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Συντομογραφίες
ART= assisted reproductive technologies
IVF= In vitro fertilization
IUI= Intrauterine insemination
ICSI=Intracytoplasmic sperm injection
GIFT=Gamete intrafallopian transfer
ZIFT=Zygote intrafallopian transfer
TET=tubal embryo transfer
FSH= follicle stimulating hormone
GnRH=gonadotropin-releasing hormone
LH=luteinizing hormone
rec LH= recombinant LH
hCG=Human chorionic gonadotropin
hMG= human menopausal gonadotropins
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ARDS=acute respiratory distress syndrome
VEGF= Vascular endothelial growth factor
IL-6= interleukin-6
Ι.Υ.Α.= Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Μ.Ι.Υ.Α= Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Ορμονική διέγερση ωοθηκών στην IVF και η επίδραση της στη μετέπειτα ζωή της
μητέρας - Ηθικοί προβληματισμοί»¨.
Μετά την πρώτη γέννηση παιδιού με εξωσωματική γονιμοποίηση το 1978 ακολούθησαν
ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πέρα από τις νέες
επεμβατικές τεχνικές που ανακαλύφθηκαν, εφαρμόζεται πλέον και η ορμονική διέγερση
των ωοθηκών, που αύξησε τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου της IVF λόγω πρόκλησης
πολλαπλής ωοθυλακιογένεσης.
Η εξωγενής όμως αυτή χορήγηση ορμονών στις γυναίκες καταγράφεται στη διεθνή
βιβλιογραφία να σχετίζεται με βραχυπρόθεσμες επιπλοκές και μακροπρόθεσμους
κινδύνους για την υγεία και τη ζωή της γυναίκας που υποβάλλεται σε αυτή. Αντικείμενο
της παρούσας εργασίας είναι να καταγραφούν και να παρουσιαστούν οι κίνδυνοι, καθώς
και να εξεταστούν τα βιοηθικά προβλήματα που προκύπτουν. Ο ηθικός προβληματισμός
που αναπτύσσεται στο δεύτερο και κύριο μέρος της εργασίας αυτής, αφορά κυρίως σε
ζητήματα σεβασμού της αυτονομίας του προσώπου της γυναίκας και κατ’ επέκταση του
υπογόνιμου ζευγαριού, στη λήψη ενήμερης συναίνεσης, καθώς και στις σύγχρονες
πρακτικές στη χώρα μας.
Επιπλέον εξετάζεται ο ρόλος και η στάση του ιατρού απέναντι στο υπογόνιμο ζευγάρι, η
μεταξύ τους σχέση και τέλος τα όρια που θα πρέπει να τεθούν ανάμεσα στη θεραπεία και
στην εφαρμογή έρευνας στην υπογονιμότητα.
Διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα για έλεγχο και διασφάλιση βασικών ηθικών αξιών
στη σύγχρονη εφαρμογή της I.Y.A παρατίθεται η πρόταση του ¨ιατρού συμβούλου¨, με
κύριο ρόλο την εξασφάλιση καλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και το σεβασμό στις
βασικές αρχές της βιοηθικής.
Στο τέλος της παρούσας εργασίας γίνεται σύντομη αναφορά στην Ελληνική νομοθεσία
για τη ρύθμιση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη σύγχρονη πραγματικότητα
εμπορευματοποίησης της.
Λέξεις κλειδιά: εξωσωματική γονιμοποίηση, ορμονική διέγερση ωοθηκών - επιπλοκές, αυτονομία,
εργαλειοποίηση, σεβασμός στην προσωπικότητα, ενήμερη συναίνεση, ιατρική δεοντολογία, ευεργεσία, μη
βλάβη, σχέση ιατρού- ασθενούς, ειλικρίνεια του ιατρού.
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ABSTRACT
“Risks of ovarian stimulation during IVF on maternal health - bioethical issues”.

The first successful birth occurred in 1978 as a result of a natural cycle IVF. Since then,
as experience has accumulated, great progress has been achieved in the field and the use
of ovarian stimulation strategies has been adopted to achieve synchronous development
of multiple follicles.
However, quite few complications and risks for the woman’s health and life are recorded
in the literature, as a result of ovarian stimulation. These risks are short and long-term as
well. This study aims to record and present these risks and examine the bioethical issues,
which arise. Autonomy of the infertile woman and couple, consent, as well as the modern
practice in Greece are the main ethical concerns of this study.
In addition, the role of the physician, the doctor-patient relationship in applying assisted
reproductive technology and the limits between research and therapy in the field are
examined.
After noticing the necessity of regulation and insurance of basic ethical values, the
establishment of a ¨doctor-consultant¨ specialization is proposed. The doctor consultant
is expected to ensure the good medical practice and the respect for the basic bioethical
principles.
At the end of this study, Greek legislation concerning assisted reproduction is discussed
highlighting the crucial role of the Greek state in regulating appliance of ART in a
modern ¨trade-like¨ reality.

Key words: IVF, ovarian hormonal stimulation, ovulation induction, risks of ovarian hyperstimulation,
autonomy, consent, respect to personality, medical ethics, beneficence, non-maleficence, doctor patient
relationship, doctor’s honesty.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ
IVF
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1. Τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής - Εξωσωματική
Γονιμοποίηση

1.1 Ιστορική αναδρομή
Το 1977 οι Patrick Steptoe και Robert Edwards εφάρμοσαν με επιτυχία μια καινοτόμο
τεχνική σύλληψης, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του πρώτου παιδιού μετά από
εξωσωματική γονιμοποίηση, της Louise Brown, στις 25 Ιουλίου 1978 στο Γενικό
νοσοκομείο μιας μικρής πόλης της Oldham, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προηγουμένως για
τουλάχιστον μια δεκαετία είχαν προηγηθεί μελέτες και έρευνα τόσο σε πειραματόζωα για
τις συνθήκες καλλιέργειας γαμετικών κυττάρων όσο και επεμβατικοί μέθοδοι για την
ανάπτυξη λαπαροσκοπικών τεχνικών για τη λήψη ωαρίων. Μετά την πρώτη γέννηση
παιδιού με In Vitro Fertilization (IVF) ακολούθησαν ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με νέες ανακαλύψεις σε επίπεδο νέων τεχνολογιών και
ορμονικών θεραπειών, που είχαν ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των ενδείξεων για
εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε διαφορετικές περιπτώσεις και αίτια
υπογονιμότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ανδρικής υπογονιμότητας. Σαν
αποτέλεσμα, σήμερα πλέον χρησιμοποιείται ο ευρύτερος όρος των ¨τεχνικών
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής¨ υπό τη σκέπη του οποίου συμπεριλαμβάνονται όλες
εκείνες οι τεχνολογικές ανακαλύψεις

και οι νέες τεχνικές που αναπτύχθηκαν, σε

συνδυασμό με την εφαρμογή της ορμονικής διέγερσης των ωοθηκών και συντήρησης
των γαμετών καθώς και εμβρύων(Gardner et al. 2001). Έως σήμερα έχουν
πραγματοποιηθεί περισσότερες από πέντε εκατομμύρια εγκυμοσύνες με την εφαρμογή
τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με το πέρασμα του χρόνου και την απόκτηση
μεγαλύτερης εμπειρίας στον τομέα αυτό, έχει σημειωθεί αύξηση των ποσοστών επιτυχίας
και οι ενδείξεις για εφαρμογή τους έχουν επεκταθεί, ώστε πλέον 1-3% των ζωντανών
γεννήσεων στην Ευρώπη και την Αμερική να έχει προκύψει μετά από εφαρμογή αυτών
των τεχνικών (Paulson 2016).
Η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί μια διαδικασία με σκοπό την αντιμετώπιση της
υπο-γονιμότητας των ζευγαριών και την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης, ως αποτέλεσμα
ιατρικής παρέμβασης. Αδρά θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τη διαδικασία αυτή ως την
διέγερση των ωοθηκών μετά από τη χορήγηση συνδυασμού φαρμάκων γονιμότητας και
9

στη συνέχεια τη λήψη λαπαροσκοπικά ενός ή περισσοτέρων ωαρίων από τα ωοθυλάκια.
Τα ωάρια αυτά γονιμοποιούνται σε συνθήκες εργαστηρίου (in vitro) και το/ τα έμβρυα
που έχουν προκύψει πλέον μεταφέρονται στην μήτρα της υποψήφιας μητέρας. Όλα τα
παραπάνω εκτυλίσσονται σε ένα διάστημα περίπου δύο εβδομάδων το οποίο και
αποτελεί έναν κύκλο IVF (Paulson 2016).
Με την πάροδο του χρόνου αναπτύχθηκαν και άλλες τεχνικές, που ανήκουν στην ομάδα
των ART. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει η ειδική τεχνική ενδοωαριακής έγχυσης
σπερματοζωαρίου

