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ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (ΠΓ∆) 
 

Οποιαδήποτε µέθοδος που περιλαµβάνει χειρισµούς ή παρεµβάσεις στο 

ωάριο και κυρίως στο έµβρυο (βιοψία εµβρύου), πριν την εµβρυοµεταφορά και 

εµφύτευση στην µήτρα, µε στόχο να αποφευχθεί γέννηση παιδιού µε σοβαρή 

γενετική  νόσο της οποίας είναι φορείς οι γονείς ή οι δότες ή από την οποία νοσεί 

τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς ή να γεννηθεί παιδί µε συγκεκριµένα 

γενετικά πρότυπα.  Ο κύκλος της ΠΓ∆ είναι ακριβώς ο ίδιος µε εκείνο της 

Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης, µε τη µόνη εξαίρεση ότι η βιοψία των εµβρύων 

πραγµατοποιείται, συνήθως, την 3 ηµέρα, όταν το έµβρυο βρίσκεται στο στάδιο 8 

κυττάρων.  Μετά το τέλος της γενετικής διάγνωσης, µόνο τα επιλεγµένα έµβρυα 

µεταφέρονται στη γυναίκα. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΓ∆ 

Η Π.Γ.∆ είναι µια µέθοδος η οποία εφαρµόζεται στο πλαίσιο της ΙΥΑΑ.  Σε 

περίπτωση που ένα ζευγάρι µπορεί να τεκνοποιήσει χωρίς προσφυγή στην ΙΥΑΑ 

αλλά είναι φορέας σοβαρών κληρονοµικών γενετικών ασθενειών είναι 

αναγκασµένο να καταφύγει σε ΙΥΑΑ ώστε να µπορέσει να εφαρµόσει την Π.Γ.∆. 

 

Η εξωσωµατική γονιµοποίηση αποτελεί την βιοϊατρική εφαρµογή η οποία 

αναπτύχθηκε µε σκοπό την υποβοήθηση ζευγαριών που αντιµετωπίζουν πρόβληµα 

αναπαραγωγής.  Το Συµβούλιο της Ευρώπης µε τη σύσταση της Επιτροπής 

Υπουργών Νο.(R)87 (16.7.1987) και το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 

1989 αναφέρει ότι οι τεχνητές µέθοδοι αναπαραγωγής δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως λύση ευκολίας ή ως εναλλακτική µέθοδος της φυσικής 

γονιµοποίησης αλλά αποκλειστικά ως τελευταία πιθανότητα.  

 

 Γι΄ αυτό ως λόγοι υποβολής στην τεχνητή γονιµοποίηση και στις σχετικές 

θεραπείες πρέπει να θεωρούνται (α) η καταπολέµηση της στειρότητας και κατ΄ 

εξαίρεση (β) ο κίνδυνος µετάδοσης κληρονοµικής ασθένειας. Στις χώρες όπου η 

τεχνητή µέθοδος αναπαραγωγής ρυθµίζεται µε νοµοθεσία (βλ. Ελβετία, Γερµανία, 

Γαλλία, Αυστρία) έχει διαµορφωθεί η άποψη ότι η άσκηση του δικαιώµατος 

αναπαραγωγής µε προσφυγή στις τεχνητές µεθόδους θα πρέπει να πληροί τις 

προϋποθέσεις που είναι αντίστοιχες µε τις προϋποθέσεις που οδήγησαν στην 

εµφάνιση των µεθόδων και θεραπειών αυτών που δεν ήταν άλλες από την 

καταπολέµηση της στειρότητας και της ακούσιας ατεκνίας.   

 

 Τα Κράτη που έχουν ρυθµίσει νοµοθετικά την εξωσωµατική γονιµοποίηση, 

θέτουν στην πλειοψηφία τους σαν πρόσθετες προϋποθέσεις τα ακόλουθα: 

• Η γυναίκα να είναι παντρεµένη ή να ζει µόνιµα µε ένα άνδρα, 

• να µην υπερβαίνει κάποια συγκεκριµένη ηλικία (42 ή 45 ετών), 

• καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός των ωαρίων που θα γονιµοποιηθούν τα 

οποία και θα εµφυτεύονται, 

• ρυθµίζεται η τύχη των εµβρύων που για ορισµένους λόγους δεν θα 

εµφυτευτούν, 

•  ρυθµίζεται η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις για να δοθούν έµβρυα σε άλλα 

ζευγάρια για υιοθεσία κ.ο.κ. 
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΄Ολες οι πιο πάνω ρυθµίσεις έχουν αφετηρία την ανάγκη της ρύθµισης των 

κοινωνικών φαινοµένων που εµφανίζονται, µε τρόπο που να είναι αποδεκτά από το 

κοινωνικό σύνολο, να συνάδουν µε θεµελιώδεις Συνταγµατικές αρχές και δικαιώµατα 

και να προστατεύουν βασικές αρχές και αξίες των ατόµων, τα δικαιώµατα των άλλων 

και τα χρηστά ήθη. 

 

Η εξωσωµατική γονιµοποίηση αγγίζει το πυρήνα της ανθρώπινης δηµιουργίας 

και της ανθρώπινης ζωής, η έναρξη της οποίας παραµένει ερώτηµα που ο κάθε ένας 

αντιµετωπίζει µε βάση τις δικές του φιλοσοφικές, οντολογικές και θρησκευτικές 

αντιλήψεις. 

 

Αναµφίβολα όµως από τη στιγµή της γονιµοποίησης του ωαρίου αρχίζει η 

συνεχής εξέλιξη του εµβρύου το οποίο στις διάφορες φάσεις του δεν παύει να 

αποτελεί την ίδια βιολογική και γενετική οντότητα. 

 

Εποµένως µία από τις βιοηθικές παραµέτρους που πρέπει να ικανοποιούνται 

είναι ο σεβασµός και προστασία της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ζωής σαν γενικής 

αξίας και η προστασία των συµφερόντων και της ευηµερίας του µέλλοντος να 

γεννηθεί παιδιού µε την βοήθεια της εξωσωµατικής µεθόδου. 

 

 Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν έχει ακόµη ρυθµίσει νοµοθετικά την 

«εξωσωµατική γονιµοποίηση». 

