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∆οµή παρουσίασης
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου και Επιτροπές
Βιοηθικής Αξιολογησης Ερευνητικών Προτάσεων.

Ορισµός Βιοηθικής

Σύγχρονα Βιοηθικά ∆ιλήµµατα που προκύπτουν από:
-µεταµοσχεύσεις
-ιατρικώς υποβοηθούµενη ανθρώπινη αναπαραγωγή
-γενετικά τεστ
-ευθανασία
-βιοτράπεζες βιολογικών ουσιών ανθρώπινης προέλευσης
-βλαστοκύτταρα



Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
Κύπρου (ΕΕΒΚ)

• Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) είναι
ανεξάρτητο σώµα που αποτελείται από 13 µέλη τα οποία
διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο για τετραετή
θητεία.

• Η ΕΕΒΚ έχει προχωρήσει στη σύσταση 3 Επιτροπών
Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραµµάτων
που αποτελούνται από 9 Μέλη έκαστη, µε θητεία 2 
χρόνια.



Βιοηθική: Ετυµολογία - Ορισµός
• Η βιοηθική είναι κλάδος της ηθικής. Ετυµολογικά η
βιοηθική προέρχεται από τις λέξεις «βίος» και «ηθική».

• Βιοηθική σηµαίνει τη µελέτη των ηθικών, δεοντολογικών, 
κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νοµικών προβληµάτων
που πηγάζουν από την χρήση της σύγχρονης
βιοτεχνολογίας, βιολογίας, ιατρικής, γενετικής και
φαρµακευτικής αλλά κυρίως προκαλούνται από την
ανθρώπινη παρέµβαση στη βιολογική διαδικασία και
στον ανθρώπινο γονότυπο µε βάση την αρχή της
συνετής αποφυγής και την προαγωγή της υγείας.



Σύγχρονα βιοηθικά διλήµµατα



Μεταµοσχεύσεις
• Παρατηρείται µια αυξανόµενη ζήτηση οργάνων για µεταµόσχευση που

οδηγεί σε πολλαπλά ηθικά προβλήµατα λόγω της µειωµένης προσφοράς.

• Υπάρχουν τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά, µέχρι που θα πρέπει
να φτάσουµε;

• Πρέπει να χρησιµοποιούµε όλα τα δυνατά µέσα για να παρατείνουµε την
ανθρώπινη ζωή; 

• Ο λήπτης θα πρέπει να γνωρίζει τον δωρητή; Υπάρχει πιθανότητα να νιώθει
υποχρεωµένος ή να νιώθει τύψεις;

• Τι συµβαίνει µε τους ανθρώπους που πηγαίνουν και αγοράζουν όργανα
από ξένες χώρες (συνήθως πολύ χαµηλό βιοτικό επίπεδο);

• Πως διασφαλίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής του λήπτη σε λίστα αναµονής
δεν περιέχουν διακρίσεις (ηλικία, φύλο, θρησκεία, κοινωνικό ή οικονοµική
θέση);



Μεταµοσχεύσεις

• Περίπτωση 1: Αφαίρεση οργάνου από ανήλικο
∆ύο 5χρονά κορίτσια είναι δίδυµα. Μια εκ των
δύο υποφέρει από σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια
και χρειάζεται µεταµόσχευση νεφρού. 
∆εδοµένου ότι είναι πολύ επείγουσα η
κατάσταση για την υγεία της και δεν υπάρχει
διαθέσιµος νεφρός από πτωµατικό δότη, οι
γονείς οι οποίοι δεν είναι ιστοσυµβατοί δότες, 
επιθυµούν να µεταµοσχευθεί νεφρό από την
αδελφή που δεν έχει την ασθένεια και είναι
απόλυτα ιστοσυµβατή.