ή

όπως

αλλιώς

αποκαλείται

από

τους

εμβρυολόγους

¨μικρογονιμοποίηση¨ (ICSI). Συστήνεται σε περιπτώσεις σοβαρών ανωμαλιών του
σπέρματος και γίνεται σε συνδυασμό με την IVF, όπου πραγματοποιείται απευθείας
έγχυση ενός σπερματοζωαρίου στο ωάριο. Επίσης υπάρχει η τεχνική της μεταφοράς των
γαμετών διαμέσου των σαλπίγγων (GIFT), κατά την οποία λαπαροσκοπικά γίνεται λήψη
ενός ή περισσοτέρων ώριμων ωαρίων και στη συνέχεια η μεταφορά αυτών και του
σπέρματος στη σάλπιγγα. Η τεχνική αυτή αν και πιο επεμβατική από την IVF, είναι σε
κάποιες περιπτώσεις προτιμότερη ειδικά όταν δεν επιθυμείται (ακόμη και για
θρησκευτικούς λόγους) η δημιουργία και παρουσία ενός εμβρύου στο εργαστήριο ή όταν
χρειάζεται και για άλλους λόγους η πραγματοποίηση λαπαροσκόπησης. Τα ποσοστά
επιτυχίας εδώ είναι παρόμοια με αυτά της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ακόμη υπάρχει
η μέθοδος μεταφοράς του ζυγωτού μέσω της σάλπιγγας (ZIFT) ή του εμβρύου (TET),
κατά την οποία γίνεται τοποθέτηση των γονιμοποιημένων ωαρίων ή εμβρύων μέσα στη
σάλπιγγα. Και εδώ χρειάζεται λαπαροσκόπηση, υπάρχουν παρόμοια ποσοστά επιτυχίας
με τις άλλες μεθόδους, αλλά φαίνεται πως η τελευταία αυτή μέθοδος έχει πλεονέκτημα
στις περιπτώσεις ανωμαλιών της μήτρας, δυσκολίας μεταφοράς του εμβρύου μέσω του
τραχήλου ή σε επαναλαμβανόμενες αποτυχίες με IVF (Paulson 2016).
(Βλέπε Πίνακας 1. Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής )
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1.2 Ενδείξεις Εξωσωματικής γονιμοποίησης
Αρχικά η εξωσωματική γονιμοποίηση είχε σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση
περιπτώσεων υπογονιμότητας λόγω προβλημάτων που αφορούσαν στις σάλπιγγες των
γυναικών. Σήμερα όμως αποτελεί θεραπεία εκλογής για πολύ περισσότερα και
διαφορετικά αίτια υπογονιμότητας. Το φάσμα των ενδείξεων για εφαρμογή της IVF είναι
πλέον τόσο ευρύ ώστε ο ετήσιος αριθμός IVF κύκλων to 2001 ήταν περί τους 500.000
και 1 στα 100 ή 1 στα 150 μωρά που γεννιόνταν στον Δυτικό κόσμο ήταν μετά από
εφαρμογή εξωσωματικής γονιμοποίησης (Gardner et al. 2001). Η Αμερικανική
Κοινότητα Αναπαραγωγικής Ιατρικής αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι από το 2014
μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί περίπου ένα εκατομμύριο μωρά με τη βοήθεια
εξωσωματικής γονιμοποίησης1. Αναμφισβήτητα λοιπόν η IVF κατέχει πλέον κεντρική
θέση στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας των σύγχρονων ζευγαριών παγκοσμίως.
Παρόλα αυτά τα πρωτόκολλα εξωσωματικής γονιμοποίησης που εφαρμόζονται επί του
παρόντος έχουν υψηλό κόστος, είναι αρκετά σύνθετα και ενέχουν κινδύνους όπως κάθε
άλλη ιατρική επεμβατική πρακτική. Επομένως κάθε επαγγελματίας υγείας που αποτελεί
πάροχο υπηρεσιών IVF φέρει ευθύνη για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής μόνο σε
περιπτώσεις όπου υπάρχουν οι κατάλληλες ενδείξεις για αυτήν. Επίσης ως προς την
εφαρμογή της μεθόδου είναι σημαντικοί και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι
παράγοντες, που αφορούν κυρίως την πιθανότητα επιτυχίας της IVF.
Τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφωθεί μετά από συναίνεση, κατευθυντήριες οδηγίες ως
προς τις ενδείξεις εφαρμογής της IVF από διάφορες ιατρικές εταιρείες και κυρίως από
εταιρείες

γυναικολογίας-μαιευτικής

της

κάθε

χώρας

και

διεθνείς

εταιρείες

αναπαραγωγής. Ενώ λαμβάνεται υπόψη η ηλικία της μητέρας, οι οδηγίες αυτές κυρίως
βασίζονται στην εκάστοτε διάγνωση του αιτίου της υπογονιμότητας. Έτσι, εκτός από την
αρχική ένδειξη νόσου των σαλπίγγων που παραμένει σημαντική, πλέον στις ενδείξεις για
IVF συγκαταλέγονται και άλλα αίτια γυναικείας υπογονιμότητας όπως η ενδομητρίωση,
ανοσολογικές καταστάσεις, ορμονικές διαταραχές και ενδοκρινικές παθήσεις, η
δυσλειτουργία των ωοθηκών και η ιδιοπαθής- ανεξήγητη υπογονιμότητα.

1

ASRM, American Society For Reproductive Medicine, προβλήθηκε 29 Σεπτεμβρίου 2016, από
https://www.asrm.org/Templates/SearchResults.aspx?q=ivf
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Πίνακας 1.Τεχνικές Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Μείζονα ιατρική ένδειξη εφαρμογής της IVF αποτελεί πλέον και η ανδρική
υπογονιμότητα, που σχετίζεται τόσο με ποιοτικές όσο και ποσοτικές ανωμαλίες
σπέρματος. Στην περίπτωση του ανδρικού παράγοντα υπογονιμότητας, εφαρμόζεται η
ειδική τεχνική ενδοωαριακής έγχυσης σπερματοζωαρίου- μικρογονιμοποίηση (ICSI) και
διευρύνει έτσι το πεδίο εφαρμογής της εξωσωματικής γονιμοποίησης(Gardner et al.
2001).
Ένα άλλο ζήτημα που φαίνεται να απασχολεί και στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στη
διεθνή βιβλιογραφία, είναι ο βαθμός στον οποίο το αίτιο υπογονιμότητας μπορεί να
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επηρεάσει τα ποσοστά επιτυχίας στην εφαρμογή της IVF. Έχουν γίνει μελέτες για την
επίδραση συγκεκριμένων αιτίων όπως η ενδομητρίωση, που έδειξαν μειωμένη
πιθανότητα επιτυχίας της μεθόδου. Όμως άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι δεν υφίσταται
συσχέτιση ανάμεσα στο αίτιο της γυναικείας υπογονιμότητας στο αποτέλεσμα της
εξωσωματικής γονιμοποίησης και έτσι παραμένει η συζήτηση και η αμφισβήτηση της
σχέσης αιτίου και ποσοστού επιτυχών γεννήσεων μετά από IVF. Παρόλα αυτά η
διάγνωση του αιτίου υπογονιμότητας έχει σημασία για την πιθανότητα επίτευξης
¨φυσικής¨ εγκυμοσύνης ή χρήσης συμβατικών, λιγότερο πολύπλοκων θεραπειών, αλλά
και για τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών σχετιζόμενων με την εφαρμογή της IVF. Επί
παραδείγματι,

γυναίκες

με δευτεροπαθή ανωοθυλακιορρηξία λόγω

συνδρόμου

πολυκυστικών ωοθηκών έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου υπερδιέγερσης
των ωοθηκών μετά από IVF και θα πρέπει τόσο η ορμονοθεραπεία που θα λάβουν όσο
και η παρακολούθηση τους να είναι η κατάλληλη (Gardner et al. 2001).

1.3 Προγνωστικοί παράγοντες στην IVF
Με την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας στην εφαρμογή της μεθόδου της IVF
μελετήθηκαν διάφοροι παράγοντες που θεωρείται ότι παίζουν ρόλο στην έκβαση της
εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως προγνωστικοί παράγοντες. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η
ηλικία της μητέρας. Λόγω των κοινωνικών συνθηκών η απόφαση τεκνοποίησης
παίρνεται σε μεγαλύτερη ηλικία από ότι στο παρελθόν. Η προχωρημένη ηλικία της
γυναίκας συνδέεται με τη ¨γήρανση¨ των ωοθηκών, που σχετίζεται άμεσα με τη
γονιμότητα και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών υπογονιμότητας. Έτσι
παρατηρείται μειωμένη απάντηση στη διέγερση με γοναδοτροφίνες, μειωμένος αριθμός
και ¨φτωχή¨ ποιότητα ωαρίων, μειωμένα ποσοστά γονιμοποίησης και επομένως
μειωμένος αριθμός εμβρύων. Από μελέτες έχει προκύψει ότι η ηλικία των 40 ετών
αποτελεί το κατώφλι για την αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σε
γυναίκες που διανύουν την πέμπτη δεκαετία της ζωής τους ο αριθμός των εμβρύων που
μεταφέρονται στη μήτρα