  

  

ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΈΜΒΡΥΟ  

 

Η γενετική διάγνωση στο ανθρώπινο έµβρυο, τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο 

ερευνητικό πλαίσιο, έχει ρυθµιστεί σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Συµβούλιο της Ευρώπης µέσα από την 

«Σύµβαση για την Προστασία των Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων και Αξιοπρέπειας 

του Ανθρώπου σε σχέση µε την εφαρµογή της βιολογίας και ιατρικής» - Σύµβαση 

του Οβιέδο, του 1997, το άρθρο 18 (2) ρητά απαγορεύει τη δηµιουργία 

ανθρώπινων εµβρύων για σκοπούς  έρευνας.  Στις περιπτώσεις που η εθνική 

νοµοθεσία θα επέτρεπε έρευνα στα έµβρυα που δηµιουργήθηκαν in-vitro στο 
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πλαίσιο διαδικασίας υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής, το άρθρο 18 

(1) της Σύµβασης απαιτεί όπως ο νοµοθέτης προβλέψει για την επαρκή 

προστασία του εµβρύου. 

 

 Πολλοί διερωτώνται πώς θα προστατευθεί το έµβρυο το οποίο θα δοθεί 

για έρευνα; ∆εν είναι όµως η πρόνοια αυτή ουτοπική. Η πραγµατική έννοια και 

φιλοσοφία της πρόνοιας αυτής είναι, κατά τη γνώµη µου,  ότι η Σύµβαση δε θέλει 

µε κανένα τρόπο το έµβρυο in-vitro να αποτελέσει αντικείµενο  εκµετάλλευσης  

και η χρήση της µεθόδου γονιµοποίησης in-vitro να µην   συγκαλύπτει τον 

πραγµατικό σκοπό της δηµιουργίας του εµβρύου αυτού. Το άρθρο 18 (1) της 

Σύµβασης υπενθυµίζει εξ΄ άλλου ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε η αντίληψη 

ότι το in-vitro έµβρυο δεν παύει να αποτελεί δηµιουργία µε την οποία αρχίζει η 

ζωή, µε όλες τις δυνατότητες να εξελιχθεί, εφόσον προστατευθεί, σε άνθρωπο.  

 

Αποστολή του άρθρου 18 είναι να δώσει ισχυρό µήνυµα σε όλα τα 

συµβαλλόµενα Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης ότι στο in-vitro έµβρυο 

οφείλεται προστασία έναντι της εκµετάλλευσης και της κατάχρησής, λόγω της 

αδυναµίας του να αυτοπροστατευθεί. Στην περίπτωση αυτή η Σύµβαση καλεί τον 

εθνικό νοµοθέτη να θεσπίσει ειδικά την προστασία του εµβρύου in-vitro.  Η 

απαίτηση για θέσπιση από τον εθνικό νοµοθέτη µηχανισµών επαρκούς 

προστασίας για το in-vitro έµβρυο θέτει αυτόµατα την ανάγκη για θέσπιση 

διαδικασιών και κριτηρίων για τον αριθµό των δηµιουργούµενων εµβρύων in-

vitro, έτσι ώστε η διαδικασία αυτή να µην οδηγεί σε εξευτελισµό του εµβρύου µε 

την αχρείαστη δηµιουργία πλεοναζόντων εµβρύων τα οποία θα οδηγούν στην 

τεχνητή «ανάγκη» για καταστροφή τους µε απώτερο σκοπό τη διάθεση τους στην 

έρευνα. 

 

Η Σύµβαση του Οβιέδο είναι θεµελιωµένη στο σεβασµό των αρχών της 

ηθικής και των ανθρώπινων δικαιωµάτων του ανθρώπινου όντος. Στο 

ανθρώπινο αυτό όν µέσα στην έννοια της Σύµβασης περιλήφθηκε και το in-vitro 

έµβρυο για το οποίο απαιτείται όπως η εθνική νοµοθεσία του αποδώσει επαρκή 

προστασία από την εκµετάλλευσή του σε περίπτωση που θα επιτρέψει έρευνα  

σ΄ αυτό. 
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Εποµένως ο νοµοθέτης θα πρέπει να έχει πρωταρχικό σκοπό το  

ανθρώπινο  έµβρυο που δηµιουργείται  in-vitro για σκοπούς υποβοήθησης 

υπογόνιµων ζευγαριών, να του παρέχει επαρκή προστασία έτσι ώστε να µπορεί 

να εξελιχθεί σε  ανθρώπινη ζωή. 

 

Ο πλεονασµός εµβρύων σε αυτή την διαδικασία δεν πρέπει και δεν 

µπορεί να είναι  άµεσα ή έµµεσα αυτοσκοπός. Εποµένως, ο νοµοθέτης θα 

πρέπει να φροντίσει να τεθούν οι ασφαλιστικές δικλείδες για τις σωστές  

επιστηµονικά και ιατρικά διαδικασίες της in-vitro δηµιουργίας εµβρύου έτσι ώστε 

η πρόνοια του άρθρου 7 του Κυρωτικού νόµου της Σύµβασης του Οβιέδο µε 

αριθµό 31(ΙΙΙ)/2001 να ικανοποιείται: 

Άρθρο 7: (1)  Η έρευνα σε έµβρυα in vitro που αναφέρεται στο 

άρθρο 18 της Σύµβασης απαγορεύεται εκτός όπου νόµος 

ή κανονισµοί που διασφαλίζουν την προστασία του 

εµβρύου το επιτρέπουν. 

(2) Παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνιστά 

αδίκηµα της κατηγορίας Α. 

 

Ένας τρόπος προστασίας είναι να παρέχονται οι µηχανισµοί έτσι ώστε να 

διαπιστώνεται ότι τα έµβρυα τα οποία δηµιουργήθηκαν in-vitro, έχουν 

δηµιουργηθεί  µε βάση σωστές και ιατρικά απαραίτητες διαδικασίες. 

 

Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

και την Βιοϊατρική έρευνα (Άρθρο 14) απαγορεύει την χρήση µεθόδων 

υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής οι οποίες να στοχεύουν στην 

επιλογή του φύλου του παιδιού που θα γεννηθεί, µε εξαίρεση τις σοβαρές 

φυλοσύνδετες κληρονοµικές ασθένειες. 

