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ΔομήΔομή τηςτης ΠαρουσίασηςΠαρουσίασης
•• ΉθοςΉθος καικαι ΗθικήΗθική, , ΒιοηθικήΒιοηθική
•• ΓιατίΓιατί ΗθικήΗθική στηνστην ΈρευναΈρευνα;;

–– ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία
–– ΕργαλείαΕργαλεία
–– ΠαρεμβάσειςΠαρεμβάσεις στονστον άνθρωποάνθρωπο, , ζώαζώα, , φυτάφυτά, , περιβάλλονπεριβάλλον
–– ΌφελοςΌφελος τηςτης ΈρευναςΈρευνας ((κοινωνικόκοινωνικό, , ανθρωπιστικόανθρωπιστικό, , ιατρικόιατρικό, , 
περιβαλλοντικόπεριβαλλοντικό, , οικονομικόοικονομικό, , κκ..αα.).)

•• ΗΗ ΣύμβασηΣύμβαση τουτου ΟβιέδοΟβιέδο
•• ΗΗ ΕθνικήΕθνική ΕπιτροπήΕπιτροπή ΒιοηθικήςΒιοηθικής ΚύπρουΚύπρου
•• ΗΗ ΑξιολόγησηΑξιολόγηση ΕρευνητικώνΕρευνητικών ΠροτάσεωνΠροτάσεων
•• ΣύγχροναΣύγχρονα ΒιοηθικάΒιοηθικά ΔιλλήματαΔιλλήματα

–– ΚαύσηΚαύση ΝεκρώνΝεκρών
–– ΣυμβόλαιοΣυμβόλαιο ΕλεύθερηςΕλεύθερης ΣυμβίωσηςΣυμβίωσης
–– ΠαραγωγήΠαραγωγή ΑνθρώπινωνΑνθρώπινων ΟργάνωνΟργάνων



ΉθοςΉθος καικαι ΗθικήΗθική
• Η λέξη Ήθος στην αρχική της μορφή εμφανιζόταν σαν έθος, 

από την λέξη αυτή προέρχεται η λέξη έδος.
• Έδος = κατοικία θεών, θρόνος, θεμέλιο
• Από την λέξη αυτή έχουμε την λέξη:
• Είδος (με ψιλή και περισπωμένη) = κάλλος, ιδιαίτερος

τρόπος ενέργειας, μορφή, σχήμα.
• Είναι το ήθος κάτι που εξαρτάται από τις συνθήκες

διαβίωσης ή την εποχή μέσα στην οποία ζει ο άνθρωπος, ή
είναι κάτι ανεξάρτητο από αυτά;

• Είναι το Κάλλος, αποτέλεσμα ενός οποιουδήποτε Έρωτα ή
είναι το δημιούργημα του Έρωτα, όπως αυτός εκφράζεται
μέσα από την άποψη της Διοτίμας, αγαπημένης δασκάλας
του Σωκράτη, στο Συμπόσιο του Πλάτωνα; 

• Ο Ηράκλειτος λέει..."Ήθος, τω ανθρώπω δαίμων" που στα
σύγχρονα ελληνικά μεταφράζεται, "Θεός για τον άνθρωπο
είναι το Ήθος".



Ήθος και Ηθική
• Σ' αυτόν τον καινούριο κόσμο ερχόμαστε με τον θείο νόμο μέσα μας, 

έναν οδηγό, το Ήθος, που μας συνδέει με την πηγή μας και μας ορίζει
αυτό που θα πρέπει να δημιουργήσουμε στον κόσμο της ύλης και που
απαιτεί να συμπεριφερθούμε σύμφωνα με το Έδος, το θείο θεμέλιο, 
και το κάλλος.

• Να συμπεριφερθούμε σύμφωνα με το Έδος, σημαίνει να
συμπεριφερθούμε σύμφωνα με το Είδος μας. Και όταν οι άνθρωποι
κατορθώνουν να συμφωνήσουν τον τρόπο ζωής τους με αυτό που τους
υπαγορεύει το Είδος τους, τότε έχουμε την ανάπτυξη της Συν‐είδησης
τους. 

