
ΒΙΟHΘΙΚΗ 

Ερευνητική εργασία  των 

μαθητών του τμήματος Β3

με επιβλέπουσα καθηγήτρια την 
Παρασκευή Λιάτου



Η Βιοηθική είναι η εφαρμογή της ηθικής στις 
επιστήμες της ζωής. 

Είναι ο κλάδος που ασχολείται με όσα ηθικά 
και κοινωνικά προβλήματα ανακύπτουν από 
τις νέες εφαρμογές της Βιολογίας και της 
Ιατρικής. 



Βασικές αρχές Βιοηθικής:
Αρχή της αυτονομίας

Αναφέρεται στο δικαίωμα του ατόμου να κάνει τις 
δικές του επιλογές σε θέματα υγείας

Αρχή της «αβλάβειας» 

Αναφέρεται γενικά στην υποχρέωση κάθε ατόμου να 
μην βλάπτει τον συνάνθρωπό του

Αρχή της ευεργεσίας 

Περιλαμβάνει την αγάπη και τον αλτρουισμό

Αρχή της δικαιοσύνης  

Αναφέρεται στη δίκαιη μεταχείριση των ατόμων, την 
ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και την 
ίση κατανομή πόρων για την υγεία





Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής
• Στην Ελλάδα το επίσημο γνωμοδοτικό όργανο σε θέματα βιοηθικής 

είναι η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, η οποία έχει συσταθεί με νόμο από 
το 1998.

• Η Επιτροπή έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα προς 
κάθε όργανο ή φορέα της Πολιτείας, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε 
όταν της ζητηθεί.

• Η Επιτροπή εκπονεί και δημοσιεύει γνώμες για καίρια θέματα 
βιοηθικής, όπως:

κλωνοποίηση,

κλινικές μελέτες,

βλαστοκύτταρα,

μεταμοσχεύσεις, 

πειραματόζωα κλπ., 

μετά από επεξεργασία στα πλαίσια των συνεδριάσεών της.



Βιοηθική

Βιοϊατρική
Βιοηθική

1. Ευθανασία

2. Μεταμοσχεύσεις

3. Έρευνα στα ζώα     
και τον άνθρωπο

4. Υποβοηθούμενη  
αναπαραγωγή

Περιβαλλοντική 

Βιοηθική

Γενετικά τροποποιημένοι 
οργανισμοί



ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Χρύσα Παντελέων

Αγγελική Σαββοπούλου

Στεφανία Σαββοπούλου

Αθηνά Σπυρίδου

Ειρήνη Σταθάκη



Η ευθανασία έχει την έννοια του ανώδυνου 

θανάτου, που στοχεύει να μην βασανίζονται οι 

ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο 

της ζωής τους ή βρίσκονται σε μια επώδυνη 

και μη αναστρέψιμη κατάσταση της υγείας 

τους. 

«Ευθανασία :«ευ» + «θάνατος». 
Ο ήρεμος και αξιοπρεπής θάνατος του ανθρώπου



ΣΗΜΕΡΑ
• Αυστραλία: Το 1995 η ευθανασία νομιμοποιήθηκε στο Βόρειο 

Διαμέρισμα.
• Βέλγιο: Το Κοινοβούλιο νομιμοποίησε την πρακτική της 

ευθανασίας στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2002.
• Ελβετία: Παραμένουν απαγορευμένες όλες οι μορφές ευθανασίας 

μεταξύ των οποίων και η θανατηφόρα ένεση. Η ελβετική 
νομοθεσία ορίζει μόνο την προμήθεια μέσων για να διαπράξει 
κανείς αυτοκτονία.

• ΗΠΑ: Στις περισσότερες πολιτείες η ευθανασία απαγορεύεται.
• Λουξεμβούργο: Η ευθανασία νομιμοποιήθηκε με νομοσχέδιο που 

ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο στις 20 Φεβρουαρίου του 2008 και 
η επίσημη έγκρισή του έγινε στις 16 Μαρτίου του 2009.

• Ολλανδία: Το 2002 η χώρα νομιμοποίησε την ευθανασία, ανάμεσα 
στα άλλα και με τη μορφή της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας από 
γιατρό.

• Ιαπωνία: Νόμιμη κάτω από αυστηρές και συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις.