 

 Επιπρόσθετα, το άρθρο 12 της Σύµβασης για την Βιοϊατρική έρευνα του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, επιτρέπει την διενέργεια εξετάσεων µόνο εάν 

αποβλέπουν στην διάγνωση και πρόβλεψη γενετικών ασθενειών για σκοπούς 

διασφάλισης της υγείας του παιδιού που θα γεννηθεί και µόνο αφού προηγηθεί 

κατάλληλη µη – καθοδηγητική γενετική συµβουλευτική στους γονείς. 
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Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 

υιοθετήθηκε στην Νίκαια το 2000, ρητά απαγορεύει ευγονικές πρακτικές.  

Συγκεκριµένα το άρθρο 3 (2.4) αναφέρει ότι η χρήση ευγονικών πρακτικών για 

επιλογή ανθρώπων απαγορεύεται. 

 

Σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες έρευνα σε ανθρώπινα έµβρυα 

απαγορεύεται (Γερµανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ελβετία, Ιρλανδία). Στην Ιρλανδία  το 

Σύνταγµα (Άρθρο 40 §3) απαγορεύει ρητά την έρευνα στο έµβρυο 

αναγνωρίζοντας στο «αγέννητο παιδί» δικαίωµα ζωής ισοδύναµο µε αυτό της 

µητέρας του.  Επίσης, στην Γερµανία ο Νόµος για την προστασία του εµβρύου 

θεωρεί ως αδίκηµα την γονιµοποίηση ωαρίου για σκοπούς άλλους εκτός από την 

εµφύτευση του στην µήτρα.  Παρόµοια στην Αυστρία η σχετική νοµοθεσία 

επιτρέπει την δηµιουργία εµβρύων µόνο για αναπαραγωγικούς σκοπούς.  Στην 

Νορβηγία απαγορεύεται η έρευνα σε έµβρυα. 

 

Σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες η έρευνα σε έµβρυα επιτρέπεται για 

συγκεκριµένους ερευνητικούς σκοπούς και µετά από λήψη έγκρισης από 

αρµόδια κρατική αρχή και µετά από την θέσπιση από τον νοµοθέτη 

ασφαλιστικών δικλείδων για προστασία του εµβρύου (Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, 

Σλοβακία, Ισπανία). Στο Ηνωµένο Βασίλειο επιτρέπεται η χρήση πλεοναζόντων 

εµβρύων για έρευνα µε περιορισµένους όµως σκοπούς – κυρίως σε σχέση µε 

την αναπαραγωγική ιατρική και την διάγνωση γενετικών και χρωµωσωµικών 

ανωµαλιών. Στην Γαλλία, η έρευνα επιτρέπεται µόνο για ιατρικούς λόγους και δε 

θα πρέπει να είναι ζηµιογόνα για το έµβρυο. Στην Ισπανία, απαιτείται η γραπτή 

ενηµερωµένη συγκατάθεση των γονέων, µετά από λεπτοµερή επεξήγηση του 

σκοπού και των επιπτώσεων της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

Νοµικό Πλαίσιο 

 

Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις στο θέµα της Π.Γ.∆ διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
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1. Χώρες όπου η Π.Γ.∆ επιτρέπεται µε βάση σχετική νοµοθεσία 

 Σε χώρες όπως η ∆ανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Σουηδία και η Ισπανία η 

Π.Γ.∆ επιτρέπεται µε βάση σχετική νοµοθεσία.   

• Στην ∆ανία µε βάση τον νόµο Αρ. 460 (1997) και την οδηγία 

Αρ. 758 η Π.Γ.∆ επιτρέπεται αλλά µε περιορισµούς: 

-Άρθρο 7.1 γενετική εξέταση ενός γονιµοποιηµένου ωαρίου 

επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις όπου το παιδί που θα 

γεννηθεί διατρέχει τον κίνδυνο να πάσχει από µια σοβαρή 

γενετική κληρονοµική ασθένεια ή µια σηµαντική 

χρωµοσωµατική ανωµαλία 

- Άρθρο 7.2   γενετική εξέταση σε περίπτωση εξωσωµατικής  

µπορεί να γίνει µόνο όταν µια τέτοια εξέταση µπορεί να 

επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει την παρουσία µιας σοβαρής 

χρωµοσωµατικής µετάλλαξης 

- Άρθρο 8 εξωσωµατική γονιµοποίηση η οποία να 

περιλαµβάνει την επιλογή  κυττάρων σπέρµατος ή 

γονιµοποιηµένων ωαρίων πριν την εµφύτευση στην µήτρα µε 

σκοπό την επιλογή φύλου του παιδιού που θα γεννηθεί, 

απαγορεύεται, εκτός εάν ο σκοπός µια τέτοιας επιλογής είναι η 

πρόληψη µιας σοβαρής γενετικής φυλοσύνδετης κληρονοµικής  

ανωµαλίας του παιδιού που θα γεννηθεί. 

 

• Στην Ισπανία η Π.Γ.∆ επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις µε βάση 

τον Νόµο αρ. 35 του 1988 σε σχέση µε τις µεθόδους 

υποβοήθησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Συγκεκριµένα, 

το άρθρο 12.1 αναφέρει ότι µόνος σκοπός που επιτρέπεται να 

έχει οποιαδήποτε παρέµβαση στο έµβρυο in-vitro για 

διαγνωστικούς σκοπούς, είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας 

του εµβρύου να επιβιώσει ή να διαγνωστούν κληρονοµικές 

ασθένειες ώστε είτε να θεραπευθούν είτε να παρασχεθεί 

συµβουλευτική στο ζευγάρι για αποφυγή εµφύτευσης του 

εµβρύου αυτού.  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το άρθρο 13.3 µπορεί να υπάρξει 

παρέµβαση σε προέµβρυα in-vitro µόνο εάν ικανοποιούνται 
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κάποιες προϋποθέσεις, συµπεριλαµβανοµένης της  

παρέµβασης που δεν επηρεάζει τα µη παθολογικά 

κληρονοµικά χαρακτηριστικά και δεν επιδιώκει να βελτιώσει 

(επιλέξει) άτοµα ή φυλή. 