• Το Έθος, Είδος, Ήθος εδράζει μέσα μας, απεικονίζεται στην δομή του
κυττάρου μας, αν και δεν δρούμε πάντα σύμφωνα με αυτό, είτε γιατί
δεν το αντιλαμβανόμαστε είτε γιατί κάνουμε ότι δεν το
αντιλαμβανόμαστε. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε α‐συν‐είδητοι.

• Η λέξη Ηθική εκφράζει ακριβώς και αυτές τις παρεκκλίσεις από τον
φυσικό νόμο ή Ήθος. Η λέξη ηθική είναι σύνθετη και προέρχεται από
την λέξη ήθος και την λέξη εικάζω= ομοιάζω. 



Ηθική και Βιοηθική
• Έτσι η Ηθική δεν εκφράζει πάντα το Ήθος, αντίθετα πολύ συχνά έχει

εντελώς αντίθετη έννοια. Είναι γνωστό ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα
ακόμα και ενάντια στην φύση, έχουν γίνει για λόγους ηθικής. (π.χ η
βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη που έγινε για να θρέψει
εκατομμύρια ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, κατέληξε σε βάρος της
φύσης και κατ' επέκταση και σε βάρος της υγείας του ανθρώπου, αλλά
και οι δημόσιοι, μέχρι θανάτου, λιθοβολισμοί γυναικών που
θεωρήθηκαν μοιχές ή ανήθικες, και κάποτε ήταν συνηθισμένο θέαμα
ακόμη και στις ευρωπαϊκές χώρες ενώ τώρα απαντώνται κυρίως σε
κάποιες ισλαμικές χώρες, ήταν και είναι έλλειψη ήθους).

• Ο ορισμός της βιοηθικής πηγάζει από τις ελληνικές λέξεις «βίος» και
«ηθική», και έχει ως σημείο εκκίνησής της τον Van Rensselaer Potterο
οποίος θεωρείται ο πατέρας της βιοηθικής με την αναφορά της λέξης
για πρώτη φορά στο βιβλίο του το 1971 «Bioethics: A Bridge to the
future».

• Οι βασικές αρχές της Βιοηθικής είναι:
– Σεβασμός της Αυτονομίας (respect of autonomy)
– Μη βλάβη συνανθρώπου (Non‐maleficence)
– Ευεργεσία (Benefince)
– Δικαιοσύνη (Justice).



ΒιοηθικήΒιοηθική: : ΟρισμόςΟρισμός

• 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.



Η Σύμβαση του Οβιέδο
• Τα κράτη‐μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέταξαν στο

Οβιέδο (Oviedo) το 1997 τη Σύμβαση για την Προστασία των
Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπινου Όντος σε
σχέση με τις εφαρμογές της Βιολογίας και της Ιατρικής. Η
Σύμβαση επεκτάθηκε στο Παρίσι το 1998 με άρθρα που αφορούν
την κλωνοποίηση. Η σύμβαση αυτή έχει κυρωθεί με σχετικό Νόμο
το 2001 από την Κυπριακή Δημοκρατία (Ν. 31(ΙΙΙ)/2001).

• Ενδεικτικά παρατίθενται τα πιο σημαντικά άρθρα που
σχετίζονται με τη διασφάλιση βασικών ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
– «Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρεμβολή με σκοπό τη δημιουργία

ανθρώπινου όντος γενετικά όμοιου με άλλο ανθρώπινο ον, ζωντανού ή
νεκρού», Άρθρο 1. 

– «Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία αφορά
την υγεία του», Άρθρο 10.

– «Απαγορεύεται κάθε είδους διάκριση εναντίον ατόμου με βάση
κληρονομικά του χαρακτηριστικά», Άρθρο 11.