• Κολομβία: Το 1997 νομιμοποιήθηκε η ευθανασία για πάσχοντες 
ανιάτων ασθενών.



Είδη ευθανασίας 
• Εκούσια Ευθανασία: Το άτομο στην εκούσια ευθανασία 

διατυπώνει ρητά την θέληση του για τερματισμό της ζωής του.

• Μη εκούσια Ευθανασία: Το άτομο δεν είναι σε θέση να 
υποστηρίξει την απόφαση για ευθανασία και για τον λόγο αυτό 
είναι αμφίβολη η γνώμη του.

Τα παραπάνω είδη ευθανασίας χωρίζονται σε δύο μέρη:

• Ενεργητική Ευθανασία: Το ιατρικό παραϊατρικό προσωπικό δρα 
ενεργώς και εμπράκτως χορηγώντας στον ασθενή την κατάλληλη 
ουσία ώστε να επέλθει ο θάνατος.

• Παθητική Ευθανασία: Ο ιατρός αποσύρει την φαρμακευτική, 
ιατρική αγωγή από τον ασθενή ώστε να επέλθει ο θάνατος 
σταδιακά εξαιτίας της απουσίας της ιατρικής υποστήριξης.



ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Η ευθανασία είναι αξιόποινη

πράξη και τυποποιείται ως 
Έγκλημα στον Ποινικό κώδικα.

Άρθρο 300 του Ποινικού Κώδικα
Τίτλος: Ανθρωποκτονία με συναίνεση

"Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία 
ύστερα από σπουδαία και επίμονη απαίτηση του 
θύματος και από οίκτο γι‘ αυτόν που έπασχε από 
ανίατη ασθένεια, τιμωρείται με φυλάκιση."

Η συνταγματική διάταξη η οποία κατ‘ αρχήν δείχνει 
να προσφέρεται για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος. "Όλοι όσοι ευρίσκονται στην Ελληνική 
επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία 
της ζωής". 



Για να θεωρηθεί μια συμπεριφορά ως 
ευθανασία, σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζουν κάποιες συγκεκριμένες 
παράμετροι όπως:  

α) Η επιθυμία για θάνατο  

β) Η εμπλοκή δεύτερου προσώπου 

γ) Η έλλειψη υγείας 

δ) Ο τρόπος αφαίρεσης της ζωής



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
14 Δεκεμβρίου του έτους 2000

Ανακοίνωση  Ιεράς Συνόδου

«Η ζωή μας αποτελεί υπέρτατο δώρο του Θεού, η 
αρχή και το τέλος του οποίου βρίσκονται στα χέρια 
Του και μόνο (Ιώβ ιβ' 10). [...] Κάθε θάνατο που 
αποτελεί αποτέλεσμα ανθρωπίνων αποφάσεων και 
επιλογών, τον απορρίπτει ως "ύβριν" κατά του 
Θεού[…]».

Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη η ευθανασία που 
επιτελείται προς απαλλαγή του βίου και όχι λόγω 
πολέμου και άθλιων διωγμών καθίστανται αντίθετη 
στο θέλημα του Θεού  και θεωρείται όνειδος των 
επιζώντων συγγενών του αυτόχειρος.



Σένεκας: «Όπως όταν πρόκειται να ταξιδέψω 
θα διαλέξω το πλοίο ή αν πρόκειται να 
κατοικήσω θα διαλέξω το σπίτι μου, έτσι θα 
επιλέξω και τον θάνατό μου όταν πρόκειται να 
φύγω από τη ζωή». 

Νίτσε: «Ο άρρωστος που έχει φτάσει στο όριο 
είναι πια ένα παράσιτο της κοινωνίας και της 
ζωής. Όταν ξεπεράσει μια ορισμένη 
κατάσταση, είναι ανήθικο να ζει ακόμα. Το να 
συνεχίζει σαν φυτό σε δειλή εξάρτηση από 
γιατρούς και τεχνάσματα, όταν το νόημα της 
ζωής και το δικαίωμα της ζωής έχει πια χαθεί, 
θα έπρεπε να προκαλεί τη βαθιά περιφρόνηση 
της κοινωνίας».



ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

• Η ζωή πρέπει να διατηρείται με κάθε 
δυνατό μέσον.

Τα επιχειρήματα των υποστηρικτών αυτής 
της άποψης στηρίζονται στη λογική και τη 
θεολογία . 