 

• Στην Γαλλία η νοµοθεσία 94-654 του 1994 επιτρέπει την 

εφαρµογή της Π.Γ.∆  µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Θα 

πρέπει να πιστοποιηθεί από τον ιατρό ότι το συγκεκριµένο 

ζευγάρι στο οποίο θα εφαρµοστεί η Π.Γ.∆ έχει οικογενειακό 

ιστορικό, µε βάση το οποίο το ζευγάρι αυτό έχει αυξηµένο 

κίνδυνο απόκτησης παιδιών µε σοβαρή γενετική ασθένεια. Η 

διάγνωση µπορεί να λάβει χώραν µόνο όταν η ανωµαλία ή 

ανωµαλίες που προκαλούν την γενετική αυτή ασθένεια έχουν 

εντοπιστεί σε ένα τουλάχιστον από τους γονείς. Ο νόµος 

επίσης απαιτεί όπως και οι δύο γονείς δώσουν την γραπτή 

συγκατάθεση τους για διεξαγωγή της Π.Γ.∆, µοναδικός 

σκοπός της οποίας θα είναι η διάγνωση και αντιµετώπιση 

γενετικών ανωµαλιών.  Η εξέταση εµβρύων µε την µέθοδο 

Π.Γ.∆ για εξεύρεση ιστοσυµβατού δότη για ασθενή συγγενή, 

απαγορεύεται όπως επίσης και για επιλογή φύλου ή άλλων 

χαρακτηριστικών του παιδιού που θα γεννηθεί. Τέλος, στην 

Γαλλία, η Π.Γ.∆ εφαρµόζεται µόνο σε συγκεκριµένα κέντρα 

αδειοδοτηµένα για το σκοπό αυτό από την αρµόδια κρατική 

αρχή. 

 

• Στην Νορβηγία µε βάση τον νόµο αρ. 56 του 1994 σε σχέση µε 

την ιατρική χρήση της βιοτεχνολογίας, στο κεφάλαιο 4 γίνεται 

σαφής αναφορά στην Π.Γ.∆. Στο άρθρο 4.1 ορίζεται ως Π.Γ.∆ 

η γενετική εξέταση σε ένα γονιµοποιηµένο ωάριο πριν την 

εµφύτευση του στην µήτρα. Το άρθρο 4.2 αναφέρει ότι ένα 

γονιµοποιηµένο ωάριο µπορεί να υποστεί γενετική έρευνα 

µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν 

κίνδυνο ανίατων γενετικών ασθενειών και µε βάση λεπτοµερείς 

οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Το άρθρο 4.3 ρητά απαγορεύει τις γενετικές εξετάσεις σε 
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γονιµοποιηµένο  ωάριο µε σκοπό την επιλογή φύλου του 

παιδιού που θα γεννηθεί εκτός από τις περιπτώσεις 

φυλοσύνδετης κληρονοµικής γενετικής ασθένειας. 

 

•  Στην Σουηδία, µε βάση τον νόµο Αρ. 115 (1991) η εφαρµογή 

της Π.Γ.∆ επιτρέπεται µόνο για την διάγνωση σοβαρών 

κληρονοµικών ασθενειών οι οποίες οδηγούν είτε σε πρόωρο 

θάνατο είτε για τις οποίες δεν υπάρχει θεραπεία. 

 

2. Χώρες όπου η Π.Γ.∆ απαγορεύεται µε βάση σχετική νοµοθεσία 

 

 Σε άλλες χώρες όπως στην Αυστρία, την Ιταλία και την Ελβετία η 

εφαρµογή της Π.Γ.∆ απαγορεύεται µε βάση νοµοθεσία.  

 

• Στην Γερµανία ο νόµος για την προστασία του εµβρύου (1990) 

µε το άρθρο 2-1 τιµωρεί οποιονδήποτε χρησιµοποιεί 

ανθρώπινο έµβρυο για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν της 

διασφάλισης της επιβίωσης του.  Το Μάιο του 2002 µετά από 

συζήτηση για την άρση της απαγόρευσης για την Π.Γ.∆ η 

γερµανική κοινοβουλευτική επιτροπή «Νοµοθεσίας και Ηθικής 

στην Σύγχρονη Ιατρική» µε ψήφους 16 -3  απέρριψε το αίτηµα 

για άρση της απαγόρευσης της Π.Γ.∆ µε κύριο επιχείρηµα την 

αδυναµία προστασίας του εµβρύου όπως απαιτεί ο νόµος 

αφού µε την µέθοδο αυτή, αναπόφευκτα θα υπάρξει επιλογή 

εµβρύων. 

 

• Στην Ιρλανδία µε βάση το σύνταγµα (8η τροποποίηση 1983) 

αναγνωρίζεται στο αγέννητο παιδί δικαίωµα στην ζωή 

ισοδύναµο µε αυτό της µητέρας του, γεγονός που του 

διασφαλίζει το δικαίωµα σεβασµού και προστασίας του από 

τον νόµο. 

 

• Στην Αυστρία µε βάση το άρθρο 9(1) του νόµου αρ. 275 

(1992) κύτταρα ικανά να αναπτυχθούν δεν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για άλλο σκοπό πέραν της ΙΥΑΑ. Μπορούν 
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να γίνουν εξετάσεις σε αυτό µόνο εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, 

λαµβάνοντας υπόψη την πρόοδο της ιατρικής, για να 

επιτευχθεί εγκυµοσύνη. Συγκεκριµένα, το άρθρο αυτό 

αναφέρει: 

«Viable cells must not be used for any other purpose than for 

medicine supported reproduction.  They may be examined and 

treated only to the extent as required according to the state of 

the art of scientific medicine and experience to induce a 

pregnancy». 

 

 

3. Χώρες όπου στην απουσία συγκεκριµένης νοµοθεσίας η Π.Γ.∆ 

επιτρέπεται 

 

 Υπάρχουν όµως και αρκετές χώρες όπου ενώ δεν υπάρχει νοµοθεσία η 

οποία να ρυθµίζει το θέµα της Π.Γ.∆, η µέθοδος αυτή επιτρέπεται.  Τέτοιες χώρες 

είναι το Βέλγιο, η Φιλανδία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η 

Κύπρος. 

• Στο Βέλγιο, το 1998 εκδόθηκε ένα προκαταρτικό διάταγµα σε 

σχέση µε την προστασία του εµβρύου in-vitro όπου 

αναφέρεται ότι η Π.Γ.∆ µπορεί να εφαρµοσθεί για να 

διαγνώσει ανίατες κληρονοµικές ασθένειες. Επιπρόσθετα, η 

Π.Γ.∆ ρυθµίζεται από νοµοθεσία για την ανθρώπινη γενετική. 