Η Σύμβαση του Οβιέδο
– «Προστασία των ατόμων που μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα»

Άρθρο 16, 

• Έρευνα σε άτομο μπορεί να γίνει εφ’ όσον τηρούνται όλες οι

ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Δεν υπάρχει εναλλακτικός αποτελεσματικός τρόπος για έρευνα σε
ανθρώπους.

– Οι κίνδυνοι που πιθανόν να συμβούν στο άτομο που λαμβάνει μέρος
δεν είναι δυσανάλογοι του οφέλους που θα προκύψει από την
έρευνα.

– Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί από αρμόδιο σώμα μετά
από ανεξάρτητη εξέταση για την επιστημονική του αξία, 
περιλαμβανομένης και της αξιολόγησης του σκοπού της έρευνας, και
πολυθεματικής αξιολόγησης για ηθική αποδοχή του.

– Άτομα που λαμβάνουν μέρος σε έρευνα έχουν πληροφορηθεί για τα
δικαιώματά τους και την ασφάλεια τους είναι κατοχυρωμένα από τον
νόμο.

– Η απαιτούμενη συγκατάθεση όπως παρέχεται στο Άρθρο 5 έχει δοθεί
ρητώς, εξειδικευμένα και τεκμηριώνεται. Μια τέτοια συγκατάθεση
μπορεί ελεύθερα να αποσύρεται οποιαδήποτε στιγμή.   



Γιατί Ηθική στην Έρευνα;
• Μεθοδολογία

– Το δείγμα πληθυσμού μπορεί να επηρεάζονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα τους. Ειδική προσοχή για τις
ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

– Η επιλογή του δείγματος μπορεί να προκαλεί κοινωνικό ή
φυλετικό αποκλεισμό

– Ο τρόπος χειρισμού των συμμετεχόντων να προκαλεί
βλάβες ή ένα πείραμα να προκαλεί βλάβες στο
περιβάλλον

• Εργαλεία
– Νέα Φάρμακα
– Τοξικές Ουσίες
– Ψυχολογική φόρτιση

• Παρεμβάσεις στον άνθρωπο, ζώα, φυτά, περιβάλλον
• Όφελος της Έρευνας (κοινωνικό, ανθρωπιστικό, 

ιατρικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, κ.α.)



Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου
• Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ), που ιδρύθηκε το

2001 και λειτούργησε το 2002 με βάση τον νόμο. Είναι
ανεξάρτητο σώμα που αποτελείται από 13 μέλη τα οποία
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για τετραετή θητεία.

• Είναι πολυθεματική επιτροπή καθότι σύμφωνα με τον Ν.150 
(Ι)/2001   αποτελείται από άτομα που προέρχονται από το χώρο
των ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών (4 
άτομα), ιατρικών και βιολογικών επιστημών (4 άτομα). Επίσης, 
από οποιαδήποτε άλλη επιστήμη ή επάγγελμα ή που έχουν
διακριθεί σε οποιοδήποτε τομέα ή δραστηριότητα για την
προσφορά τους (4 άτομα). Ο Πρόεδρος της ΕΕΒΚ επιλέγεται από
οποιαδήποτε από τις κατηγορίες επιστημόνων που αναφέρονται
πιο πάνω.

• Αποστολή της ΕΕΒΚ σύμφωνα με το άρθρο 3 (1) του Νόμου 150 
(Ι)/2001 είναι: η διαρκής παρακολούθηση, έρευνα, συστηματική
ανάλυση και αξιολόγηση των θεμάτων και προβλημάτων που
σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, πρόοδο και εφαρμογή
των επιστημών της βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, 
της γενετικής και της φαρμακευτικής καθώς επίσης την ανθρώπινη
παρέμβαση στη βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο
γονότυπο και τη διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, 

ώ θ ώ ώ δ ά



Η Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων
• Σύμφωνα με τους Κώδικες Πρακτικής και με βάση την

εξουσία που χορηγείται στην ΕΕΒΚ από τον Νόμο 150 
(Ι)/2001 η ΕΕΒΚ προχώρησε στην σύσταση τριών
Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης:

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας,
• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών

Πρωτοκόλλων σε Σχέση με την Κλινική Έρευνα στα
Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης, και

• Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας και
Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε Σχέση με την Κλινική
Έρευνα στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης.