• Η ζωή έχει σημαντική αξία όμως σε 
ορισμένες περιπτώσεις υπερισχύουν 
άλλες αξίες.



ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ευθανασία αποτελεί ένα από τα κυριότερα 
προβλήματα ηθικής φύσης στον ιατρικό 
κλάδο που συνδέεται άμεσα με κοινωνικά 
ζητήματα, πολιτικά και ιδεολογικά.

• Δύο σημαντικά ειδικότερα ζητήματα 
είναι:



Α) Το καθήκον του γιατρού 
απέναντι στον ασθενή

Όρκος του Ιπποκράτη 

«Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους 
ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά 
ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω 
θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα μου το 
ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη.»

Αυτή είναι η πρόθεση κάθε ιατρού ωστόσο αυτός ο 
όρος παρακάμπτεται στις συζητήσεις περί 
ευθανασίας.



Ηθικά διλήμματα του γιατρού

• Η αρχή της ωφέλειας: 

Το καθήκον του γιατρού να κάνει ότι μπορεί 
προς όφελος του ασθενούς.

• Η αρχή της αυτονομίας: 

Δεσμεύει τον γιατρό να ακολουθεί τις 
αποφάσεις του ασθενούς.



Β) Ο σεβασμός στην βούληση του 
ασθενούς

Ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, είναι 
κατά πόσο αποτελεί ελεύθερη βούληση του 
ασθενούς η ευθανασία. Η ζωή έχει αποδειχθεί 
πολλές φορές απρόβλεπτη και ανατρεπτική 
ώστε κάθε προσπάθεια μαθηματικοποίησής της 
να αποδεικνύεται ανεπαρκής. Η μόνη 
βεβαιότητα που θα μπορούσαμε να 
αποκομίσουμε βάσει της συγκεκριμένης μεθόδου 
είναι η παρατήρηση και αξιολόγηση των 
συνεπειών, αφού αυτές επέλθουν, δηλαδή εκ 
των υστέρων.



ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
• Γερμανία   
Το 77% του πληθυσμού απαντούν θετικά στην ευθανασία στους 

ανιάτως πάσχοντες. 
Το 64% ζητά και σαφή νομοθετική ρύθμιση.

• Γαλλία
Το 88% του πληθυσμού αναγνωρίζει την ύπαρξη δικαιώματος στον 

ανιάτως πάσχοντα να του χορηγείται βοήθεια όταν το επιθυμεί 
προκειμένου να συντομεύσει τη ζωή του.

• ΗΠΑ
Το 84% του πληθυσμού τάχθηκε υπέρ της διακοπής μιας 

καταδικασμένης με τεχνητά μέσα, ζωής.

• Ολλανδία
Το 81% του πληθυσμού τάχθηκε υπέρ της «ενεργητικής 

ευθανασίας». 



...  Οι νόμοι για την ευθανασία διαφέρουν ανά πολιτεία…  Άγνωστο     Η ευθανασία είναι 
παράνομη     Νόμιμη η ενεργητική ευθανασία      Νόμιμη η παθητική ευθανασία



Τα ερωτηματολόγια μοιράσθηκαν και απαντήθηκαν από συνολικά 85 
μαθητές και μαθήτριες Α’ & Β’ Λυκείου.

-ΔΞ/ΔΑ: Δεν γνωρίζω /  Δεν απαντώ

ΝΑΙ 
65%

ΌΧΙ
23%

ΔΞ/ΔΑ
12%

Πιστεύετε ότι πρέπει να νομιμοποιηθεί η 
ευθανασία;



ΥΠΕΡ 
75%

ΚΑΤΆ
14%

ΔΞ/ΔΑ
11%

Είστε υπέρ ή κατά της ανθρώπινης 
ευθανασίας;



ΝΑΙ 
58%ΟΧΙ

17%

ΔΞ/ΔΑ
25%

Κάτω από ορισμένες συνθήκες , όπως σε 
ανίατες ασθένειες που συνοδεύονται από 

αφόρητους πόνους, θα εφαρμόζατε 
πρακτικές ευθανασίας σε εσάς ή σε κάποιο 

κοντινό σας πρόσωπο ;



Χρήστος Τριανταφυλλίδης
Αντώνης Πάντζιος
Αλκιβιάδης Στεφανίδης 
Δημήτρης Παπαγεωργίου



Η μεταμόσχευση οργάνων είναι μια 
πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία, με 
εγχείριση, μεταφέρονται υγιή όργανα, 
από νεκρό ή ζωντανό δότη σε έναν σοβαρά 
πάσχοντα λήπτη με σκοπό την 
αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας 
του οργανισμού του. Ουσιαστικά αποτελεί 
μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της 
ιατρικής του 20ου αιώνα και έχει καθιερωθεί 
πλέον ως μια θεραπευτική πρακτική.