Με βασιλικό διάταγµα στις 14/12/1987 τέθηκαν τα κριτήρια τα 

οποία θα πρέπει να πληρούν τα κέντρα ανθρώπινης 

κληρονοµικότητας ώστε να πιστοποιηθούν ως κατάλληλα για 

να διεξάγουν διαγνωστικές εξετάσεις και να παρέχουν γενετική 

συµβουλευτική. Τα εγκεκριµένα κέντρα λαµβάνουν 

χρηµατοδότηση από το κράτος και οι υπηρεσίες τους είναι 

προσβάσιµες από όλους όσους τις έχουν ανάγκη. Τον 

Φεβρουάριο του 1999 εκδόθηκαν δύο νέα βασιλικά διατάγµατα 

τα οποία ρύθµισαν  τα προγράµµατα ιατρικής αναπαραγωγής 

και ρύθµιζαν την λειτουργία των κέντρων ΙΥΑΑ.  
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• Στην Φιλανδία µε βάση τον νόµο Αρ. 488/1999, κεφάλαιο 3, 

απαγορεύονται οι ακόλουθες παρεµβάσεις στο έµβρυο:      

(ι) έρευνα σε έµβρυο πέραν των 14ηµερών ζωής του και χωρίς 

την συγκατάθεση της µητέρας,  

(ιι) δηµιουργία εµβρύων µε σκοπό την έρευνα 

(ιιι) έρευνα σε έµβρυα µε σκοπό την αλλοίωση γενετικών 

χαρακτηριστικών 

Τόσο η ΙΥΑΑ όσο και η Π.Γ.∆ δεν αναφέρονται ως 

συγκεκριµένες τεχνικές, συνεπώς αφού δεν απαγορεύονται 

ρητά, θεωρούνται ότι επιτρέπονται, µε την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται κάποιοι όροι (έγκριση από επιτροπή βιοηθικής, 

συναίνεση γονέων, έγκριση από αρµόδια εθνική κρατική αρχή 

κ.α.). 

 

• Στην Ελλάδα, µε βάση τον νόµο για την Εφαρµογή της ΙΥΑ του 

2005, άρθρο 2, η έρευνα στα ανθρώπινα γονιµοποιηµένα 

ωάρια επιτρέπεται υπό ειδικές περιπτώσεις, ενώ η επιλογή 

φύλου απαγορεύεται εκτός εάν πρόκειται να αποφευχθεί 

σοβαρή κληρονοµική νόσος που συνδέεται µε το φύλο. 

Με βάση το άρθρο 10, η Π.Γ.∆. διενεργείται µετά την 

συναίνεση των ενδιαφεροµένων προσώπων και µετά από 

άδεια της Αρχής, ώστε να διαγνωστεί αν τα γονιµοποιηµένα 

ωάρια είναι φορείς γενετικών ανωµαλιών. Ακόµη, πριν την 

εφαρµογή της µεθόδου, είναι υποχρεωτική η παροχή γενετικής 

συµβουλευτικής στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα. 

 

 

• Στην Ολλανδία, η Π.Γ.∆ θεωρείται ως ερευνητική διαδικασία η 

οποία θα πρέπει να συνάδει µε την νοµοθεσία για ιατρική 

έρευνα σε ανθρώπινα υποκείµενα, η οποία τέθηκε σε 

εφαρµογή το 1999.  Η Π.Γ.∆ επιτρέπεται επειδή θεωρείται ότι 

αποτρέπει τον µελλοντικό πόνο του παιδιού που θα γεννηθεί 

και των γονιών του. 
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• Στο Ηνωµένο Βασίλειο,  η Π.Γ.∆ επιτρέπεται στις περιπτώσεις 

όπου υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος µιας σοβαρής γενετικής 

ασθένειας στο έµβρυο. Με βάση γνώµη που έκδωσε η HFEA 

το 2001, η εφαρµογή της Π.Γ.∆ για εξεύρεση ιστοσυµβατού 

δότη για ασθενή συγγενή, επιτρέπεται. 

 

• Στην Κύπρο, ο Ν.31(ΙΙΙ)/2001 στο άρθρο 12 προβλέπει ότι 

«∆οκιµές που είναι προβλεπτικές γενετικών νόσων ή έχουν 

σκοπό είτε να αναγνωρίσουν το υποκείµενο φορέα γονιδίου 

που είναι υπεύθυνο για µια νόσο ή να εντοπίσουν γενετική 

προδιάθεση ή ευπάθεια σε νόσο, δύνανται να διεξάγονται 

µόνο για σκοπούς υγείας ή για επιστηµονική έρευνα που 

σχετίζεται µε σκοπούς υγείας, και µε την επιφύλαξη 

συµβουλευτικής αγωγής για θέµατα γενετικής. 

 

Η επεξηγηµατική έκθεση στη Σύµβαση αναφέρει στην παράγραφο 83 τα 

ακόλουθα «§83 Article 12 (of the convention) as such does not imply any 

limitation of the right to carry out diagnostic interventions at the embryonic stage 

to find out whether an embryo carries hereditary traits that will lead to serious 

diseases in the future child”.  Στην ίδια επεξηγηµατική έκθεση αναφέρονται και τα 

ακόλουθα:  «The committee of Ministers of the Council of Europe has adopted 

two Recommendations on Screening:  Recommendation No.R(90)13 θέτει σαν 

µια από τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την προγεννητική διάγνωση (που 

αφορά το έµβρυο in vivo) τα ακόλουθα:  «Prenatal genetic screening and/or 

prenatal genetic diagnosis tests undertaken for the purpose of identifying a risk to 

the health of an unborn child should be aimed only at detecting a serious risk to 

the health of an unborn child”.  

 

Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η Σύµβαση ρυθµίζει την διαγνωστική 

γενετική µέθοδο σε πρόσωπα που έχουν γεννηθεί και σε 

κυοφορούµενα έµβρύα. ∆εν έχει υπ΄ όψη και δεν συµπεριλαµβάνει την 

µέθοδο PGD η οποία αποτελεί πιο πρόσφατη βιοτεχνολογική πρόοδο. 

 

Με βάση το περιεχόµενο του άρθρου 12 πρέπει να θεωρήσουµε ότι 

αυτό καθοδηγεί για το σκοπό που θα πρέπει να εκπληρεί η χρήση της 
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γενετικής εξέτασης στο έµβρυο in vivo ο οποίος, δεν είναι άλλος από 

το άµεσο όφελος της υγείας του εµβρύου. 