• Οι Επιτροπές αυτές αποτελούνται από 9 μέλη έκαστη τα
οποία διορίζονται από την ΕΕΒΚ για διετή θητεία. Ρόλος
των ΕΒΑ είναι η αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων



Η Αξιολόγηση Ερευνητικών Προτάσεων

• Γίνεται κατ’ αρχήν γνωμοδότηση κατά πόσον μια
ερευνητική πρόταση χρήζει αξιολόγησης ή μη
από την ΕΕΒΚ.

• Εάν χρήζει παραπέμπεται στην αρμόδια για το
θέμα Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης (ΕΒΑ)

• Η ΕΒΑ αφού εξετάσει την ερευνητική πρόταση, 
μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις, ώστε να
μπορέσει να την εγκρίνει ή ακόμη και να την
απορρίψει.

• Η όλη διάρκεια της διαδικασίας παίρνει 30‐60 
ημέρες ανάλογα με την πρόταση.



ΆλλεςΆλλες ΑρμοδιότητεςΑρμοδιότητες τηςτης ΕΕΒΚΕΕΒΚ
• Έκδοση Γνωμών σε θέματα που αφορούν την ηθική
σε ζητήματα ιατρικής, Βιοϊατρικής, σχετικής
τεχνολογίας, αλλά και θέματα ηθικής που αφορούν
την κοινωνία. 

• Συμβουλευτικός ρόλος σε Υπουργεία και αρμόδιες
αρχές σε θέματα που αφορούν την εισαγωγή ή
τροποποίηση νόμων.

• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή σώματα που
ασχολούνται με θέματα ηθικής και βιοηθικής.



Σύγχρονα Βιοηθικά διλήμματα



ΚαύσηΚαύση ήή ΤαφήΤαφή;;



ΚαύσηΚαύση ΝεκρώνΝεκρών –– τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα;;



ΚαύσηΚαύση ΝεκρώνΝεκρών –– τοτο αποτέλεσμααποτέλεσμα;;



ΚαύσηΚαύση ΝεκρώνΝεκρών –– ΗθικάΗθικά ΔιλήμματαΔιλήμματα
• Τα κυριότερα είναι θρησκευτικών πεποιθήσεων

– Ορθόδοξος και Καθολική Εκκλησία είναι εναντίον της
καύσης τω νεκρών

– Ιουδαϊκή θρησκεία και Ισλάμ επίσης εναντίον της
καύσης των νεκρών

– Ινδουιστές και Βουδιστές πιστεύουν και ασκούν καύση
των νεκρών (ανοιχτή καύση στους Ινδουιστές, μη
συνθλιβή των οστών στους Ιάπωνες Βουδιστές)

– Στη Χριστιανοσύνη το νεκρό σώμα πρέπει να ταφεί
ώστε να μπορεί να αναστηθεί

– Η ύπαρξη DNA στα υπολείμματα των οστών μετά την
καύση έχει προκαλέσει προβληματισμό ανάμεσα σε
χριστιανούς κληρικούς.