Ποια όργανα μπορούν να 
μεταμοσχευθούν;

• Καρδιά
• Πνεύμονας
• Νεφρό
• Πάγκρεας
• Θύμος Αδένας
• Συκώτι/Ήπαρ
• Έντερο
• Μυελός των Οστών
• Κερατοειδής 



Προϋποθέσεις της δωρεάς από ζωντανό
δότη:

• Ο δότης να είναι ενήλικος

• Η συναίνεσή του να είναι ελεύθερη

• Οι υποψήφιοι δότες να είναι άτομα που 
έχουν στενή συναισθηματική σχέση με τον 
λήπτη 



Νεκροί δότες

Προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δότης:

•Ο εξακριβωμένος οριστικός θάνατος του 
δότη.

• Η συναίνεση του ή κάποια εξίσου ισχυρή 
συναίνεση.

Εάν κάποιος δεν δηλώσει ρητά πως δεν είναι 
σύμφωνος με την δωρεά των οργάνων του 
θεωρείται πως συμφωνεί.



Η διαδικασία της μεταμόσχευσης

Υπάρχουν 2 τύποι μεταμόσχευσης ανάλογα με 
την προέλευση των αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων, η αυτόλογη και η αλλογενής.



Αυτόλογη
Στην αυτόλογη μεταμόσχευση συλλέγονται αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα από τον ίδιο τον ασθενή πριν τη 
θεραπεία, διατηρούνται με τη μέθοδο της 
κρυοσυντήρησης και επαναχορηγούνται στον 
ασθενή μετά από υψηλή δόση χημειοθεραπείας ή 
ακτινοβολίας. 



Αλλογενής
Στην αλλογενή μεταμόσχευση τα αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα που χορηγούνται στον ασθενή 
προέρχονται από έναν υγιή δότη. Ο δότης αυτός μπορεί 
να είναι είτε συγγενής είτε ένας μη συγγενής του 
ασθενή.



Ηθικά διλήμματα

-Πόσο ο εγκεφαλικός θάνατος είναι πράγματι 
θάνατος και όχι επινόημα που υπηρετεί ποικίλες 
σκοπιμότητες και συμφέροντα; 

-Αλλά και η λεγόμενη συναίνεση, όταν εικάζεται, 
είναι πράγματι συναίνεση ή ένα κατασκεύασμα 
προκειμένου να βρεθούν τα απαιτούμενα 
μοσχεύματα;

-Τα ισχύοντα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου 
είναι επαρκή στον προσδιορισμό της μη 
αναστρέψιμης νεκρώσεως του εγκεφάλου (ή του 
εγκεφαλικού στελέχους);



Ηθικά διλήμματα

- Μήπως υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν 
προσεκτικά όλες οι δοκιμασίες, να διαπιστωθεί ο 
εγκεφαλικός θάνατος και τελικά ο άνθρωπος να ζει;

-Είναι δυνατόν στην πράξη, λόγω συγκεκριμένων 
συνθηκών και ποικίλων παραγόντων (πίεση χρόνου, 
τεχνικές δυσκολίες, έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού) να τηρηθούν επακριβώς τα κριτήρια 
του εγκεφαλικού θανάτου;



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



1. Πιστεύετε ότι είναι ηθικά σωστό να λαμβάνονται όργανα από κάποιον που είναι 
κλινικά νεκρός, αν και κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν είχε δηλώσει ότι τα 
προσφέρει;

Απαντήσεις

Ναι

Όχι

ΔΓ/ΔΑ

Άλλο



2. Θα θέλατε ένας συγγενής σας να δωρίσει τα όργανά του σε περίπτωση που 
κριθεί κλινικά νεκρός;