 

 

 Στις Ηνωµένες Πολιτείες δεν υπάρχει συγκεκριµένη οµοσπονδιακή 

νοµοθεσία η οποία να καλύπτει το θέµα της Π.Γ.∆.  Στις πλείστες πολιτείες, η 

µέθοδος αυτή είτε επιτρέπεται µε βάση συγκεκριµένους ιατρικούς λόγους είτε δεν 

ρυθµίζεται µε νοµοθεσία.  Συνεπώς, τα έµβρυα µπορούν να επιλεγούν και µε 

βάση άλλα χαρακτηριστικά πέραν ιατρικών λόγων (π.χ. επιλογή φύλου, επιλογή 

ιστοσυµβατού δότη).  Υπάρχουν όµως και πολιτείες όπου η εφαρµογή της Π.Γ.∆ 

απαγορεύεται ρητά. 

 

Βιοηθικά ∆ιλήµµατα 

 

Η περίπτωση που η εξωσωµατική γονιµοποίηση εφαρµόζεται όχι για 

καταπολέµηση της στειρότητας αλλά κατ΄ εξαίρεση για αποφυγή του κινδύνου 

µετάδοσης κληρονοµικών ή άλλων ασθενειών στο έµβρυο που πρόκειται να 

κυοφορηθεί, αφορά ένα κεφάλαιο που εγείρει πολύ σοβαρά βιοηθικά προβλήµατα τα 

οποία σχετίζονται κατ΄ αρχήν µε την απάντηση ερωτηµάτων όπως είναι: 

• η σοβαρότητα της ασθένειας 

•  η δυνατότητα θεραπείας της (λαµβανοµένης της ταχύτητας προόδου 

της επιστήµης στον βιοϊατρικό τοµέα) 

•  το προβλέψιµο του χρόνου εκδήλωσης της 

•  η βιωσιµότητα του εµβρύου ή του µέλλοντος να γεννηθεί παιδιού 

•  η ποιότητα της ζωής του παιδιού που θα γεννηθεί 

•  η υπάρχουσα ιατροφαρµακευτική περίθαλψη που µπορεί να 

χορηγηθεί και πολλά άλλα.   

 

Αν ληφθεί υπ΄ όψη η συνεχώς αυξανόµενη δυνατότητα προβλεπτικών 

γενετικών δοκιµών µε PGD για σοβαρές κληρονοµικές ασθένειες στο έµβρυο in vitro 

τίθεται µεγάλο ερώτηµα από που αρχίζει µια τέτοια κατ΄ εξαίρεση ρύθµιση της 

χρήσης εξωσωµατικής γονιµοποίησης και σε ποια πλαίσια θα περιορισθεί και πως θα 

ελέγχεται. 
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Εποµένως η χρήση της µεθόδου PGD θα πρέπει να εξετάζεται βιοηθικά και 

νοµικά, µεταξύ άλλων, µέσα από το πρίσµα της ελευθερίας του ατόµου να αποκτά 

παιδί, από το όφελος του παιδιού αυτού να µην πάσχει από σοβαρή κληρονοµική 

ασθένεια και από την ευηµερία του παιδιού κοντά στους γονείς του, σε συνάρτηση µε 

το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται η εφαρµογή της µεθόδου στο έµβρυο που 

δηµιουργείται in-vitro και η επιστηµονική διαγνωστική ασφάλεια που παρέχει η 

µέθοδος για την προστασία του εµβρύου. 

 

 Η αρχή της ελευθερίας του ατόµου αποτελεί βασική ηθική και νοµική αξία της 

Κοινωνίας µας και του Πολιτεύµατος µας. 

 

 Η ελευθερία όµως αυτή δεν είναι απεριόριστη.  Κάθε εκδήλωση της θα πρέπει 

να διαπνέεται από αίσθηµα ευθύνης και να περιορίζεται από τα όρια άσκησης των 

ελευθεριών και δικαιωµάτων των άλλων ατόµων που απολαµβάνουν τις ίδιες 

ελευθερίες και δικαιώµατα µε βάση τους ηθικούς και νοµικούς κανόνες που διέπουν 

την κοινωνία. 

 

 Η ελευθερία και το δικαίωµα του ατόµου να αποκτά παιδί µπορεί να λεχθεί ότι 

πηγάζει από το θεµελιώδες δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας ή από το 

δικαίωµα απόκτησης οικογένειας ή και από τα δύο.  Από όλα αυτά ένα είναι το 

αποτέλεσµα ότι το άτοµο έχει δικαίωµα να αξιώνει από το Κράτος την προστασία 

στην άσκηση του δικαιώµατος αυτού χωρίς όµως να θεµελιώνεται απαίτηση του 

όπως το Κράτος επιχορηγεί τα έξοδα για την τεχνητή γονιµοποίηση ή για την 

καταφυγή στη µέθοδο PGD ή στις άλλες τεχνικές.  Κατά συνέπεια εναπόκειται στο 

Κράτος κάτω από ποιες συνθήκες θα µπορούσε να λάβει θετικές αποφάσεις σε 

σχέση µε τα πιο πάνω θέµατα. 

 

 Η µέθοδος PGD έχει σαν συνέπεια την απόρριψη εµβρύων τα οποία θα 

βρεθούν ότι έχουν γενετική βλάβη.  Το ερώτηµα όµως είναι ως προς το βαθµό της 

βλάβης και της επιβάρυνσης από αυτή και τις συνέπειες της στην υγεία του εµβρύου 

και του µέλλοντος να γεννηθεί παιδιού και στην ποιότητα της µελλοντικής ζωής του, 

καθώς και τις δυνατότητες θεραπείας του λόγω της προόδου της επιστήµης.  Επίσης 

την PGD ακολουθεί, µε συχνότητα περίπου το 50% των περιπτώσεων, PD (Prenatal 

diagnosis) κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, οπότε το έµβρυο υπόκειται δεύτερη 
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επέµβαση διαγνωστικού χαρακτήρα, µε όλους τους κινδύνους πρόκλησης βλάβης ή 

καταστροφής του. 

 

Τα πιο πάνω αποτελούν µια βιοηθική παράµετρο µέσα από το πρίσµα 

της οποίας θα εξεταστεί η προστασία που το κράτος θα προσδώσει στο έµβρυο 

in vitro µε βάση το άρθρο 18 (1) της Σύµβασης του Οβιέδο. 