Μεταµοσχεύσεις

Περίπτωση 1: Βιοηθικά ∆ιλήµµατα
•Έχουν οι γονείς το δικαίωµα να δώσουν τη συγκατάθεση
τους εκ µέρους του ανήλικου παιδιού τους;

•Μπορεί κάποιος να αφαιρέσει όργανο από ανήλικο ο
οποίος δεν έχει τη νοµική δυνατότητα να δώσει τη
συγκατάθεση του;

•Τι στάση πρέπει να τηρήσει κάποιος ανάµεσα στο
δικαίωµα να ζήσει το ένα µικρό κορίτσι που είναι άρρωστο
και το δικαίωµα της υγιούς αδελφής να έχει σωµατική
ακεραιότητα και µελλοντική καλή υγεία; 



Ιατρικώς Υποβοηθούµενη
Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (ΙΥΑΑ)

• Πρέπει η ΙΥΑΑ να χρησιµοποιείται για να παρατείνονται τα φυσικά
ηλικιακά όρια αναπαραγωγής;

• Πόσα έµβρυα πρέπει να εµφυτεύονται στην µήτρα µετά από ΙΥΑΑ
και ποια η τύχη των πλεοναζόντων (καταστροφή, δωρεά σε άλλα
ζευγάρια, χρήση σε έρευνα); 

• Θα πρέπει να επικρατεί το συµφέρον και τα δικαιώµατα του παιδιού
που θα γεννηθεί µε ΙΥΑΑ ή αυτά των γονιών του;

• Θα πρέπει να επιτρέπεται η χρήση παρένθετης µητέρας; Ποια
κριτήρια θα πρέπει να τεθούν;

• Θα πρέπει να επιτρέπεται η προσφυγή σε µεθόδους ΙΥΑΑ σε
οµοφυλόφιλα ζευγάρια;



Ιατρικώς Υποβοηθούµενη
Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (ΙΥΑΑ)
Περίπτωση 2:
Ένα ζευγάρι προσφεύγει στην διαδικασία εξωσωµατικής
γονιµοποίησης, όπου γονιµοποιούνται περισσότερα του
ενός ωαρίου και δηµιουργούνται περισσότερα έµβρυα από
όσα τελικά εµφυτεύονται στην µήτρα της γυναίκας. 
Ο σύζυγος επιθυµεί να φυλαχθούν τα έµβρυα για πιθανή
µελλοντική προσπάθεια.
Η σύζυγος δεν θέλει να λάβει καµία απόφαση.
Οι επιλογές που τους δίδονται από το Κέντρο
Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης είναι να τα φυλάξουν για
κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και µετά να
αποφασίσει το ζευγάρι εάν θα τα δώσουν σε άλλο ζευγάρι
για χρήση είτε εάν θα καταστραφούν είτε εάν θα δοθούν για
έρευνα.



Ιατρικώς Υποβοηθούµενη
Ανθρώπινη Αναπαραγωγή (ΙΥΑΑ)

Περίπτωση 2: Βιοηθικά ∆ιλήµµατα
•Το γονιµοποιηµένο ωάριο είναι έµβρυο;

•Είναι ηθικό να καταστραφεί ένα ανθρώπινο έµβρυο ή να
διεξαχθεί έρευνα σε αυτό;

•Ποιο είναι προτιµότερο: η έρευνα σε γονιµοποιηµένα
ωάρια-έµβρυα ή η καταστροφή τους;

•Το έµβρυο που παραµένει in-vitro (στον σωλήνα) θα
πρέπει να αντιµετωπίζεται διαφορετικά από αυτό που έχει
εµφυτευθεί στην µήτρα; Θα έπρεπε να υπάρχει ο ίδιος
βαθµός προστασίας;



Γενετικά Τεστ
Η ανάλυση των γενετικών χαρακτηριστικών ενός
προσώπου για ανακάλυψη µιας ανωµαλίας που ευθύνεται
για µια νόσο ή µια διαταραχή είτε για ανακάλυψη µιας
προδιάθεσης για εµφάνιση µιας νόσου.

Όλο και περισσότερα τεστ είναι διαθέσιµα για εντοπισµό
των γενετικών ανωµαλιών, αλλά, ταυτόχρονα, οι
αποτελεσµατικές µορφές θεραπευτικής αγωγής για την
καθυστέρηση της ανάπτυξης ή την αποτροπή της έναρξης
των ασθενειών που συνδέονται µε τις ανωµαλίες αυτές
είναι πολύ περιορισµένη.