Απαντήσεις

Ναι

Όχι

ΔΓ/ΔΑ

Άλλο



3. Θα δωρίζατε μυελό των οστών σε κάποιον που το έχει ανάγκη;

Απαντήσεις

Ναι

Όχι

ΔΓ/ΔΑ

Άλλο





Έρευνα στον Άνθρωπο και στα Ζώα

• Η έρευνα σε διάφορους οργανισμούς αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο για τον προσδιορισμό των 
λειτουργιών της ζωής. Ωστόσο, υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των οργανισμών που 
ανήκουν στο βασίλειο των ζώων (άρα και του 
ανθρώπου) και αυτών που ανήκουν στο βασίλειο 
των φυτών.

• Κυριότερη από τις διαφορές αυτές είναι το ότι 
πολλά ζώα έχουν ανεπτυγμένο νευρικό σύστημα, με 
αποτέλεσμα να υφίστανται ταλαιπωρία και να 
νιώθουν πόνο από τους πειραματικούς χειρισμούς.

• Για αυτόν τον λόγο η έρευνα σε βιολογικό υλικό και 
πολύ περισσότερο σε ζωντανούς οργανισμούς 
γεννά μια πληθώρα ερωτημάτων βιοηθικής. 



Έρευνα στον Άνθρωπο

• Αν και ιστορικά έχουν καταγραφεί δεκάδες 
περιπτώσεις χρήσης ανθρώπων πάρα την 
θέληση τους ως πειραματόζωα τις τελευταίες 
δεκαετίες αυτά τα φρικιαστικά φαινόμενα 
έχουν μειωθεί δραματικά.

• Σήμερα η χρήση ανθρώπων σε μελέτες γίνεται 
κυρίως μέσα από κλινικές μελέτες (ή δοκιμές) 
για να μελετηθεί η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα νέων θεραπειών και 
φαρμακευτικών ουσιών. 

• Είναι εθελοντές και συνήθως είναι ασθενείς 
που βρίσκονται σε τελικό στάδιο της 
ασθένειας. 



Έρευνα στα ζώα 

• Πριν από τη δοκιμή νέων φαρμακευτικών 
ουσιών στον άνθρωπο, είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν δεδομένα για τις πιθανότητες να 
προκληθούν σοβαρές βλάβες και για την 
τοξικότητα της νέας ουσίας.

• Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται οι 
προκλινικές μελέτες σε ζώα, προκειμένου να 
υπάρχουν πρωτογενή αποτελέσματα, βάσει 
των οποίων θα αποφασιστεί εάν η ουσία θα 
δοκιμασθεί στη συνέχεια σε ανθρώπους.



Πειραματόζωα
• Πειραματόζωα ονομάζουμε τους ζωντανούς οργανισμούς που 

χρησιμοποιούνται σε επιστημονικά πειράματα.
• Περίπου 80.000.000 με 100.000.000 ζώα το χρόνο 

χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα 
• Σαν πειραματόζωα χρησιμοποιούνται ποντίκια, αρουραίοι, 

πουλιά, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, πρόβατα, ψάρια, βάτραχοι, 
χοίροι, σκύλοι, γάτες, πίθηκοι κ.ά. 

• Πειραματόζωα χρησιμοποιούνται από εταιρείες 
καλλυντικών, προϊόντων οικιακής χρήσης, 
φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες όπλων, ιατρική έρευνα και 
εκπαίδευση, διαστημική έρευνα (NASA), καπνοβιομηχανίες, 
κλπ. H δε ανάπτυξη της γενετικής πρόσθεσε μια σειρά 
φρικαλέων πειραμάτων στα ζώα, από την κλωνοποίηση 
προβάτων έως τη δημιουργία μεταλλαγμένων και υβριδικών 
πλασμάτων χωρίς καμία αξία και ποιότητα ζωής.



Πειραματόζωα στην βιοϊατρική
(υπέρ)

• Η χρήση των πειραματόζωων στην έρευνα είναι ουσιαστική στην 
ανάπτυξη νέων και πιο αποτελεσματικών μεθόδων για τη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση ασθενειών που για πολλές 
δεκαετίες ταλαιπωρούν πολλούς ασθενείς. Η ερευνητική 
κοινότητα χρησιμοποιεί πειραματόζωα για να κατανοήσει την 
φύση της υγείας του ανθρώπου και για να εξασφαλίσει την 
ασφάλεια των νέων και καινοτόμων θεραπευτικών μεθόδων.

