraabbiillee,,  cchhee  
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eessiissttaa  uunn  dduubbbbiioo..  NNeelllloo  sstteessssoo  mmooddoo  ii  ssoosstteenniittoorrii  ddii  aallttrree  ee  ddiiffffeerreennttii  tteeoorriiee  ddoovvrreebbbbeerroo  

aammmmeetttteerree  cchhee  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  uunn  dduubbbbiioo  ccoommee  qquueessttoo  eessiiggee  ccoommppoorrttaammeennttii  iissppiirraattii  aallllaa  ppiiùù  

ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  pprruuddeennzzaa..  EE  ppooiicchhéé  uunn  ggeessttoo  iimmpprruuddeennttee  ee  ssccoonnssiiddeerraattoo  ccii  ffaarreebbbbee  ccoorrrreerree  iill  

rriisscchhiioo  ddii  ccoommppiieerree  uunn  ccrriimmiinnee  oorrrreennddoo,,  ddoovvrreemmmmoo  ttuuttttii  ccoonnssiiddeerraarree  ll’’eessiisstteennzzaa  ddii  uunn  

dduubbbbiioo  ccoommee  uunn  oobbbblliiggoo  mmoorraallee  aadd  aasstteenneerrccii  ddaa  qquuaallssiiaassii  aazziioonnee  ppootteennzziiaallmmeennttee  lleessiivvaa..  

CCoommee  hhoo  ddeettttoo,,  iill  pprriinncciippiioo  ddii  pprreeccaauuzziioonnee,,  rreessoo  ppiiùù  eeffffiiccaaccee,,  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee,,  ddaall  ffaattttoo  ddii  

ccoonnffrroonnttaarrssii  ccoonn  uunnaa  vviittaa  ppootteennzziiaallee..    

DDuunnqquuee,,  ccaauutteellaa  aassssoolluuttaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  uunnaa  vviittaa  ppootteennzziiaallee,,  iill  cchhee  ssiiggnniiffiiccaa  ppeerr  pprriimmaa  

ccoossaa  iimmppeeggnnoo  aa  nnoonn  ssoopppprriimmeerrllaa  ppeerr  nneessssuunnaa  rraaggiioonnee,,  ccoossaa  cchhee  dd’’aabbiittuuddiinnee  nnoonn  ssii  vveerriiffiiccaa  

qquuaannddoo  uunnaa  iinnddaaggiinnee  ggeenneettiiccaa  ssccoopprree  cchhee  qquueellllaa  vviittaa  ppootteennzziiaallee  èè  ggiiàà  uunn  ccoonntteenniittoorree  ddii  

((ppootteennzziiaallii))  ssooffffeerreennzzee..  CC’’èè  uunnaa  ssoolluuzziioonnee??  SSeeccoonnddoo  DDeerreekk  PPaarrffiitt,,  iill  nnoonn  ccoommiinncciiaarree  aadd  

eessiisstteerree,,  cciiooèè  iill  nnoonn  ttrraassffoorrmmaarree  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ppootteennzziiaallee  iinn  rreeaallee,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  nnéé  uunn  

bbeennee  nnéé  uunn  mmaallee  ppeerr  cchhii  ppoossssiieeddee  ssoolloo  llaa  ppootteennzziiaalliittàà  ddeellll’’eessiisstteerree  ccoommee  ppeerrssoonnaa  rreeaallee..  LLaa  

ppeerrssiisstteennzzaa  ddeellllaa  ppootteennzziiaalliittàà  iinnddiiccaa  cchhee  nnoonn  ccii  ssaarràà  mmaaii  uunnaa  ppeerrssoonnaa  rreeaallee  ppeerr  llaa  qquuaallee  iill  

ffaattttoo  ddii  nnoonn  aavveerr  ccoommiinncciiaattoo  aadd  eessiisstteerree  ppoossssaa  rraapppprreesseennttaarree  uunn  mmaallee..  LLee  ppeerrssoonnee  