ΚαύσηΚαύση ΝεκρώνΝεκρών –– ΗθικάΗθικά ΔιλήμματαΔιλήμματα

• Άλλα Ηθικά Διλήμματα
– Η καύση νεκρών ρυπαίνει το περιβάλλον
– Κατά την καύση των νεκρών καταναλώνεται σημαντική
ενέργεια

– Η καύση νεκρών γίνεται και για εγκληματικούς
σκοπούς (απόκρυψη ταυτότητας, ολοκαύτωμα)

– Είναι πιο ανθρώπινη η καύση σε σχέση με την ταφή
ενός νεκρού, όταν γνωρίζουμε πως μετά την καύση για
να παραχθεί η τέφρα, τα οστά του νεκρού
συνθλίβονται και κονιορτοποιούνται;

– Πώς ικανοποιείται η επιθυμία ενός ατόμου (ατομική
επιλογή) να καεί αντί να ταφεί όταν αποβιώσει;



ΤοΤο σχέδιοσχέδιο τωντων ΚρεματορίωνΚρεματορίων στοστο
AuschwitzAuschwitz‐‐BirkenauBirkenau



Αουσβιτς Εναέρια
φωτογραφία της
RAF, όπου
φαίνονται ακόμη
και οι φωτιές των
σωρών πτωμάτων, 
1944.

ΆουσβιτςΆουσβιτς

Συνολικά 1.100.000 Εβραίοι
εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς
μεταξύ των ετών 1940‐1945. 
Περίπου 960.000 
θανατώθηκαν εκεί (από τους
οποίους 865.000 σε θαλάμους
αερίων αμέσως κατά την άφιξή
τους και περίπου 95.000 από
τις 200.000 Εβραίων που ήταν
καταγεγραμμένοι ως
κρατούμενοι).



ΤοΤο ΚρεματόριοΚρεματόριο στοστο DachauDachau



ΣύγχρονοΣύγχρονο ΚρεματόριοΚρεματόριο στονστον ΚαναδάΚαναδά



Συμβόλαιο Ελεύθερης Κοινωνικής
Συμβίωσης

• Κοινωνικά και όχι νομικά ίσως θα είναι η κυπριακή
κοινωνία αναγκασμένη να βρεθεί αντιμέτωπη με την
ανάγκη επαναπροσδιορισμού της παραδοσιακής έννοιας
του γάμου και της κατοχύρωσης νέων μορφών
συμβίωσης, όπως το «συμβόλαιο ελεύθερης κοινωνικής
συμβίωσης» ή οι γάμοι μεταξύ ομοφύλων ατόμων.

• Η αναγκαιότητα νομικής κατοχύρωσης της ελεύθερης
συμβίωσης γίνεται κοινωνικά πιο επιτακτική, αν
αναλογιστεί κανείς ότι στην Κύπρο, όπως και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και σήμερα η συμβίωση έξω
από το γάμο, ακόμα και μακρόχρονη και σταθερή, δεν
συνεπάγεται δικαιώματα ούτε ρυθμίζει περιουσιακές ή
άλλες σχέσεις μεταξύ των συντρόφων.



Συμβόλαιο Ελεύθερης Κοινωνικής
Συμβίωσης

• Το ερώτημα που γεννιέται σε αυτή την περίπτωση
είναι κατά πόσον η νομική ρύθμιση της ελεύθερης
συμβίωσης υποσκάπτει ή όχι το θεσμό του γάμου, ο
οποίος συνεχίζει να αποτελεί την επικρατούσα
βάση δημιουργίας οικογένειας.

• Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στο άρθρο 12 διακρίνει το γάμο ως δικαίωμα δυο
ανθρώπων του αντίθετου φίλου, γεγονός το οποίο
δεν επιβάλλει την υποχρέωση παραχώρησης
δικαιώματος τέλεσης γάμων με άτομα του ιδίου
φύλου.



Συμβόλαιο Ελεύθερης Κοινωνικής
Συμβίωσης

• Στην Κύπρο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός
για να συζήσουν κάποιοι, ακόμα και να
ρυθμίσουν τις προσωπικές τους σχέσεις με μια
συμφωνία, αυτό που δεν αναγνωρίζεται είναι η
νομική κατοχύρωση της συμβίωσης αυτής, ούτε
και για τα ετερόφυλα ζευγάρια.