• Είναι βιολογικώς «όμοια» με τους ανθρώπους. Για παράδειγμα ο 
χιμπαντζής έχει κατά 99% ταυτόσημο DNA με τον άνθρωπο.

• Τα ζώα έχουν πολύ μικρότερο κύκλο ζωής σε σχέση με τους 
ανθρώπους με αποτέλεσμα να μπορούν να μελετηθούν καθ' όλη 
τη διάρκεια του κύκλου και για πολλές γενεές.



Πειραματόζωα στην βιοϊατρική
(κατά)

• Μόνο ένα ποσοστό 5-25% των ουσιών που 
εφαρμόζονται στα ζώα έχουν ακριβώς το ίδιο 
αντίκτυπο στον άνθρωπο 

• Σήμερα με την τεχνολογική πρόοδο υπάρχουν 
τόσες εναλλακτικές μέθοδοι όπως η καλλιέργεια 
ιστών, η χρήση υπολογιστών που προσομοιώνουν 
ανθρώπινα όργανα , κλινική παρατήρηση 
συνδυασμένη με στατιστική ανάλυση.

• Ο σεβασμός στα ζώα πρέπει να είναι όμοιος με 
τον σεβασμό που οφείλουμε στους 
συνανθρώπους μας. 





29

45

11

Έχει την ίδια αξία η ζωή ενός 
ζώου και ενός ανθρώπου;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

33

40

12

Θα έπρεπε να γίνονται 
πειράματα σε ζώα για 
μη ιατρικούς λόγους;

ΝΑΙ

Θα έπρεπε να γίνεται 
διαχωρισμός στο ποια 

ζώα μπορούν να γίνουν 
πειραματόζωα και ποια 

όχι;

ΝΑΙ



Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή-

επιλογή εμβρύων

Μέλη-Μαθητές:

Εμμέλεια Παπαδοπούλοu

Μάτα Σιδηροπούλου

Αναστασία Σπηλιοπούλου

Μιχαήλ Χατζηδημητρίου



Εξωσωματική γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 

Εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία στον άνθρωπο το 
1978.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η γονιμοποίηση έξω 
από  το σώμα: αντί δηλαδή η γονιμοποίηση του ωαρίου από το 
σπερματοζωάριο να γίνει στο φυσικό περιβάλλον, που είναι  η 

σάλπιγγα της γυναίκας, γίνεται στο εργαστήριο. 



Μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης



Η ιστορία της εξωσωματικής γονιμοποίησης αρχίζει στις 
πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα. Οι Pincus και 

Enzmann το 1935 και το 1939, καθώς και ο Schenk το 1978, 
αποπειράθηκαν να επιτύχουν εξωσωματική γονιμοποίηση, 
χρησιμοποιώντας ωοθηκικά ωοκύτταρα που μάλλον ήταν 

ανώριμα για να υποστούν γονιμοποίηση. 

Ernst-Gunther SchenkGregory Pincus



Μέθοδοι υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής

 Το 1978  γεννήθηκε στην Αγγλία το πρώτο παιδί με 
εξωσωματική γονιμοποίηση. Έκτοτε, η επιστημονική εξέλιξη 
στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής υπήρξε 
αλματώδης, ενώ το ίδιο συναρπαστική προμηνύεται και η 
συνέχεια.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και 
εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Θα μπορούσαμε σχηματικά να περιγράψουμε τρία επίπεδα 
υποβοήθησης, προοδευτικά αυξανόμενης παρεμβατικότητας: 

1. απλή πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και προγραμματισμός            
σεξουαλικής επαφής

2. πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και συνδυασμός της με 
σπερματέγχυση

3.  εφαρμογή μεθόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης.



Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας

Η πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας αποτελεί μια σχετικά απλή 
μέθοδο υποβοήθησης.

Η φαρμακευτική ουσία που 
συνήθως χρησιμοποιείται       ως 

πρώτη επιλογή για την πρόκληση 
ωοθυλακιορρηξίας είναι η κιτρική 

κλομιφένη. 