Γενετικά Τεστ

Μια εξέταση των γενετικών χαρακτηριστικών, 
ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα, µπορεί να έχει
σοβαρές συνέπειες στη ζωή του ατόµου.
Η αποκάλυψη των «πιθανών κινδύνων» στη
µελλοντική του υγεία µπορεί να επηρεάσουν
σοβαρά την ψυχολογική του υγεία, τον τρόπο
αντιµετώπισης της ζωής του, αλλά ακόµη και να
προκαλέσουν κοινωνική διάκριση σε βάρος του.



Γενετικά Τεστ

Περίπτωση 3: Η Άννα ηλικίας 18 ετών, φοβάται ότι µπορεί να
πάθει καρκίνο του µαστού όπως η µητέρα και η αδελφή
της. Ως εκ τούτου, αποφασίζει να κάνει το γενετικό τέστ
που της συστήνει η γιατρός της. Αν φέρει µετάλλαξη στο
γονίδιο BRCA1 έχει 40% κίνδυνο να εµφανίσει καρκίνο του
µαστού πριν την ηλικία των 50 ετών.  Αν το αποτέλεσµα
του τεστ είναι θετικό, τότε προληπτικά θα πρέπει να
υποβάλλεται σε ακτινοβολία µε ακτίνες Χ ώστε
οποιοσδήποτε όγκος να εντοπιστεί όσον το δυνατόν πιο
γρήγορα. Ένας φίλος της, της µίλησε επίσης για χώρες
όπου προτείνεται χειρουργική αφαίρεση των µαστών όπου
ο κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου µειώνεται µόλις στο 3%. 
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα δεν θέλει να µιλήσει µε την
οικογένεια της για να µην τους πανικοβάλει, ιδιαίτερα την
10χρονη αδελφή της.



Γενετικά Τεστ

Περίπτωση 5: Βιοηθικά ∆ιλήµµατα
• Θα κάνατε την ίδια επιλογή µε την Άννα; Θα θέλατε να
γνωρίζετε εάν έχετε προδιάθεση;

•Αν το τεστ είναι θετικό τι λύση θα επιλέγατε; Η ριζική λύση
της χειρουργικής αφαίρεσης των µαστών µειώνει σηµαντικά
τον κίνδυνο, αλλά συνεπάγεται µόνιµο ακρωτηριασµό.

•Θα πρέπει να ενηµερώσει την οικογένεια της, ιδιαίτερα την
µικρή της αδελφή εάν το τεστ είναι θετικό;

•Μπορεί η γιατρός να µιλήσει µε την αδελφή της Άννας; 
Αυτό θα παραβίαζε το ιατρικό απόρρητο;



Ευθανασία
• Η ευθανασία είναι η πρόκληση θανάτου σε ένα
πρόσωπο που βρίσκεται το τελικό στάδιο της
ζωής του.

• Ενεργητική ευθανασία είναι όταν το ίδιο το άτοµο
χρησιµοποιεί κάποιο µέσο µε σκοπό το
τερµατισµό της ζωής του.

• Παθητική ευθανασία είναι όταν ένα τρίτο
πρόσωπο χρησιµοποιεί κάποιο µέσον µε σκοπό
τον τερµατισµό της ζωής κάποιου προσώπου
που είναι σοβαρά άρρωστο ή πεθαίνει.



Ευθανασία

• Υπάρχει δικαίωµα στο θάνατο όπως
υπάρχει το αντίστοιχο δικαίωµα στη ζωή;

• Η ευθανασία αποτελεί µορφή αυτοκτονίας;



Ευθανασία

∆ύο δίδυµα κωφά αδέλφια, 45 ετών, στο
Βέλγιο ζήτησαν να τους κάνουν ευθανασία
όταν έµαθαν ότι σύντοµα θα έχαναν και την
όραση τους και δεν θα µπορούσαν πλέον να
βλέπουν. Η ευθανασία έγινε αφού στο
Βέλγιο είναι νόµιµη (Εφηµερίδα Πολίτης, 
14/01/2013)



Ευθανασία

Στη Σουηδία µια γυναίκα 32 χρονών η οποία
ήταν εντελώς παράλυτη και εξαρτώµενη από
έναν αναπνευστήρα από την ηλικία των 6 
ετών κατάφερε να επιτύχει έγκριση για
αποσύνδεση της και να θέσει τέρµα στη ζωή
της µε ενεργητική ευθανασία.