• Το θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί είναι αυτό
της νομικής ρύθμισης της ελεύθερης συμβίωσης
και όχι θέματα γάμου και υιοθεσίας



Συμβόλαιο Ελεύθερης Κοινωνικής
Συμβίωσης

• Οι πλείστες χώρες της Ε.Ε. ‐μόνο πέντε χώρες έχουν
αναγνωρίσει το δικαίωμα συμβίωσης ετερόφυλων ζευγαριών‐
δεν αποδέχθηκαν τη νομική κατοχύρωση της συμβίωσης των
ετερόφυλων ζευγαριών, γιατί θεωρούν ότι θα πλήξει το θεσμό
του γάμου και τον κοινωνικό ιστό.

• Ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων θα μπορούσε να κάνει ένα
συμβόλαιο με το οποίο ο ένας να κληροδοτεί τα υπάρχοντά
του στον άλλον. Μόνο που το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Ενώ
σε ένα ετερόφυλο ζευγάρι που έχει παντρευτεί ή έχει κάνει
σύμφωνο συμβίωσης οι όροι είναι δεδομένοι, στην περίπτωση
του ομοφυλόφιλου ζευγαριού διατυπώνονται κατά περίσταση. 
Το μεγαλύτερο ωστόσο πρόβλημα είναι νομικό. Ακόμα κι να
υπάρχει σύμφωνο, αν οι κληρονόμοι πρόσβαλαν το
συμβόλαιο, αμφιβάλλω αν θα υπήρχε δικαστήριο που θα
έλεγε: «Ο περιπτεράς έχει δικαίωμα στην κληρονομιά επειδή
τα είχε με τον θείο σας»!



Συμβόλαιο Ελεύθερης Κοινωνικής
Συμβίωσης

• Αυτό που κάνει το σύμφωνο συμβίωσης είναι να
νομιμοποιεί το «τα είχε». Από τη στιγμή που το
κράτος θα δώσει νομική ισχύ στο «τα έχει η
Όλγα με τη Βαρβάρα» και θα είναι το ίδιο με το
«τα έχει ο Μιχάλης με την Κάτια», έχουμε στην
πραγματικότητα αναγνώριση του πολιτικού
γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων.

• Πώς μπορεί να γεννηθεί και μεγαλώσει ένα
παιδί σε μια οικογένεια ομοφύλων γονιών, πού
πάει η επιλογή του ιδίου του παιδιού να έχει
μητέρα και πατέρα; (κάτι που έχει καθορίσει η
φύση)



ΣυμβόλαιοΣυμβόλαιο ΕλεύθερηςΕλεύθερης ΚοινωνικήςΚοινωνικής ΕπιβίωσηςΕπιβίωσης
καικαι ΠροσδόκιμοΠροσδόκιμο ΕπιβίωσηςΕπιβίωσης

• Σημαντικά έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής ανάμεσα
στους ομοφυλόφιλους άνδρες που έχουν υπογράψει το
λεγόμενο «συμβόλαιο κοινωνικής συμβίωσης», κάτι
που ωστόσο δεν ισχύει για τις ομοφυλόφιλες γυναίκες. 
Αυτό είναι το συμπέρασμα νέας επιστημονικής μελέτης, 
που ανέβηκε στο έγκυρο nlm.nih.gov (U.S. National
Library of Medicine).

• Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής παρατηρήθηκε μετά
το 1996, προφανώς σε συνδυασμό με τη σταθερότητα
της σεξουαλικής σχέσης, αλλά και την ανάπτυξη
αποτελεσματικών θεραπειών κατά του AIDS.