αυξάνεται ώστε να υπάρξουν μεγαλύτερες πιθανότητες

επιτυχίας της μεθόδου. Τέλος, η ωοθηκική ηλικία σχετίζεται και με υψηλό ποσοστό
αποβολών, κυρίως λόγω υψηλότερης επίπτωσης ανευπλοειδιών στο έμβρυο(Gardner et
al. 2001).
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Προς την ίδια κατεύθυνση και με γνώμονα την γήρανση των ωοθηκών και το απόθεμα σε
καλής ποιότητας ωάρια έχουν αναπτυχθεί και άλλοι διαγνωστικοί ορμονικοί δείκτες για
τον έλεγχο του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας. Για παράδειγμα, η αύξηση
των επιπέδων οιστραδιόλης και θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) την τρίτη ημέρα του
κύκλου, σχετίζονται με αρνητικά αποτελέσματα.
Ένας άλλος προγνωστικός παράγοντας για την εφαρμογή της IVF είναι η διάρκεια της
περιόδου υπογονιμότητας. Από μελέτες προκύπτει ότι η αυξημένη διάρκεια
υπογονιμότητας έχει αρνητική επίπτωση στην τεκνοποίηση και μείωση των ποσοστών
επιτυχών γεννήσεων μετά από IVF, ενώ

η ύπαρξη προηγούμενης εγκυμοσύνης

σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου(Gardner et al. 2001).
Η παρουσία υδροσάλπιγγας σχετίζεται με φτωχά αποτελέσματα στη μέθοδο της IVF, ενώ
συστήνεται σαλπιγγεκτομή πριν την εφαρμογή της μεθόδου, ώστε να βελτιωθούν τα
ποσοστά επιτυχίας. Αρνητικός παράγοντας επίσης θεωρείται το κάπνισμα και συστήνεται
η διακοπή του. Τέλος υπάρχουν παράγοντες που έχουν μικρότερη αρνητική επίδραση
στην επιτυχία της IVF όπως η παχυσαρκία, το λειομύωμα,

η ενδομητρίωση, το

προηγούμενο ιστορικό αποβολών, το πάχος του ενδομητρίου κ.α (Paulson 2016).

1.4 Αρχική διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού
Ως υπογονιμότητα ορίζεται η αδυναμία ενός ζευγαριού να επιτύχει μια σύλληψη σε
διάστημα ενός έτους με συχνή, ελεύθερη επαφή2. Τα υπογόνιμα αυτά ζευγάρια θα πρέπει
να διαχωριστούν σε δύο ομάδες. Πρώτον σε αυτά που δεν είναι δυνατόν να συλλάβουν
χωρίς θεραπεία (¨Απόλυτη υπογονιμότητα¨) και δεύτερον σε εκείνα που παρουσιάζουν
μειωμένη γονιμότητα αλλά έχουν πιθανότητα να συλλάβουν φυσιολογικά με το χρόνο.
Επί παραδείγματι οι καταστάσεις πλήρους σαλπιγγικής απόφραξης, αζωοσπερμίας και
ανωοθυλακιορρηξίας εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή αδυναμίας για φυσική
σύλληψη. Επομένως μια τακτική εφαρμογής διαγνωστικών ελέγχων στα υπογόνιμα
ζευγάρια μπορεί να εντοπίσει υποκείμενα προβλήματα όπως τα παραπάνω, με μια σειρά
εξετάσεων για την εκτίμηση της ωορρηξίας, τη διαβατότητα των σαλπίγγων και τα
ποιοτικά-ποσοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος.
2

Infertility definitions and terminology, Sexual and reproductive health, Wolrd Health Organization,
προβλήθηκε 29 Σεπτεμβρίου 2016, από
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/.
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Σημαντική λοιπόν προϋπόθεση πριν την έναρξη μιας τεχνικής ART είναι η πλήρης
αξιολόγηση της υπο-γονιμότητας του υποψήφιου ζευγαριού. Παραδοσιακά η διερεύνηση
ξεκινάει μετά από ένα χρόνο αποτυχημένων προσπαθειών για σύλληψη, αλλά μπορεί και
νωρίτερα ειδικά σε περιπτώσεις προχωρημένης ηλικίας της γυναίκας, διαταραχών του
εμμηνορυσιακού κύκλου ή όταν υπάρχει ιστορικό προηγούμενου χειρουργείου στην
πύελο. Η διερεύνηση αυτή περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση και τις
κατάλληλες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις τόσο στη γυναίκα όσο και στον
άνδρα. Κατά τη λήψη ιστορικού ενδιαφέρουν τα χαρακτηριστικά του εμμηνορυσιακού
κύκλου της γυναίκας, προηγούμενες κυήσεις, χρόνια νοσήματα, χειρουργεία και
προηγούμενες θεραπείες γονιμότητας. Συστήνεται η απώλεια σωματικού βάρους σε
περιπτώσεις αυξημένου δείκτη μάζας σώματος και η διακοπή του καπνίσματος.
Λεπτομερές ιστορικό όμως θα πρέπει να λαμβάνεται και από τον σύντροφο της
υποψήφιας μητέρας, που αφορά τη σεξουαλική λειτουργία και διαταραχές της, ιστορικό
ουρογεννητικών λοιμώξεων, χρόνια νοσήματα όπως ο διαβήτης, ανατομικές παραλλαγές
και χρήση φαρμάκων- ουσιών.
Η φυσική εξέταση θα πρέπει να είναι πλήρης με επισκόπηση του σώματος της γυναίκας
για σημεία υπερανδρογοναιμίας ή συνδρόμων όπως των πολυκυστικών ωοθηκών, Turner
και άλλα που σχετίζονται με υπογονιμότητα. Καταγραφή των δευτερογενών φυλετικών
χαρακτηριστικών με την κλίμακα του Tanner και πλήρη γυναικολογική εξέταση. Φυσική
εξέταση θα πρέπει να γίνεται και στους άνδρες με έμφαση στο ουρογεννητικό σύστημα
αλλά και πλήρη σωματική εξέταση για τυχόν σημεία υποανδρογοναιμίας και
χρωμοσωμικών ανωμαλιών, όπως το Kleinefelter.
Τέλος όσον αφορά στον εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο, αυτοί στοχεύουν στο
να διαπιστώσει ο θεράπων ιατρός εάν συμβαίνει ωορρηξία , εάν είναι διαβατές οι
σάλπιγγες και εάν η ανάλυση του σπέρματος του συντρόφου είναι φυσιολογική. Είναι
σημαντικό πριν χρησιμοποιηθεί κάποια διαγνωστική εξέταση, να γνωρίζουμε τη
χρησιμότητα των αποτελεσμάτων. Σε αυτές περιλαμβάνεται ο έλεγχος ορμονών, όπως η
προγεστερόνη και η LH για την εκτίμηση της ωορρηξίας, το υπερηχογράφημα πυέλου
για την εκτίμηση των έσω γεννητικών οργάνων και διάγνωση τυχόν γενετικών και μη
ανωμαλιών της ανατομίας της περιοχής, αλλά και των ωοθηκών για τη λήψη
πληροφοριών σε σχέση με την ανάπτυξη των ωοθυλακίων. Επίσης υπάρχουν και τεστ
ελέγχου της διαβατότητας των σαλπίγγων, με πιο κοινή εξέταση αυτή της
υστεροσαλπιγγογραφίας, ενώ για πλήρη αξιολόγηση της πυέλου μπορεί να χρειαστεί και
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διενέργεια λαπαροσκόπησης σε συνδυασμό με υστεροσκόπηση. Τέλος, όσον αφορά
στον άνδρα γίνεται ανάλυση του σπέρματος, ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του
σπέρματος της τάξης ανοσοσφαιρινών IgA και IgG, ορμονικό έλεγχο, επί υποψίας
καρυότυπος- χρωμοσωμική ανάλυση και βιοψία όρχεως(Gardner et al. 2001).
Η αρχική διερεύνηση φαίνεται να είναι σημαντική και σε περιπτώσεις όπου θα πρέπει
πρώτα να ληφθούν υπόψη και άλλες εναλλακτικές θεραπευτικές λύσεις και έτσι να
αυξηθεί η πιθανότητα σύλληψης με φυσικό τρόπο, όπως στις γυναίκες με σάλπιγγες με
ανοικτή δίοδο και χωρίς σημαντική υπογονιμότητα όπου το πρόβλημα εντοπίζεται στην
πλευρά του άνδρα. Άλλωστε, η IVF έκτος από σημαντικά αποτελεσματική έχει και
μειονεκτήματα που αφορούν στο υψηλό κόστος, τη χορήγηση φαρμάκων και εφαρμογή
επεμβατικών τεχνικών που ενέχουν κινδύνους για την υποψήφια μητέρα, την αυξημένη
πιθανότητα για πολλαπλή κύηση και πιθανώς εμφάνιση επιπλοκών στο έμβρυο. Γι’ αυτό
και στα ζευγάρια που δεν εμφανίζουν απόλυτα ¨εμπόδια¨ για τη σύλληψη, δίνεται η
δυνατότητα τριών έως έξι κύκλων υπέρ-ωοθηλακιορρηξίας και στη συνέχεια
ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI). Μάλιστα συστήνεται αρχικά σε αυτά τα ζευγάρια η
ολοκλήρωση ενός ολόκληρου έτους με επαφή χωρίς αντισύλληψη και στη συνέχεια επί
αποτυχίας ένα χρόνο συμβατικής θεραπείας. Σε μεγαλύτερης ηλικίας όμως ζευγάρια
συστήνεται μικρότερο διάστημα, καθώς σε αυτή την περίπτωση οι συμβατικές θεραπείες
έχουν μικρότερο ποσοστό επιτυχίας (Paulson 2016).