Η κλομιφένη δεν προκαλεί σοβαρές 
παρενέργειες, και οι πιο συχνά 
αναφερόμενες είναι παροδικές 

διαταραχές της όρασης, εξάψεις, 
ναυτία, φούσκωμα στην κοιλιά και 

πονοκέφαλος.



Σπερματέγχυση
• Η σπερματέγχυση αποτελεί μια αρκετά συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδο
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, μέτριας παρέμβασης, κατά την
οποία γίνεται τοποθέτηση του (επεξεργασμένου) σπέρματος στην μήτρα
της γυναίκας. Η σπερματέγχυση, αν και μπορεί να πραγματοποιηθεί στον
φυσικό κύκλο της γυναίκας συνήθως συνδυάζεται για καλύτερα
αποτελέσματα με ήπια διέγερση ωοθηκών και πρόκληση
ωοθυλακιορρηξίας.

 Σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης 
κύησης έπειτα από σπερματέγχυση, 
αυτές εξαρτώνται βέβαια από την 
βαρύτητα του προβλήματος και την 
τελική κατάσταση του σπέρματος. 

 Αν μετά από 3-4 σπερματεγχύσεις δεν 
έχει επιτευχθεί κύηση, καλύτερα θα είναι 
να προχωρούμε σε εφαρμογή 
εξωσωματικής γονιμοποίησης.



Εξωσωματική γονιμοποίηση
Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) αποτελεί την πλέον εξελιγμένη 

μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία η 
γονιμοποίηση και τα πρώτα βήματα της ανάπτυξης του 

γονιμοποιημένου ωαρίου πραγματοποιούνται έξω από το γεννητικό 
σύστημα της γυναίκας, στο εμβρυολογικό εργαστήριο.

Η εξωσωματκή γονιμοποίηση περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές που 
αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση του αποτελέσματος. Τα βασικά στάδια 

της κλασσικής εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι τα ακόλουθα:

 Ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών

 Ωοληψία

 Εξωσωματική γονιμοποίηση



Ηθικά διλήμματα που προκύπτουν

Τα υπό έρευνα και συζήτηση προβλήματα και 
διλήμματα κυρίως αφορούν:

• Τον ορισμό της πατρότητας και της μητρότητας, καθώς οι 
παρεμβατικές αναπαραγωγικές τεχνικές δίνουν τη 
δυνατότητα ένα παιδί να έχει και πέντε γονείς.

•Το δικαίωμα πρόσβασης στις τεχνικές της παρεμβατικής 
γονιμοποίησης, καθώς αυτές είναι υψηλού κόστους, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις παρένθετης μητέρας και δωρεάς 
γαμετών ή εμβρύων.

• Τους κινδύνους για την υγεία της γυναίκας και του εμβρύου.



Η άποψη της εκκλησίας

• Αποδοχή της ατεκνίας ως θείου θελήματος και υιοθεσία 
άπορων τέκνων.

• Αποδοχή της ομόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης, με 
βασική προϋπόθεση τον οφειλόμενο σεβασμό στα έμβρυα.

Οι Πατέρες της εκκλησίας βεβαιώνουν εξάλλου, ότι ο Θεός 
μερικές φορές δεν αποδέχεται και δεν εκπληρώνει κάποια 
αιτήματα, γιατί αυτό επιβάλλει το πραγματικό συμφέρον του 
αιτούντος. Χαρακτηριστικά ωστόσο είναι και τα λόγια της 
κυριακάτικης προσευχής, που εκφράζει το χριστεπώνυμο 
πλήρωμα της εκκλησίας, αποδεχόμενο πλήρως το θέλημα του 
θεού «γενηθήτω το θέλημά σου».   