 

Άλλα βιοηθικά διλήµµατα  που εγείρει η εφαρµογή της Π.Γ.∆ περιλαµβάνουν: 

 

(1) παρέµβαση στον παράγοντα τύχη και δηµιουργία προϋποθέσεων για 

ευγονική, αφού η εφαρµογή της Π.Γ.∆ επεµβατικά και καθοδηγητικά 

καθορίζει ποια έµβρυα θα εµφυτευθούν για να κυοφορηθούν και ποια όχι.  

Αυτό, δηµιουργεί τις δυνατότητες ευγονικής και επιλογής φύλου του 

µέλλοντος να γεννηθεί παιδιού, απόρριψης και καταστροφής υγιών 

εµβρύων για σκοπούς αλλότριους από την καθ΄αυτό ανάγκη απόκτησης 

απογόνων και δηµιουργίας περισσοτέρων εµβρύων in-vitro και συνεπώς 

µεγαλύτερου αριθµού πλεοναζόντων εµβρύων.  Έτσι, το έµβρυο 

καθίσταται απλό αντικείµενο στις αποφάσεις των γονιών (καθορισµός 

κριτηρίων, επιλογή, απόρριψη) 

 

(2) Η χρήση της Π.Γ.∆ δύναται να οδηγήσει σε παρέκκλιση από τον 

πρωταρχικό σκοπό της εφαρµογής της ΙΥΑΑ ο οποίος  πρέπει να είναι η 

αντιµετώπιση της στειρότητας και όχι η επιλογή συγκεκριµένων εµβρύων, 

είτε λόγω φύλου, χαρακτηριστικών, ιστοσυµβατότητας µε ασθενή 

αδελφάκι του, και/ή µετέπειτα καταστροφή κάποιων εµβρύων που δεν 

πληρούν συγκεκριµένες απαιτήσεις των γονέων.  

 

 Η επιλογή ενός εµβρύου µε βάση το φύλο είτε για κοινωνικούς ή για 

άλλους λόγους εγείρει θέµατα δυσµενούς διάκρισης µε βάση το φύλο και είναι 

αντίθετο µε τις αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ισότητας όλων των 

ανθρώπων. 

 

Η επιλογή ενός εµβρύου µε µοναδικό κριτήριο την 

ιστοσυµβατότητα µε ασθενή συγγενή του, είναι σε αντίθεση µε την 
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Καντιανή αρχή ότι «Ποτέ δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε τα ανθρώπινα 

όντα σαν µέσα αλλά πάντοτε σαν αυτοσκοπό». 

 

Αν ένα ζευγάρι δεν επιθυµεί να αποκτήσει άλλα παιδιά αλλά εξ 

ανάγκης θα προσφύγει σε µια εγκυµοσύνη µε εξωσωµατική 

γονιµοποίηση για να εξεύρει στην συνέχεια µε Π.Γ.∆ ιστοσυµβατό 

έµβρυο µε ένα άτοµο της οικογένειας που πάσχει, τότε αναπόφευκτα 

καταλήγουµε στην χρησιµοποίηση αυτού του παιδιού που θα γεννηθεί 

σαν µέσον και όχι ως αυτοσκοπό. 

 

Επιπρόσθετο βιοηθικό δίληµµα εγείρεται από το γεγονός ότι στην 

περίπτωση  αναζήτησης ιστοσυµβατού παιδιού, απορρίπτονται υγιή 

έµβρυα τα οποία δεν είναι ιστοσυµβατά. Το βιοηθικό ερώτηµα που 

τίθεται είναι τι απογίνονται τα έµβρυα αυτά;  

Αναφορικά µε την επιλογή εµβρύου µε κριτήριο την 

ιστοσυµβατότητα µε ασθενή συγγενή του, αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

µεταµόσχευση οµφαλοπλακουντιακών βλαστοκυπάρων ευρίσκεται, 

σε σχέση µε µεγάλο αριθµό ασθενειών,  σε κλινικό ερευνητικό στάδιο 

και δεν αποτελεί κλινική πρακτική. Το θέµα της µεταµόσχευσης, 

ανεξάρτητα από την ΡGD για θετική επιλογή εµβρύων και τον τρόπο 

εξασφάλισης των βλαστοκυπάρων που θα µεταµοσχευτούν εγείρει τα 

δικά του βιοηθικά προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε: 

(ι)       το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εφαρµογή της µεθόδου 

από κλινικής άποψης, 

(ιι) η ασφάλεια, και οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι και 

παρενέργειες που δυνατόν να θέτουν σε µεγαλύτερο κίνδυνο 

την ζωή του µεταµοσχευµένου απ' ότι η ίδια η ασθένεια του, 

(ιιι) η ποιότητα της ζωής του ασθενούς, 

(iv) η διαθέσιµη  υπαλλακτική  ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη του ασθενούς. 
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(3) Συναφές µε το πιο πάνω, είναι και το βιοηθικό δίληµµα της δηµιουργίας 

εντύπωσης για ύπαρξη «λάθος ζωής»  µέσα από ευρεία και ανεξέλεγκτη 

χρήση της Π.Γ.∆.  Μια τέτοια χρήση ενδεχοµένως να οδηγεί στην 

υποβάθµιση του ασθενούς και να µειώνει την αντοχή των γονέων να 

δεχθούν τις συνέπειες ανωµαλιών που µπορεί να φέρει το παιδί που θα 

γεννηθεί.  Έτσι δηµιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει «λάθος ζωή» η 

οποία αν γεννηθεί είναι κατακριτέα.  Κάτι τέτοιο όµως αλλοιώνει 

επικίνδυνα τις αξίες της ζωής, την εκτίµηση των ανθρώπων µε τα λάθη, 

ασθένειες ή αδυναµίες τους.  

Επιπρόσθετα, µια τέτοια ευρεία και ανεξέλεγκτη χρήση µπορεί να 

οδηγήσει σ’ ένα ευρύτερο φάσµα εφαρµογής της Π.Γ.∆ ακόµη και σε 

ασθένειες οι οποίες δεν είναι τόσο σοβαρές. 

 

(4) Η µέθοδος PGD έχει σαν συνέπεια την απόρριψη εµβρύων τα οποία θα 

διαπιστωθεί ότι έχουν γενετική βλάβη (αρνητική επιλογή).  Το ερώτηµα 

όµως είναι ως προς το βαθµό της βλάβης και της επιβάρυνσης από αυτή 

και τις συνέπειες της στην υγεία του εµβρύου και του µέλλοντος να 

γεννηθεί παιδιού και στην ποιότητα της µελλοντικής ζωής του, καθώς και 

τις δυνατότητες θεραπείας του λόγω της προόδου της επιστήµης.   