2. Ελεγχόμενη διέγερση ωοθηκών
Η πρώτη επιτυχής γέννηση μετά από IVF επετεύχθη από έναν αυτόματο κύκλο
ωορρηξίας όπου ένα και μόνο ωάριο πάρθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε ένα έμβρυο
στη μήτρα της μητέρας. Παρόλα αυτά τα ποσοστά επιτυχίας με την παραπάνω μέθοδο
ήταν χαμηλά και έτσι οι περισσότεροι ερευνητές υιοθέτησαν τη χρήση στρατηγικών
διέγερσης των ωοθηκών ώστε να πετύχουν την ταυτόχρονη ανάπτυξη πολλαπλών
ωοθυλακίων. Σαν αποτέλεσμα πολλαπλά ώριμα ωάρια μπορούν να συλλεχθούν και στη
συνέχεια να γονιμοποιηθούν. Έτσι η μεταφορά πολλών εμβρύων αυξάνει την πιθανότητα
ότι τουλάχιστον ένα από αυτά θα οδηγήσει στη γέννηση ενός επιθυμητού τέκνου.
Συνέπεια βεβαίως αυτής της τακτικής είναι και η αύξηση των πολύδυμων κυήσεων.
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Η λογική όλων των στρατηγικών IVF είναι η καταστολή

του ενδογενούς

ορμονοπαραγωγού συστήματος που διαθέτει από τη φύση της η γυναίκα με στόχο ο
έλεγχος του κύκλου της να γίνεται με εξωγενή χορήγηση ορμονών για την ανάπτυξη και
ωρίμανση περισσότερων ωοθυλακίων. Έτσι, οι ορμόνες που χρησιμοποιούνται για την
απευαισθητοποίηση της υπόφυσης και τον έλεγχο του κύκλου της γυναίκας είναι κυρίως
αγωνιστές και ανταγωνιστές GnRH, τα αντισυλληπτικά, ενώ οι ορμόνες για την εξωγενή
διέγερση είναι γοναδοτροπίνες, όπως η FSH, και σε τελική φάση η ωορρηξία
προκαλείται με τη χορήγηση

ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH) ή ανθρώπινης χοριακής

γοναδοτροπίνης (hCG) .
Παρά το γεγονός ότι μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη πολλών ωοθυλακίων με τη
χορήγηση από το στόμα εκλεκτικών ρυθμιστών των οιστρογονικών υποδοχέων, όπως η
κλομιφαίνη και η ταμοξιφαίνη, τα περισσότερα προγράμματα χρησιμοποιούν σχήματα
διέγερσης με ενέσεις ημερησίως εξωγενούς FSH. Ένα ανάλογο της εκλυτικής ορμόνης
της γοναδοτροπίνης (GnRH) χρησιμοποιείται για να εμποδίσει το ενδογενές κύμα της
LH, μέσω καταστολής της υπόφυσης. Τέλος, χρησιμοποιείται η hCG στη θέση της
ενδογενούς LH ώστε να ξεκινήσει τον ωορρηκτικό καταρράκτη όταν τα ωοθυλάκια
θεωρηθούν ώριμα (Paulson 2016).

2.1 GnRH ανάλογα και μηχανισμός δράσης
Η GnRH αποτελεί έναν υποθαλαμικό ρυθμιστή της αναπαραγωγικής λειτουργίας του
ανθρώπου, με παρόμοια δράση στον άνδρα και στη γυναίκα. Έχει αποδειχτεί από
πειράματα των Knobil και Hotchkiss ότι η GnRH εκκρινόμενη από τον υποθάλαμο δρα
στην υπόφυση κατά κύματα, διατηρώντας την έκκριση γοναδοτροφινών από την
υπόφυση σε συγκεκριμένα επίπεδα.
Κατά την διέγερση των ωοθηκών χρησιμοποιούνται GnRH ανάλογα, τα οποία έχουν είτε
αγωνιστική, είτε ανταγωνιστική δράση. Η χρήση αγωνιστών GnRH, κατά την οξεία
εξωγενή χορήγησή τους αυξάνει την έκκριση γοναδοτροφινών (LH, FSH), οδηγώντας
στο λεγόμενο ¨flare-up effect¨. Αυτή η θεραπεία χρειάζεται επτά έως 14 ημέρες για την
επίτευξη της καταστολής της υπόφυσης. Παρατεταμένη χορήγηση αναλόγων αγωνιστών
GnRH οδηγεί σε αρνητική ρύθμιση των υποδοχέων της GnRH, καθώς το σύμπλοκο
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αγωνιστή-υποδοχέα ενδοκυτταρώνεται και αποδομείται, ενώ ο συνδέτης αποσυντίθεται
και ο υποδοχέας ανακυκλώνεται μερικώς.
Σε αντίθεση τα ανάλογα ανταγωνιστών GnRH έχουν άμεση ανασταλτική επίδραση στην
έκκριση των γοναδοτροφινών. Τα μόρια των ανταγωνιστών καταλαμβάνουν τις θέσεις
πρόσδεσης των υποδοχέων GnRH στην υπόφυση και εμποδίζουν την πρόσδεση της
ενδογενούς GnRH, αποκλείοντας έτσι την ενεργοποίηση των υποδοχέων. Οι
ανταγωνιστές GnRH καταφέρνουν την άμεση καταστολή της υπόφυσης χωρίς συνοδό
¨flare-up effect¨. Καθώς δεν υπάρχει απώλεια υποδοχέων, απαιτείται συνεχής χορήγηση
ανταγωνιστή για την πλήρη κατάληψη όλων των υποδοχέων. Συνεπώς στην περίπτωση
των ανταγωνιστών απαιτείται μεγαλύτερη δόση χορήγησης για επιτυχή καταστολή
(Gardner et al. 2001).

2.2 Γοναδοτροφίνες (FSH & LH)
Η ωοθήκη έχει δύο βασικές λειτουργίες στην ανθρώπινη φυσιολογία. Πρώτον την
περιοδική απελευθέρωση ωοκυττάρων και δεύτερον την παραγωγή των στεροειδών
ορμονών,

οιστραδιόλης

και

προγεστερόνης.

Και

οι

δύο

αυτές

λειτουργίες

περιλαμβάνονται και ολοκληρώνονται κατά τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη
διαδικασία της ανάπτυξης και ωρίμανσης των ωοθυλακίων, της ωορρηξίας, του
σχηματισμού και της μετέπειτα αποσύνθεσης του ωχρού σωματίου, διαδικασίες που
αποτελούν τον λεγόμενο ¨ωοθηκικό κύκλο¨.
Ο ¨ωοθηκικός κύκλος¨ βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο των υποφυσιακών
γοναδοτροφινών, δηλ της FSH και της LH, που από κοινού κατέχουν κεντρικό ρόλο στη
ρύθμιση του εμμηνορρυσιακού κύκλου και της ωορρηξίας.