Στατιστικά στοιχεία 
για την 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή



Γνωρίζετε τι είναι η υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή;

72%

28%

Ερώτηση 1

Ναι Όχι



Θα επιλέγατε να αποκτήσετε παιδί με 
εξωσωματική αναπαραγωγή αν δεν 

μπορούσατε με άλλον τρόπο;

74%

16%

10%

Ερώτηση 2

Ναι Όχι Άλλο



Αν δεν μπορούσατε να αποκτήσετε παιδί ούτε 
με εξωσωματική γονιμοποίηση, θα επιλέγατε 
να κυοφορήσει μια άλλη γυναίκα (παρένθετη 

μητέρα) το βιολογικό σας παιδί;

24%

46%

2%

28%

Ερώτηση 3 

Ναι Όχι Άλλο ΔΞ/ΔΑ



Γενετικά 
Τροποποιημένοι 

Οργανισμοί

Ραφαέλα Νιβορλή

Τόλης Παπαδόπουλος

Γκάρυ Χαϊραμπετιάν



Η περιβαλλοντική ηθική ενδιαφέρεται για τον 
τρόπο διαχείρισης της ζωής όλων των 
οργανισμών ή μικροοργανισμών, είτε στο 
πεδίο εφαρμογών, είτε στο πεδίο της 
βιολογικής έρευνας.

Είναι κλάδος της εφαρμοσμένης ηθικής που 
ασχολείται με την ηθική σχέση του ανθρώπου 
με το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική 
σχετίζεται με την περιβαλλοντική φιλοσοφία 
και με την ηθική για τα ζώα.



Τι είναι οι Γενετικά Τροποποιημένοι 
Οργανισμοί;

Γενετική Τροποποίηση των οργανισμών είναι η 
απομόνωση επιλεγμένων γονιδίων από έναν 
οργανισμό (ζωικό, φυτικό, έντομο, μικρόβιο) και η 
εισαγωγή τους σε ίδιο ή εντελώς διαφορετικό 
οργανισμό με σκοπό να δημιουργηθούν είδη με νέες 
βελτιωμένες ιδιότητες. 

Η γενετική τροποποίηση μπορεί

να γίνει όχι μόνο με την προσθήκη 
αλλά και με την αφαίρεση 
ή αλλοτρίωση ενός 
ή περισσοτέρων γονιδίων.



Γενετικά 
Τροποποιημένα 

Τρόφιμα

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα εισήλθαν 
στην αγορά για πρώτη φορά το 1996. 

Συνήθως τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα 
είναι προϊόντα διαγονιδιακών φυτών: σόγια, 
καλαμπόκι, ρύζι ντομάτα και βαμβακέλαιο.

Εισήλθαν στην Ελλάδα το 1997.



Η Monsanto
Company

Η Monsanto Company είναι εισηγμένη 
αμερικανική πολυεθνική εταιρεία 
αγροχημικής και γεωργικής βιοτεχνολογίας.



Αυτοί που τάσσονται υπέρ της Monsanto, 
θεωρούν ότι με τις συμβατικές καλλιέργειες 
καταπολεμάμε περιβαλλοντικούς κινδύνους, 
αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της πείνας και 
υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή.



Οι απόψεις 
διίστανται

Δεν υπάρχει ομοφωνία 

στην επιστημονική κοινότητα για τις 
επιπτώσεις των οργανισμών σε εμάς και στο 
περιβάλλον. Λόγο κάποιων σκανδάλων που 
έχουν συμβεί, κάποια άτομα είναι αντίθετα με 
την πολιτική αυτής της εταιρείας.





Οι μέλισσες κινδυνεύουν!



Η μεγαλύτερη απειλή για τις μέλισσες 
προέρχεται από τα χημικά φυτοφάρμακα 
υψηλής τοξικότητας που χρησιμοποιούνται στη 
βιομηχανική γεωργία. Τα φυτοφάρμακα έχουν 
οδηγήσει στη μείωση της βιοποικιλότητας και 
στη διατάραξη οικοσυστημάτων.



Ιός των παραμορφωμένων φτερών

Μια θανατηφόρος ασθένεια που έχει εξελιχθεί σε 
πανδημία και εξαφανίζει τις μέλισσες του πλανήτη, 
εξαπλώνεται κυρίως από τους ανθρώπους, οι οποίοι, 
στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών τους, 
μεταφέρουν μέλισσες από το ένα μέρος της Γης στο 
άλλο.

Πρόκειται για τον λεγόμενο «ιό των παραμορφωμένων 
φτερών» (DWV), που σκοτώνει τους παγκόσμιους 
πληθυσμούς των μελισσών, οι οποίες αποτελούν ζωτικά 
έντομα για τη γεωργία (επικονίαση φυτών, παραγωγή 
μελιού κ.α.), την οικονομία, τη βιοποικιλότητα και την 
ανθρώπινη υγεία.











Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας!!