ppootteennzziiaallii  nnoonn  ssttaannnnoo  nnéé  bbeennee  nnéé  mmaallee    eedd  èè  iimmppoossssiibbiillee  cchhee  qquuaallccoossaa  ppoossssaa  eesssseerree  ppeerr  

lloorroo  mmeegglliioo  oo  ppeeggggiioo,,  ppoossiittiivvoo  oo  nneeggaattiivvoo..  LLee  ppeerrssoonnee  ppootteennzziiaallii  nnoonn  ssttaannnnoo  iinn  aallccuunn  mmooddoo  

ee  nnoonn  hhaannnnoo  aallccuunn  ddiirriittttoo..  NNee  ddeedduuccoo  cchhee  èè  ooppppoorrttuunnoo  eevviittaarree  ddii  ggeettttaarree  ggllii  eemmbbrriioonnii  

mmoossttrruuoossii  nneell  llaavvaannddiinnoo,,  mmeegglliioo  ccoonnggeellaarrllii..  NNoonn  ffaacccciiaammoo  mmaarrttiirrii..  

  

  

SScchheeddaa  

  

  

LLee  iinnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee  pprree--iimmppiiaannttaattoorriiee  hhaannnnoo  ccoonnsseennttiittoo  aadd  aallccuunnee  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ccooppppiiee  ddii  

aavveerree  ffiiggllii  nnoorrmmaallii::  aattttrriibbuuiirree  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  uunn  ffiigglliioo  nnoorrmmaallee  lloo  ssttaattuuttoo  ddii  eeuuggeenneettiiccaa    èè  

mmoollttoo  ddiissccuuttiibbiillee..  

  

  

LLaa  lleeggggee  4400//22000044  pprrooiibbiissccee  ddii  eesseegguuiirree  iinnddaaggiinnii  ggeenneettiicchhee  pprree--iimmppiiaannttaattoorriiee,,  mmaa  

rreecceenntteemmeennttee  iill  TTrriibbuunnaallee  ddii  CCaagglliiaarrii  hhaa  aauuttoorriizzzzaattoo  uunnaa  ddii  qquueessttee  rriicceerrcchhee  ssuu  uunn  eemmbbrriioonnee  

bbaassaannddoossii    ssuullllaa  nneecceessssiittàà  ddii  eevviittaarree  uunnaa  ssooffffeerreennzzaa  ppssiiccoollooggiiccaa  ggrraavvee  aallllaa  mmaaddrree..  EE’’  iinn  

ffoonnddoo  lloo  sstteessssoo  pprriinncciippiioo  cchhee  iissppiirròò  uunnaa  ffaammoossaa  sseenntteennzzaa  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  cchhee  ssttaabbiillìì,,  nneeggllii  

aannnnii  SSeettttaannttaa,,  iill  pprreevvaalleennttee  iinntteerreessssee  ddii  cchhii  èè  ggiiàà  ppeerrssoonnaa  ssuu  qquueelllloo  ddii  cchhii  ppeerrssoonnaa  ddeevvee  
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aannccoorraa  ddiivveennttaarree..  DDoovvrreemmmmoo  rriiccoorrddaarree  ttuuttttii  qquuaannttoo  ddoobbbbiiaammoo  aaii  MMaaggiissttrraattii  iinn  qquueessttoo  

PPaaeessee..  

  

  