Βιοτράπεζες Βιολογικών Ουσιών
Ανθρώπινης Προέλευσης

Με τον όρο βιοτράπεζα εννοείται η συλλογή
δειγµάτων ή και ουσιών που προέρχονται
από το ανθρώπινο σώµα και είναι
συσχετισµένα ή µπορούν να συσχετισθούν
µε προσωπικά δεδοµένα και άλλες
παραµέτρους που αφορούν τους δότες
αυτών των δειγµάτων ή και τα µέλη της
οικογένειας/συγγενών των δοτών και ως
τέτοια καταχωρούνται.



Βιοτράπεζες Βιολογικών Ουσιών
Ανθρώπινης Προέλευσης

Συγκατάθεση από τον δότη θα πρέπει να είναι ενσυνείδητη, 
ενυπόγραφη µετά από πλήρη πληροφόρηση του για την
τύχη του βιολογικού του δείγµατος.

∆υνατότητα απόσυρσης συγκατάθεσης και καταστροφή
των δειγµάτων.  

Εξασφάλιση ανωνυµίας του δείγµατος για χρήση από
οποιοδήποτε ερευνητή θα αποταθεί στη βιοτράπεζα.

Τι γίνεται το δείγµα κάποιου δότη µετά το θάνατο του.



ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Τα βλαστικά κύτταρα είναι τα µη
εξειδικευµένα κύτταρα των ζωικών και
ανθρώπινων οργανισµών. 
Χαρακτηριστικά τους είναι η ικανότητα τους
να αυτό-ανανεώνονται µε τη διαίρεση τους
και να διαφοροποιούνται σε εξειδικευµένα
κύτταρα.
Υπάρχουν τα εµβρυικά βλαστοκύτταρα και
τα ενήλικα βλαστοκύτταρα.



ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Τα εµβυϊκά βλαστοκύτταρα είναι τα αρχέγονα
κύτταρα ενός εµβρύου, όταν αυτό βρίσκεται στη
πρώιµη φάση ανάπτυξης (4-5 ηµερών και
αποτελούµενο από 50-150 κύτταρα).
Τα εµβρυικά βλαστοκύτταρα είναι «πολυδύναµα»
δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούνται
προς οποιοδήποτε κυτταρικό τύπο έχει ανάγκη ο
οργανισµός π.χ κύτταρα αίµατος, νευρικά κύτταρα, 
κύτταρα ήπατος κλπ.



ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Τα ενήλικα βλαστοκύτταρα είναι τα κύτταρα
που βρίσκονται σε αναπτυγµένους
οργανισµούς ή σε ανεπτυγµένα έµβρυα και
έχουν την ικανότητα να διαιρούνται και να
δηµιουργούν δυο πανοµοιότυπα κύτταρα και
την ικανότητα να διαιρούνται και να
δηµιουργούν ένα εξειδικευµένο κύτταρο του
ιστού που προέρχεται και ένα κύτταρο-
αντίγραφο τους.



ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
Ερευνητές µετέτρεψαν δερµατικά κύτταρα σε νευρώνες
(εγκεφαλικά κύτταρα).

Τα βλαστικά κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν επίσης για νέες
θεραπείες γονιµότητας.

6χρονο κοριτσάκι που έπασχε από εγκεφαλική παράλυση
θεραπεύτηκε µετά την µεταµόσχευση δικών της βλαστικών
κυττάρων από το αίµα του οµφάλιου λώρου.

Γίνονται προσπάθειες για µετατροπή στο εργαστήριο
βλαστοκυττάρων σε τεχνητά ανθρώπινα όργανα για
µεταµοσχεύσεις