Επομένως ελέγχοντας

εξωγενώς την έκκριση των γοναδοτροφινών, αποκτούμε το πλεονέκτημα του ελέγχου της
ωοθηκικής λειτουργίας, κάτι που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των ART.
Κατά τη γέννηση οι ανθρώπινες ωοθήκες περιέχουν γύρω στα 2.000.000 θυλάκια σε
αρχέγονο στάδιο ανάπτυξης. Κατά τη νηπιακή, παιδική, εφηβική και στη συνέχεια στην
αναπαραγωγική ηλικία η προικοδότηση αυτή μειώνεται, καθώς τα ωοθυλάκια ¨βγαίνουν¨
από το αρχέγονο στάδιο και ξεκινά η ωοθυλακιογένεση. Περίπου το 99,9% αυτών δεν
θα ολοκληρώσουν ποτέ την ανάπτυξη τους και θα μεταπέσουν σε ατρησία λόγω
ανεπαρκούς διέγερσης από την FSH. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 400 ωοθυλάκια τελικά θα
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ωριμάσουν και θα οδηγηθούν προς ωορρηξία στη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας
μιας γυναίκας.
Κατά την ωχρινική φάση του εμμηνορρυσιακού κύκλου τα ωοθυλάκια ξεκινούν να
αναπτύσσονται πιο γρήγορα από την τονική διέγερση της FSH, ενώ κατά την ωχρινοωοθυλακική μετάβαση, η επιλεκτική αύξηση των επιπέδων της FSH στον ορό του
αίματος, πάνω από τον ουδό, αποτελεί το ερέθισμα για την στρατολόγηση των
ωοθυλακίων. Έτσι πολλά ωοθυλάκια αρχίζουν να αυξάνονται σε μέγεθος λόγω της
μιτογόνου δράσης της FSH στα κοκκιώδη κύτταρα. Τελικώς όμως, μόνο ένα από αυτά
τα ωοθυλάκια θα επιλεγεί για την ωορρηξία και τα υπόλοιπα θα περάσουν σε ατρησία. Η
επιλογή αυτή του ¨επικρατούς ωοθυλακίου¨ γίνεται μέσω ενός μηχανισμού συσχέτισης
αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης της FSH. Πιο συγκεκριμένα, το επικρατές ωοθυλάκιο
είναι εκείνο του οποίου τα κοκκιώδη κύτταρα είναι πιο ευαίσθητα στην FSH (μικρότερος
ουδός έκκρισης της) και έτσι είναι και τα πρώτα που θα εκκρίνουν οιστρογόνα. Αυτά με
τη σειρά τους , μέσω αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης στον άξονα υποθαλάμου
υπόφυσης, θα οδηγήσουν στην καταστολή της υποφυσιακής έκκρισης ωοθυλακιοτρόπου
ορμόνης (FSH). Σαν αποτέλεσμα, τα επίπεδα FSH πέφτουν και είναι ανεπαρκή για τη
διατήρηση της ανάπτυξης των υπολοίπων ωοθυλακίων, με μεγαλύτερο ουδό στην
ωοθυλακιοτρόπο ορμόνη. Αυτά τα ωοθυλάκια είναι ανωορρηκτικά και υπόκεινται σε
ατρησία, ενώ το επικρατές συνεχίζει να ωριμάζει και να παράγει οιστρογόνα.
Στο μέσο της ωοθυλακικής φάσης, το επικρατές ωοθυλάκιο είναι ≥10χιλ σε διάμετρο και
αναγνωρίζεται ως το πιο μεγάλο, υγιές ωοθυλάκιο στην ωοθήκη και συνθέτει
οιστραδιόλη. Η LH παίζει σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της ωρίμανσης του
ωοθυλακίου και την επάρκεια του ωαρίου. Στο δεύτερο λοιπόν μισό της ωοθυλακικής
φάσης, καθώς τα επίπεδα της FSH πέφτουν, η ανάπτυξη των ωοθυλακίων εξαρτάται
πλέον από την έκκριση της LH και προχωράει κανονικά εφόσον η συγκέντρωση της LH
είναι μικρότερη από μια οριακή τιμή. Στο μέσον του κύκλου όταν επέλθει το ¨κύμα¨ της
LH, που ξεπερνά το παραπάνω όριο, η διαίρεση των κοκκιωδών κυττάρων σταματάει,
επάγεται η μείωση- ωρίμανση του ωοκυττάρου-, προκαλείται ρήξη του ωοθυλακίου και
ωχρινοποίηση των κοκκιωδών κυττάρων. Το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται τα
ωοθυλάκια κατά την έκθεση τους στην υψηλή συγκέντρωση LH είναι σημαντικό, διότι
αν δεν είναι το κατάλληλο μπορεί να περάσουν σε ατρησία ή να επέλθει πρώιμη
ωχρινοποίηση, με αποτέλεσμα να μην αναπτυχθεί το ωοκύτταρο.
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Με βάση τα παραπάνω, η απάντηση των ωοθυλακίων στην FSH και LH ρυθμίζεται
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και η FSH κατέχει κεντρικό ρόλο στην
¨στρατολόγηση¨, επιλογή και επικράτηση του ωοθυλακίου , ενώ η LH συνεισφέρει στην
τελική

ωρίμανση

του

ωοθυλακίου

και

στην

ωορρηξία

(βλέπε

Εικόνα

1.

Εμμηνορρυσιακός κύκλος)

Σήμερα είναι δυνατόν με τη χρήση εξωγενών γοναδοτροφινών και αφού προηγουμένως
έχει γίνει καταστολή του άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Γονάδων με χρήση αναλόγων
GnRH, να αναπτύξουμε στρατηγικές για διέγερση της ωοθηκικής λειτουργίας. Από αυτές
τις διαδικασίες μπορούν να ωφεληθούν γυναίκες με ωοθηκική δυσλειτουργία και εκείνες
με φυσιολογική ωοθηκική λειτουργία, αλλά που θα υποβληθούν σε ART. Ο
θεραπευτικός στόχος βέβαια διαφέρει, καθώς στην πρώτη περίπτωση επιθυμούμε τη
διέγερση μονήρους ωορρηξίας για σύλληψη in vivo, ενώ στη δεύτερη στόχος είναι η
διέγερση της ανάπτυξης πολλαπλών ωοθυλακίων (Gardner et al. 2001).

2.3 Πρωτόκολλα διέγερσης των ωοθηκών
Ανάμεσα στα πρωτόκολλα υπερ-διέγερσης των ωοθηκών υπάρχουν εκείνα που
χαρακτηρίζονται ως ¨long protocols¨ δηλαδή μακράς διάρκειας και τα μικρής διάρκειας
¨short protocols¨. Στα μακράς διάρκειας πρωτόκολλα η αγωγή ξεκινάει από τον κύκλο
της έμμηνου ρύσης πριν από τον κύκλο IVF. Αυτό γίνεται είτε με αγωνιστές GnRH ή με
ανταγωνιστές, είτε με αντισυλληπτικά χάπια. Γενικά λόγω κόστους προτιμώνται οι
αγωνιστές GnRH για μακράς διάρκειας πρωτόκολλα (Paulson 2016).
Τα μικρής διάρκειας πρωτόκολλα αφορούν σε μια αγωγή που ξεκινάει κατά την έναρξη
του φυσιολογικού κύκλου της γυναίκας. Η διέγερση επιτυγχάνεται με ανθρώπινες
εμμηνοπαυσιακές γοναδοτροπίνες (hMG) ή FSH και η αυτόματη ωορρηξία εμποδίζεται
με αγωνιστές ή ανταγωνιστές GnRH. Οι ανταγωνιστές εδώ προτιμώνται (Paulson 2016).
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Εικόνα 1. Εμμηνορρυσιακός κύκλος

2.3.A Πρωτόκολλα μακράς διάρκειας με αγωνιστές GnRH
(Βλέπε Εικόνα 2. Παραδείγματα διαφορετικών πρωτοκόλλων διέγερσης των
ωοθηκών στην IVF)
Ένα σύνηθες πρωτόκολλο σήμερα είναι αυτό που χρησιμοποιεί έναν αγωνιστή GnRH με
καθημερινή χορήγηση για δύο εβδομάδες ή μέχρι να επιτευχθεί η καταστολή. Με αυτό
τον τρόπο πραγματοποιείται η αναστολή της ενδογενούς παραγωγής γοναδοτροπινών και
μπορεί να ελεγχθεί πιο αποτελεσματικά ο κύκλος της γυναίκας. Η καταστολή της
υπόφυσης όσον αφορά στην έκκριση LH είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτρέπεται
το ενδογενές κύμα παραγωγής LH πριν την πλήρη ωρίμανση των ωοθυλακίων. Πιο
συγκεκριμένα στις ΗΠΑ χρησιμοποιείται η ημερήσια δόση των 0,5 έως 1mg οξικό άλας
λευκοπρολιδίου (leuprolide) υποδορίως ή εναλλακτικά μια μονήρης ένεση με υψηλότερη
αθροιστική δόση (Albuquerque et al. 2013). Η επίτευξη της καταστολής επιβεβαιώνεται
με την μέτρηση των επιπέδων στον ορό της οιστραδιόλης που θα πρέπει να είναι
μικρότερο από 30 pg/mL. Εάν η χορήγηση του αγωνιστή GnRH ξεκινήσει κατά την
ωχρινική φάση του κύκλου πριν τον κύκλο της IVF, η αρχική κατασταλτική επίδραση
του

αγωνιστή

παρεμποδίζεται

από

την

ενδογενή

έκκριση

οιστραδιόλης

και

προγεστερόνης. Εναλλακτικά μπορεί να δοθούν αντισυλληπτικά δισκία πριν την έναρξη
του κύκλου IVF, ώστε να ελέγχεται η έναρξη της έμμηνου ρύσης και να αποτραπεί η
αρχική διεγερτική επίδραση του αγωνιστή GnRH στην έκκριση της υπόφυσης. Το σχήμα
αυτό αποτελείται από δύο εβδομάδες χορήγησης αντισυλληπτικών δισκίων και στη
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συνέχεια ταυτόχρονη έναρξη του αγωνιστή GnRH την δεύτερη εβδομάδα, ενώ ο
αγωνιστής συνεχίζεται για μια ακόμη εβδομάδα (Paulson 2016).
Όταν η διέγερση έχει πλέον ξεκινήσει, τότε χορηγείται hMG (ή FSH ή και τα δύο) σε
δόση 225 έως 300 IU/μέρα υποδορίως για τη διέγερση της ανάπτυξης των ωοθυλακίων,
με τη συνέχιση του αγωνιστή GnRH σε μικρότερες δόσεις ώστε να αποφευχθεί μια
πρόωρη αύξηση κύματος LH (van Wely et al. 2003). Οι δόσεις των hMG τροποποιούνται
ανάλογα με την ανάπτυξη των ωοθυλακίων βάση της διακολπικής υπερηχογραφικής
εικόνας και τις συγκεντρώσεις της οιστραδιόλης στο αίμα (δείκτης πολλαπλασιασμού
των κοκκιοκυττάρων). Στη συνέχεια σύμφωνα με πρωτόκολλο γίνεται σταδιακή μείωση
(¨step-down¨) των γοναδοτροπινών από την αρχική υψηλή δόση ανάλογα βέβαια με την
απάντηση. Από μετα-αναλύσεις που έγιναν φάνηκε ότι η χρήση hMG σε σχέση με την
FSH είχε μεγαλύτερα ποσοστά ζωντανών γεννήσεων (Coomarasamy et al. 2008).
(βλέπε Εικόνα 3. Μακρύ πρωτόκολλο με αγωνιστή GnRH)