DDeell  rreessttoo  llaa  lleeggggee  4400  ssttaabbiilliissccee  cchhee  ii  ggeenniittoorrii  hhaannnnoo  ddiirriittttoo  ddii  eesssseerree  iinnffoorrmmaattii  ssuullllee  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssaalluuttee  ddeeii  lloorroo  eemmbbrriioonnii..  PPooiicchhéé  llaa  nnoorrmmaa  ppaarrllaa  eesspprreessssaammeennttee  ddii  eemmbbrriioonnii  ––  

nnoonn  ddii  oooottiiddii,,  nnoonn  ddii  zziiggoottii  ––  ee  ppooiicchhéé  nnoonn  eessiissttee  aallttrroo  mmooddoo  ddii  ccoonnoosscceerree  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  

ssaalluuttee  ddii  uunn  eemmbbrriioonnee  oollttrree  aa  qquueelllloo  ddii  eesseegguuiirree  uunnaa  aannaalliissii  ggeenneettiiccaa,,  iill  ddiivviieettoo  ddii  iinnddaaggiinnii  

pprree--iimmppiiaannttaattoorriiee  nnoonn  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattoo  vvaalliiddoo..  

  

  

IInn  ooggnnii  ccaassoo  ssii  ddoovvrreebbbbee  aauuttoorriizzzzaarree  ll’’aannaalliissii  ddeeii  dduuee  gglloobbuullii  ppoollaarrii  iinn  sseeqquueennzzaa,,  cchhee  

iinnffoorrmmaa  aallmmeennoo  ssuullllaa  nnoorrmmaalliittàà  ddeellll’’oooocciittaa..  II  dduuee  gglloobbuullii  ppoollaarrii  ssoonnoo  ccoorrppiicccciioollii  eelliimmiinnaattii  

ddaallll’’uuoovvoo  iinnssiieemmee  aa  mmeettàà  ddeeii  ccrroommoossoommii::  ppooiicchhéé  iill  sseeccoonnddoo  vviieennee  eessppuullssoo  ddooppoo  llaa  

ppeenneettrraazziioonnee  ddeelllloo  ssppeerrmmaattoozzoooo,,  llee  lliinneeee  gguuiiddaa  nnee  pprrooiibbiissccoonnoo  ll’’aannaalliissii  aaffffeerrmmaannddoo  cchhee  ssii  

ttrraatttteerreebbbbee  ddii  uunnaa  iimmpprroopprriiaa  mmaanniippoollaazziioonnee  ddeellll’’eemmbbrriioonnee..  MMii  ppaarree  ggiiuussttoo  cchhiieeddeerree  aa  cchhii  hhaa  

ssccrriittttoo  llee  lliinneeee  gguuiiddaa  ccoossaa  ssiiggnniiffiiccaa  ppeerr  lluuii  llaa  ppaarroollaa  ““eessppuullssoo””..  DD’’aallttrraa  ppaarrttee  aannaalliizzzzaarree  uunn  

ssoolloo  gglloobbuulloo  ppoollaarree  nnoonn  èè  ssuuffffiicciieennttee..  

  

  

IInn  uunn  vveecccchhiioo  ppaarrttiittoo  ddii  ssiinniissttrraa,,  aattttuuaallmmeennttee  iinn  ddeemmoolliizziioonnee,,  ssii  ddiicceevvaa  sscchheerrzzaannddoo  cchhee  

ll’’eemmbbrriioonnee  ddiivveennttaa  ppeerrssoonnaa  qquuaannddoo  ssii  iissccrriivvee  aall  ssiinnddaaccaattoo..  NNeellllaa  ffaattiiccoossaa  rriicceerrccaa  ddii  

ccoommpprroommeessssii  ttrraa  llee  dduuee  ccoommppoonneennttii  ––  llaaiiccaa  ee  ccaattttoolliiccaa  ––  cchhee  ssii  ssttaa  vveerriiffiiccaannddoo  nneell  nnuuoovvoo  

ppaarrttiittoo  ddii  ((iinncceerrttaa))  ssiinniissttrraa  sseemmbbrraa  cchhee  ssii  ssiiaa  aarrrriivvaattii  aallllaa  sseegguueennttee  ffoorrmmuullaa  mmeeddiiaattoorriiaa::  

ll’’eemmbbrriioonnee  ddiivveennttaa  ppeerrssoonnaa  qquuaannddoo  ssii  iissccrriivvee  aallll’’OOppuuss  DDeeii..  

SSoolloo  ssoollii..  

 