 

(5) ΄Αλλη βιοηθική παράµετρος για την εξέταση της νοµικής και ηθικής 

προστασίας που το κράτος θα προσδώσει στο έµβρυο in vitro στηρίζεται 

στο ερώτηµα (α) αν υπάρχει ζωή η οποία προστατεύεται από την στιγµή 

της γονιµοποίησης του εµβρύου ή (β) αν είναι σταδιακή ή απόκτησης της 

ηθικής και νοµικής υπόστασης του. 

 

Ας σηµειωθεί ότι ο Ποινικός Κώδικας δεν διαχωρίζει την παρεχόµενη 

προστασία στο έµβρυο in vivo ανάλογα µε τα στάδια ανάπτυξης του, ούτε 

ο νόµος 31(ΙΙΙ)/2001 στο άρθρο 18 όπου αναφέρεται στην έρευνα στο 

έµβρυο in vitro. 

 

(6) Η εφαρµογή της Π.Γ.∆ συνοδεύεται από ένα σχετικά µεγάλο κόστος. Γι’ 

αυτό δηµιουργείται πρόσθετο βιοηθικό ερώτηµα λόγω της ανισότητας η 

οποία δηµιουργείται µεταξύ των ζευγαριών τα οποία έχουν την 
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οικονοµική δυνατότητα να πληρώσουν το κόστος αυτό και των ζευγαριών 

που δεν έχουν τέτοια οικονοµική δυνατότητα.   

 

(7) ∆εν θεωρείται ηθικά αποδεκτό να χρησιµοποιείται η Π.Γ.∆ για την 

επιλογή εµβρύων µε γενετική ασθένεια ή µε την ίδια γενετική ασθένεια 

που µπορεί να παρατηρείται σ΄ έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, 

µε το δικαιολογητικό ότι έτσι θα ήταν πιο εύκολη η ενσωµάτωση ενός 

τέτοιου παιδιού στην συγκεκριµένη οικογένεια. 

 

(8) ∆ηµιουργία περισσοτέρων εµβρύων από ότι χρειάζεται στην ΙΥΑΑ.  Για 

παράδειγµα, χρειάζονται κατά µέσο όρο 4 έµβρυα ώστε να εντοπιστεί ο 

επαναληπτικός κίνδυνος αυτοχρωµοσωµατικών υπολειπόµενων 

κληρονοµικών ασθενειών.  Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ο ένας 

γονέας είναι φορέας ενός συγκεκριµένου γονιδίου του οποίου η 

µετάδοση/κληρονόµηση µπορεί να αποφευχθεί, τότε απαιτούνται οκτώ 

έµβρυα, κατά µέσο όρο, ώστε να εντοπισθούν τα τρία υγιή.  Συνεπώς, η 

εφαρµογή της Π.Γ.∆ δηµιουργεί µεγαλύτερο αριθµό εµβρύων που 

πλεονάζουν και απορρίπτονται. 

 

(9) Ένα άλλο βιοηθικό δίληµµα το οποίο εγείρει η χρήση της Π.Γ.∆ είναι η 

θέση στην κοινωνία των ατόµων µε αναπηρίες και ασθένειες.  Με την 

µέθοδο αυτή µόνο τα υγιή έµβρυα εµφυτεύονται ενώ τα υπόλοιπα 

καταστρέφονται.  Αυτή η πρακτική συνιστά µια µορφή ευγονικής και 

δυσµενούς διάκρισης προς τα άτοµα µε αναπηρίες.  

 

(10) Η  Π.Γ.∆ περικλείει ορισµένους ιατρικούς περιορισµούς, όπως το 

γεγονός ότι µπορεί να εφαρµοσθεί µόνον µέσα στα πλαίσια της ΙΥΑΑ 

ακόµη και για ένα ζευγάρι το οποίο δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα 

γονιµότητας.  Η Π.Γ.∆ απαιτεί την ωοθητική υποκίνηση (µε 

ορµονοθεραπεία) ώστε να ληφθεί ένας µεγάλος αριθµός ωοκυττάρων. Η 

διαδικασία αυτή, ειδικά σε µια γυναίκα η οποία δεν αντιµετωπίζει 

πρόβληµα γονιµότητας, πιθανόν να οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερο 

κίνδυνο. Επιπρόσθετα,  για να επιτύχει η λήψη περίπου 10 εµβρύων 

χρειάζονται αρκετοί κύκλοι θεραπείας. Τα έµβρυα αυτά εξετάζονται και 
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αναλύονται στο εργαστήριο και µόνο δύο εµφυτεύονται µε την πιθανότητα 

επίτευξης εγκυµοσύνης να κυµαίνεται στο 12-15%. 

 

Έχοντας υπ’ όψη όλα τα πιο πάνω σε περίπτωση που ένα ζευγάρι µπορεί να 

τεκνοποιήσει χωρίς προσφυγή στην ΙΥΑΑ αλλά είναι φορέας σοβαρών 

κληρονοµικών γενετικών ασθενειών είναι αναγκασµένο να καταφύγει σε ΙΥΑΑ 

ώστε να µπορέσει να εφαρµόσει την Π.Γ.∆. 

 

 Το γεγονός αυτό δηµιουργεί και πάλιν τα βιοηθικά διλήµµατα που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω όπως είναι: 

(α) η καταστροφή εµβρύων που πλεονάζουν ή που θεωρούνται µη υγιή ή 

µη βιώσιµα (αρνητική επιλογή) 

(β) η καταστροφή υγιών εµβρύων που δεν θα χρησιµοποιηθούν εφ΄όσον 

δεν είναι ιστοσυµβατά µε ασθενές συγγενικό πρόσωπο (θετική επιλογή) 

(γ) η πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην µελλοντική ανάπτυξη του 

εµβρύου λόγω της προεµφυτευτικής γενετικής επέµβασης. 

(δ) το χαµηλό ποσοστό επιτυχίας στην κυοφορία και γέννηση παιδιού 

(20%) 

(ε) η πιθανότητα λάθους διάγνωσης συνεπώς καταστροφή υγιών 

εµβρύων. 

 

 

 

Ρένα Βραχίµη – Πετρίδου 

Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, 

και  Ανώτερη ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας. 