2.3.B Πρωτόκολλα με αγωνιστές GnRH- “flare protocol”
Σε ασθενείς που δεν έχουν καλή απάντηση στη διέγερση, οι GnRH αγωνιστές
χορηγούνται σε συνδυασμό με διέγερση των ωοθηκών έτσι ώστε η αρχική απάντηση της
υπόφυσης να χρησιμοποιηθεί για διέγερση (επαγωγή και της ενδογενούς παραγωγής
γοναδοτροπινών). Τα λεγόμενα αυτά πρωτόκολλα ¨φωτοβολίδες¨ ξεκινούν τη στιγμή
μιας αυτόματης έμμηνου ρύσης ή μετά από αρκετές μέρες/ εβδομάδες από τη λήψη
αντισυλληπτικών. Σε τέτοια πρωτόκολλα χρησιμοποιείται χαμηλή δόση των 40 mcg
οξικού άλατος λευκοπρολιδίου δύο φορές ημερησίως και ξεκινάει την τρίτη ημέρα
περιόδου της υποψήφιας μητέρας, ή τρείς έως πέντε ημέρες από την τελευταία λήψη
αντισυλληπτικών. Το σχήμα αυτό ονομάζεται ¨ microdose Lupron flare¨ και συνήθως
συνδυάζεται με 600 IU FSH ή hMG. Εδώ ο GnhRH αγωνιστής προσφέρει επιπλέον
διέγερση στα αναπτυσσόμενα ωοθυλάκια και εμποδίζει την πρόωρη αιχμή της LH,
καθώς η καταστολή επιτυγχάνεται μέχρι την ημέρα 5 της διέγερσης (Chung et al. 2011).
( Βλέπε Εικόνα 4. ¨ Flare Protocol¨ )
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2.3.Γ Πρωτόκολλα βραχείας διάρκειας με ανταγωνιστές GnRH
Οι ανταγωνιστές GnRH έχουν σαν αποτέλεσμα μια πιο γρήγορη απευαισθητοποίηση της
υπόφυσης από ότι οι αγωνιστές. Εάν χρησιμοποιηθεί ένας ανταγωνιστής τότε δεν
χρειάζεται προ-θεραπεία με αγωνιστή. Η διαδικασία της διέγερσης ξεκινάει είτε κατά την
έμμηνο ρύση (βραχύ πρωτόκολλο), είτε μετά από μια περίοδο θεραπείας με
αντισυλληπτικά (Griesinger et al. 2008). Ένας ανταγωνιστής χορηγείται όταν τα
ωοθυλάκια είναι πλέον μεγάλα (με διάμετρο μεγαλύτερη από δεκατέσσερα χιλιοστά) και
ο κίνδυνος πρόωρης ωορρηξίας απειλεί να ακυρώσει τον κύκλο. Διαφορετικά, μερικά
προγράμματα χορηγούν πρώτα τον ανταγωνιστή GnRH σε συγκεκριμένη ημέρα του
κύκλου, συνήθως την έβδομη. Έπειτα συνεχίζονται ημερησίως ενέσεις μέχρι τη
χορήγηση hCG. Μάλιστα σε μια μετα-ανάλυση φάνηκε πως η χρήση GnRH
ανταγωνιστών μείωσε την επίπτωση του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών κατά
60% σε σχέση με τη χρήση των αγωνιστών (Al-Inany et al. 2016). Επομένως τα νεότερα
πρωτόκολλα βραχείας διάρκειας με ανταγωνιστές GnRH φαίνεται ότι υπερτερούν σε
σχέση με τα μακράς διάρκειας πρωτόκολλα με αγωνιστές GnRH, καθώς παρουσιάζουν
παρόμοια ποσοστά επιτυχίας, ενώ

διαρκούν λιγότερο, απαιτούν λιγότερες ενέσεις

χορήγησης εξωγενών γοναδοτροπινών και παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης
συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών. (βλέπε Εικόνα 5. Βραχύ πρωτόκολλο με
ανταγωνιστή GnRH)

2.4 Διέγερση ωορρηξίας
Όπως προαναφέρθηκε για την πρόκληση ωορρηξίας χρησιμοποιούνται ορμόνες όπως η
hCG και η LH, ή και οι αγωνιστές GnRH, εφόσον τα ωοθυλάκια θεωρηθούν ώριμα με
βάση τη διάμετρο τους και τα επίπεδα οιστραδιόλης στο αίμα. Εδώ κυρίως ενδιαφέρει η
χορήγηση hCG και πώς σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης του συνδρόμου
υπερδιέγερσης των ωοθηκών, κάτι που πιστεύεται ότι οφείλεται κυρίως στη μεγάλη
ημίσεια ζωή που εμφανίζει η ορμόνη αυτή. Σε αντίθεση, η ανασυνδυασμένη LH με
μικρότερη ημίσεια ζωής και ίδια αποτελεσματικότητα, εμφανίζει μικρότερο κίνδυνο
εμφάνισης του συνδρόμου (European Recombinant LH Study Group, 2001). Επίσης και
οι αγωνιστές GnRH χρησιμοποιούνται για διέγερση της ωορρηξίας, σε συνδυασμό με το
πρωτόκολλο ανταγωνιστών GnRH, καθώς ενεργοποιούν την υπόφυση και προκαλούν
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ενδογενές κύμα LH για πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Μετα-αναλύσεις δείχνουν ότι οι
αγωνιστές GnRH εμφανίζουν μικρότερο κίνδυνο για σύνδρομο υπερδιέγερσης των
ωοθηκών, με μικρότερο όμως ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά τα ποσοστά εγκυμοσύνης
και επιτυχών γεννήσεων (Youssef et al. 2014). Τέλος θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις γυναικών που δεν έχουν καλή απόκριση στη παραπάνω
χορήγηση ορμονών με μη ικανοποιητική διέγερση και επομένως απαιτούνται
μεγαλύτερες δόσεις φαρμάκων. Επίσης υπάρχει ένας μικρότερος αριθμός γυναικών που
υπερ-απαντούν στα παραπάνω σχήματα, κάτι που θέλει ιδιαίτερη προσοχή κυρίως για
την αποφυγή του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών3.

2.5 Φυσιολογικός κύκλος IVF
Φυσιολογικός κύκλος IVF (μη διεγερμένος) είναι εκείνος που πραγματοποιείται χωρίς τη
χρήση εξωγενών γοναδοτροπίνων για την ενίσχυση ανάπτυξης πολλαπλών ωοθυλακίων.
Ο φυσιολογικός κύκλος συνήθως ενισχύεται με μία δόση στο μέσον του κύκλου hCG για
τη διέγερση της ωορρηξίας(Ranoux et al. 1988)(Paulson et al 1990). Όμως σήμερα στις
ΗΠΑ αλλά και διεθνώς σε πολύ λίγα κέντρα εφαρμογής των τεχνικών υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής και IVF, η λήψη ωοκυττάρου βασίζεται σε ένα κύμα έκκρισης LH. Στις
ΗΠΑ το ποσοστό των φυσιολογικών κύκλων IVF αποτελεί <1% του συνόλου των IVF
κύκλων(Gordon et al. 2013). Παρά τα πλεονεκτήματα μιας μη διεγερμένης IVF, όπως
μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, η μη
ανάγκη για κατάψυξη του εμβρύου και οι πολύδυμες κυήσεις, η συνήθης IVF έχει
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας για μια επιτυχή εγκυμοσύνη (Allersma et al. 2013).
Κριτήρια για την εφαρμογή φυσιολογικού κύκλου IVF είναι η προσωπική επιλογή της
γυναίκας, ιστορικό γυναικολογικού καρκίνου, το μικρότερο κόστος, η αποφυγή των
φαρμάκων, η αποφυγή του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, αποφυγή
πολύδυμης κύησης και προηγούμενη πτωχή απάντηση σε γοναδοτροπίνες.