ΣυμβόλαιοΣυμβόλαιο ΕλεύθερηςΕλεύθερης ΚοινωνικήςΚοινωνικής ΕπιβίωσηςΕπιβίωσης
καικαι ΠροσδόκιμοΠροσδόκιμο ΕπιβίωσηςΕπιβίωσης

• Αντίθετα, στην περίπτωση των ομοφυλόφιλων γυναικών
που έχουν υπογράψει το «συμβόλαιο κοινωνικής
συμβίωσης», βρέθηκε ότι η θνησιμότητα έχει αυξηθεί
και οι βασικοί λόγοι θανάτου είναι η αυτοκτονία και ο
καρκίνος. Οι ερευνητές δεν βρήκαν την αιτία, επομένως
επισημαίνουν την ανάγκη να προσδιοριστούν οι κρυφοί
παράγοντες που συμβάλλουν στη διόγκωση του
προβλήματος.

• Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια πως οι στρέιτ
έγγαμοι έχουν μειωμένο δείκτη θνησιμότητας και
επομένως αυξημένο προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με
χωρισμένους ή εργένηδες



ΜεταμοσχεύσειςΜεταμοσχεύσεις‐‐ ΠαραγωγήΠαραγωγή ΟργάνωνΟργάνων

• Παρατηρείται μια αυξανόμενη ζήτηση οργάνων για
μεταμόσχευση που οδηγεί σε πολλαπλά ηθικά
προβλήματα λόγω της μειωμένης προσφοράς.

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

• Υπάρχουν τεράστιες τεχνολογικές δυνατότητες, 
αλλά,  μέχρι που θα πρέπει να φτάσουμε; 
(παραγωγή ανθρώπινων οργάνων από
βλαστοκύτταρα;)



ΒλαστοκύτταραΒλαστοκύτταρα

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.



ΒλαστοκύτταραΒλαστοκύτταρα
Τα εμβρυϊκά 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.



ΒλαστοκύτταραΒλαστοκύτταρα

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.



ΣχηματικήΣχηματική παράστασηπαράσταση τηςτης δυνατότηταςδυνατότητας τωντων
βλαστοκυττάρωνβλαστοκυττάρων νανα παράγουνπαράγουν διαφοροποιημέναδιαφοροποιημένα

κύτταρακύτταρα

ΒλαστοκύτταροΒλαστοκύτταρο

Heart cells



ΒλαστοκύτταραΒλαστοκύτταρα
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



Ήπαρ παραχθέν από πολυδύναμα
Βλαστοκύτταρα (Ιαπωνία)



ΒλαστοκύτταραΒλαστοκύτταρα –– ΠαραγωγήΠαραγωγή ΟργάνωνΟργάνων

• Επί του παρόντος η παραγωγή ανθρώπινων
οργάνων και ειδικά νεφρών και ήπατος έχει
επιτευχθεί με τη χρήση βλαστοκυττάρων αλλά το
μέγεθος των οργάνων που παράχθηκαν είναι πολύ
μικρό (Νεφροί ενός εμβρύου 5 εβδομάδων).

• Οι φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκουν στην
παραγωγή ανθρώπινων οργάνων για να δοκιμάζουν
την τοξικότητα νέων φαρμάκων



ΗθικάΗθικά ΔιλήμματαΔιλήμματα
• Είναι ηθικά παραδεκτό να χρησιμοποιούμε
και ειδικότερα να παράγουμε ανθρώπινα
έμβρυα (έστω και ζυγωτά) για την παραγωγή
ανθρώπινων οργάνων;

• Είναι ηθικά παραδεκτό να χρησιμοποιούμε
έμβρυα (έστω και ζυγωτά) για ερευνητικούς
σκοπούς; Στην πράξη σημαίνει καταστροφή
αρκετών εμβρύων.

• Πού σταματά η παραγωγή ανθρώπινων
οργάνων λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα
κλωνοποίησης του ανθρώπου;



ΜήπωςΜήπως θαθα έρθειέρθει ηη ήμεραήμερα πουπου θαθα δούμεδούμε καικαι αυτόαυτό; ; 

ΑποθήκηΑποθήκη ΒλαστοκυττάρωνΒλαστοκυττάρων
ΤμήμαΤμήμα ΑνταλλακτικώνΑνταλλακτικών
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