3

Overview of ovulation induction.
www.uptodate.com

Bart CJM Fauser προβλήθηκε 29 Σεπτεμβρίου 2016 , από
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Εικόνα 2. Παραδείγματα διαφορετικών πρωτοκόλλων διέγερσης των ωοθηκών στην
ΙVF

gnRHa: gonadotropin releasing hormone agonist analogues; hMG: human menopausal
gonadotropin; FSH: follicle stimulating hormone; hCG: human chorionic gonadotropin.
Adapted from Barbieri, RL. Assisted Reproduction. In Reproductive Endocrinology, 4th edition,
Yen, SSC, Jaffe, RB, Barbieri, RL (eds), Saunders, Philadelphia, 1999, p 603.
Graphic 76439 Version 1.0
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Εικόνα 3. Μακρύ πρωτόκολλο με αγωνιστή GnRH

Εικόνα 4. ¨Flare Protocol¨
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Εικόνα 5. Βραχύ πρωτόκολλο με ανταγωνιστή GnRH

2.6 Εξειδίκευση και Εξατομίκευση στην IVF
Πέραν όμως από την πληθώρα των διαφορετικών πρωτοκόλλων, έχει σημασία η κατά
περίπτωση επιλογή αυτών. Δηλαδή με ποια κριτήρια επιλέγεται ένα συγκεκριμένο
πρωτόκολλο για να εφαρμοστεί στην υποψήφια μητέρα και ποιοι οι τρόποι πρόβλεψης
της επιτυχίας του. Όπως προκύπτει και από τη βιβλιογραφία υπάρχει εξειδίκευση αλλά
και εξατομίκευση, καθώς με βάση τη μέτρηση των επιπέδων συγκεκριμένων ορμονών
στο αίμα, την υπερηχογραφική εικόνα των ωοθηκών και το ιστορικό των γυναικών,
προκύπτουν συγκεκριμένες ομάδες υποψήφιων μητέρων, οι οποίες αναμένεται να έχουν
συγκεκριμένη ανταπόκριση σε συγκεκριμένη ορμονική διέγερση. Περιγράφονται κυρίως
τρία προφίλ γυναικών, αυτό των γυναικών με αυξημένη ανταπόκριση στη διέγερση, με
φυσιολογική

και με ¨φτωχή¨ ανταπόκριση στην ορμονική διέγερση.

Αυτό που

ενδιαφέρει είναι ποιο πρωτόκολλο ταιριάζει στο προφίλ κάθε φορά της υποψήφιας
μητέρας και αν αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης κάποιας
επιπλοκής/ παρενέργειας για την υγεία της, ή αν βέβαια θα έχει αποτέλεσμα όσον αφορά
στην λήψη ικανού αριθμού και ταυτόχρονα ¨καλής ποιότητας¨ ωαρίων. Φαίνεται ότι η
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έρευνα εστιάζεται σε αυτή την εξατομικευμένη εφαρμογή των ορμονικών σχημάτων.
καθώς σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το ίδιο άτομο ανταποκρίνεται διαφορετικά
στα διάφορα πρωτόκολλα, ενώ διαφορετικά άτομα απαντούν με διαφορετικό τρόπο στο
ίδιο πρωτόκολλο4.
Επίσης από τη βιβλιογραφία φαίνεται πως υπάρχει εξειδίκευση ως προς την ανάπτυξη
πρωτοκόλλων διέγερσης των ωοθηκών ανάλογα με το αίτιο ανωοθυλακιορρηξίας. Εδώ
αναγνωρίζονται τέσσερις ομάδες- κατηγορίες γυναικών με διαταραχές στην ωοθηκική
λειτουργία: η πρώτη κατηγορία αφορά περιπτώσεις υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού
(υποθαλαμική αμηνόρροια και διαταραχές της GnRH ) όπου ανήκουν καταστάσεις όπως
η νευρική ανορεξία, αυξημένο στρες, έντονη άσκηση, κακοήθειες και σπανιότερα
γενετική ανεπάρκεια GnRH.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά γυναίκες με σύνδρομο

πολυκυστικών ωοθηκών, η τρίτη περιλαμβάνει γυναίκες με πρωτοπαθή ωοθηκική
ανεπάρκεια και τέλος η τέταρτη κατηγορία αναφέρεται στην ανωοθυλακιορρηξία σε
έδαφος υπερπρολακτιναιμίας.
Με βάση τα παραπάνω, η επιλογή του κατάλληλου πρωτοκόλλου IVF βασίζεται στην
υποκείμενη αιτία υπογονιμότητας και βέβαια στη σχέση κόστους-οφέλους της μεθόδου
για την ασθενή. Επικρατεί λοιπόν εξειδίκευση ως προς την εφαρμογή των στρατηγικών
διέγερσης των ωοθηκών, που σχετίζεται με την επιλογή των φαρμάκων, των δόσεων
αυτών και της ανταπόκρισης των γυναικών3.

2.7 ¨Φτωχές απαντήτριες¨ & ¨Αυξημένης ανταπόκρισης¨ γυναίκες
Στη διεθνή βιβλιογραφία σημειώνεται ότι ένα ποσοστό κύκλων διακόπτονται πριν την
λήψη των ωαρίων λόγω φτωχής ή υπερβολικής ωοθηκικής απόκρισης.
¨Φτωχές απαντήτριες¨ είναι εκείνες που απαιτούν υψηλές δόσεις φαρμάκων για τη
διέγερση των ωοθηκών, παράγουν μικρότερο από τον βέλτιστο αριθμό ωοκυττάρων και
επιτυγχάνουν χαμηλά επίπεδα οιστραδιόλης. Η διάγνωση αυτή μπορεί να γίνει σε
γυναίκες που έχουν φτωχή ωοθηκική απάντηση μετά από έναν κύκλο IVF, ή σε γυναίκες

4

Optimising the IVF protocol and the use of experimental and adjunctive therapies. ESHRE,
προβλήθηκε 30 Σεπτεμβρίου 2016, από https://www.eshre.eu/Specialty-groups/Special-InterestGroups/Reproductive-Endocrinology/Archive/Welcome.aspx
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που αναμένεται να είναι ¨φτωχές απαντήτριες¨ λόγω προχωρημένης ηλικίας και μη
φυσιολογικών ωοθηκικών αποθεμάτων (Ferraretti et al. 2011).
Οι ¨αυξημένης ανταπόκρισης¨ γυναίκες παράγουν μεγάλο αριθμό ώριμων ωοκυττάρων
και/ ή αυξημένες συγκεντρώσεις οιστραδιόλης. Σε αυτή τη περίπτωση, είναι σημαντικό
να γίνει τροποποίηση του πρωτοκόλλου της διέγερσης για αποφυγή του συνδρόμου
υπερδιέγερσης των ωοθηκών.

3. Κίνδυνοι και επιπτώσεις για την υγεία και τη ζωή της

μητέρας
Η απευθείας σχετιζόμενες με την εξωσωματική γονιμοποίηση θνησιμότητα και
νοσηρότητα είναι χαμηλές. Επιπλοκές όμως καταγράφονται κυρίως από την ορμονική
διέγερση και την λήψη ωαρίων και είναι τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και
μακροπρόθεσμες. Η θεραπεία με γοναδοτροπίνες κατά την IVF για την διέγερση των
ωοθηκών και στη συνέχεια για την πρόκληση ωορρηξίας μπορεί να οδηγήσει σε
προβλήματα για την υγεία της μητέρας αλλά και κινδύνους για την ίδια της τη ζωή, που
κυρίως έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και την ωορρηξία πολλαπλών ωοθυλακίων.
Παρακάτω αναλύονται οι επιπλοκές που παρατίθενται στη διεθνή βιβλιογραφία και
σχετίζονται με την εξωγενή χορήγηση ορμονών στις γυναίκες, στο πλαίσιο της διέγερσης
των ωοθηκών κατά την IVF.

3.1 Πολύδυμες κυήσεις
Κατά την εφαρμογή των ART υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πολύδυμων κυήσεων. Οι
πολύδυμες κυήσεις αποτελούν λόγο ανησυχίας καθώς σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά
περι-γεννητικής θνησιμότητας και θνητότητας. Τέτοιες ¨πολύ-εμβρυϊκές¨ κυήσεις έχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μητρικών, εμβρυϊκών και νεογνικών επιπλοκών από τις
μονήρεις κυήσεις. Οι δύο πιο σημαντικοί κίνδυνοι είναι αυτός της πλήρους απώλειας της
εγκυμοσύνης και αυτός του πρόωρου τοκετού, που σχετίζεται με περιγεννητική
θνησιμότητα,

αναπνευστικές

και

γαστρεντερικές

επιπλοκές,

λοιμώξεις

και

μακροπρόθεσμα νευροαναπτυξιακή νοσηρότητα του παιδιού. Επίσης μια πολύδυμη
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κύηση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ανωμαλιών κατά την εγκυμοσύνη, όπως η
προεκλαμψία, η αιμορραγία μετά τον τοκετό και ο διαβήτης κύησης (Wen et al. 2004),
(Day et al. 2005), (Walker et al. 2004), (Conde-Agudelo et al. 2000).
Έχει φανεί ότι περισσότερο από 25% των γονέων με πολύδυμη κύηση εμφανίζουν
κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές στην περιγεννητική περίοδο(Leonard et al. 1998),
καθώς η λήψη απόφασης για μείωση των νεογνών και επιλεκτικού τερματισμού της
κύησης κάποιων εμβρύων μετά από πολλά χρόνια υπογονιμότητας του ζευγαριού είναι
ιδιαίτερα δύσκολη (Garel et al. 1997).
Ιδανικά οι πολύδυμες κυήσεις μπορούν να αποτραπούν με τη μείωση του αριθμού των
εμβρύων που μεταφέρονται κατά την IVF ή με την ακύρωση κύκλων IVF/ ενδομήτριας
σπερματέγχυσης, όταν η ωοθηκική απάντηση στη διέγερση είναι αυξημένη και
υποδηλώνει αυξημένο κίνδυνο για πολύδυμη κύηση5.

3.2 Σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών
Μια άλλη βραχυπρόθεσμη επιπλοκή της IVF, είναι αυτή του συνδρόμου υπερδιέγερσης
των ωοθηκών, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά υγρού από τον ενδοαγγειακό στον
τρίτο χώρο και κυρίως στην κοιλιακή κοιλότητα, που συμβαίνει όταν οι ωοθήκες
υπερδιεγείρονται και μεγεθύνονται. Το OHSS είναι μια ιατρογενής, δυνητικά απειλητική
για τη ζωή κατάσταση, που προσβάλλει νεαρές, υγιείς γυναίκες(Golan et al.
1989),(Whelan et al. 2000), με σημαντικό οικονομικό βάρος, ως αποτέλεσμα ανάγκης
νοσηλείας και εντατικής ιατρικής παρέμβασης. Στη σοβαρή του μορφή το σύνδρομο
είναι απειλητικό για τη ζωή, καθώς μπορεί να προκαλέσει φλεβικά και αρτηριακά
θρομβοεμβολικά επεισόδια, όπως αγγειακά εγκεφαλικά και ισχαιμία άκρου6.
Το OHSS αποτελεί την πιο σοβαρή επιπλοκή της ελεγχόμενης υπερδιέγερσης των
ωοθηκών στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Έχει ευρύ φάσμα πληττόμενων ιστών και
συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν την κοιλιακή διάταση και δυσφορία, διογκωμένες
ωοθήκες, ασκίτη και άλλες συνέπειες της αυξημένης διαπερατότητας των αγγείων (Golan

5

Meredith Rochon, MD, Joanne Stone, MD , Multifetal pregnancy reduction and selective termination.
προβλήθηκε 30 Σεπτμβρίου 2016 από, www.uptodate.com
6
Cristiano E Busso, MD, Sérgio Reis Soares, MD, Antonio Pellicer, MD , Pathogenesis, clinical
manifestations, and diagnosis of ovarian hyperstimulation syndrome. Προβλήθηκε 30 Σεπτεμβρίου
2016, από www.uptodate.com .
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et al. 1989), (Whelan et al. 2000). Όσον αφορά στην παθοφυσιολογία του, το κύριο
χαρακτηριστικό του είναι η απώλεια υγρών στο διάμεσο χώρο λόγω αυξημένης
διαπερατότητας των τριχοειδών αγγείων. Στις ευπαθείς ασθενείς η χορήγηση hCG για
την τελική ωρίμανση των ωοθυλακίων και την πυροδότηση της ωορρηξίας, είναι το
κύριο ερέθισμα για την εμφάνιση του συνδρόμου. Αυτό μεσολαβείται από την
υπερέκφραση αγγειακών, ενδοθηλιακών αυξητικών παραγόντων (VEGF) στην ωοθήκη,
την απελευθέρωση αγγειοδραστικών-αγγειοκινητικών ουσιών με αποτέλεσμα την
αύξηση της διαπερατότητας των τριχοειδών (ed. Filicori & Flamigni 1998).
Γνωρίζουμε

ότι

στο

φυσιολογικό

ωορρηκτικό

κύκλο

υπάρχουν

αρνητικοί

ανατροφοδοτικοί μηχανισμοί (negative feedback) που περιορίζουν τον αριθμό των
ωοθυλακίων, έτσι ώστε με το κύμα έκκρισης της LH θα φτάσει στην ωορρηξία ένα μόνο
ωοθυλάκιο, να ελευθερώσει το ωοκύτταρο και να μετατραπεί σε ωχρό σωμάτιο.
Αντίθετα κατά την IVF με την εξωγενή- ιατρογενή χορήγηση γοναδοτροπινών για την
πρόκληση διέγερσης συντελείται καταστολή του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων
και βεβαίως και των αρνητικών μηχανισμών ελέγχου του. Αποτέλεσμα των παραπάνω
είναι ο μεγάλος αριθμός ωοθυλακίων που μπορούν να προχωρήσουν σε ωορρηξία αλλά
και ωχρινοποίηση, ενώ ο μετασχηματισμός σε ωχρά σωμάτια μεγάλου αριθμού
ωοθυλακίων οδηγεί στην υπερδιέγερση των ωοθηκών. Εκτός από τον VEGF

που

αποτελεί τον κύριο παράγοντα πρόκλησης του συνδρόμου, άλλες ουσίες όπως η IL-6, ο
καταρράκτης ρενίνης–αγγειοτενσίνης, το σύστημα κινίνης-καλλικρεϊνης και οι
σελεκτίνες πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του συνδρόμου (ed. Filicori &
Flamigni 1998), (Gardner et al. 2001).
Υπάρχουν δύο μορφές αυτού του συνδρόμου: η μορφή πρώιμης έναρξης που εμφανίζεται
τις πρώτες οκτώ ημέρες μετά την εξωγενή χορήγηση hCG και η όψιμης έναρξης, που
εμφανίζεται μετά την ένατη ημέρα και σχετίζεται με την αύξηση της hCG απόρροια της
εγκυμοσύνης (Lyons et al.1994). Το σύνδρομο ταξινομείται ανάλογα με τη βαρύτητα σε
τρεις κατηγορίες: 1. Ήπιο OHSS, όπου οι ασθενείς μπορούν να παρακολουθούνται σε
εξωτερική βάση με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγέθυνση των ωοθηκών και αυξημένες
τιμές οιστραδιόλης- προγεστερόνης, με συνοδό ασκίτη και υποογκαιμία.

2. Μέτριo

OHSS, όπου απαιτείται εντατικότερη παρακολούθηση και η γυναίκα μπορεί να
εμφανίσει δυσφορία στην κοιλιακή χώρα και άλλα γαστρεντερολογικά ενοχλήματα. 3.
Σοβαρό OHSS, που απαιτεί νοσηλεία και παρεμβατικές πρακτικές καθώς εμφανίζονται
πολύ μεγάλες ωοθηκικές κύστες (μεγαλύτερες των δώδεκα εκατοστών), πλευριτική/
31

περικαρδιακή

συλλογή,

διαταραχές

ηλεκτρολυτών,

υπογκαιμικό

σοκ

και

θρομβοεμβολικά φαινόμενα. Τέλος το σύνδρομο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
καταπληξία, οξεία αναπνευστική δυσχέρεια (ARDS) ακόμη και το θάνατο6.

3.3 Κίνδυνος φλεβοθρόμβωσης
Έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες που συλλαμβάνουν με τη μέθοδο της IVF έχουν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων των πνευμόνων και των
φλεβών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ιδιαίτερα ο κίνδυνος αυτός φαίνεται να είναι
αυξημένος το πρώτο τρίμηνο, ακόμη και επί απουσίας του συνδρόμου υπερ-διέγερσης
των ωοθηκών (Henriksson et al. 2013), (Hansen et al.2014), (Rova et al.2012). Παρά τον
κίνδυνο αυτό, αναφέρεται ότι θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες και καλύτερα
σχεδιασμένες μελέτες, καθώς και να μελετηθούν τα οφέλη, αλλά και οι κίνδυνοι μιας
προληπτικής αντιθρομβωτικής αγωγής. Γενικά το ποσοστό εμβολικών επεισοδίων
θεωρείται μικρό, όμως παρόλα αυτά τονίζεται ότι οι υποψήφιοι γονείς θα πρέπει να
ενημερώνονται για αυτό τον κίνδυνο και να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τυχόν
συμπτώματα για την έγκαιρη αντιμετώπιση (Paulson 2016).

3.4 Κίνδυνος καρκίνου των ωοθηκών
Η διέγερση των ωοθηκών κατά την εφαρμογή ART έχει σχετιστεί και με σοβαρές
μακροπρόθεσμες συνέπειες όπως η νεοπλασία των ωοθηκών. Πειραματικά ο υπεργοναδοτροπισμός σε knock-out ποντίκια έδειξε συσχέτιση μεταξύ έκθεσης σε υψηλές
συγκεντρώσεις γοναδοτροπινών και την ανάπτυξη στρωματικών όγκων στις γονάδες.
Όμως οι ειδικοί τονίζουν ότι η υπογονιμότητα είναι από μόνη της σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για καρκίνο των ωοθηκών και ότι η θεραπεία για την
υπογονιμότητα δεν αυξάνει ανεξάρτητα τον κίνδυνο νεοπλασίας3. Φαίνεται από τη
βιβλιογραφία ότι οι συγγραφείς μελετών είναι καθησυχαστικοί μεν, αλλά όχι και
οριστικοί όσον αφορά στα συμπεράσματα για την ασφάλεια της ορμονικής θεραπείας
(Rizzuto et al. 2013).
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Πιο συγκεκριμένα, οι Rossing et al. (1994) βασιζόμένοι σε στοιχεία από πληθυσμιακά
αρχεία, διατύπωσαν την ανησυχία για αύξηση της επίπτωσης του καρκίνου των ωοθηκών
σε γυναίκες μετά από θεραπεία με ορμόνες και ειδικά μετά από τη χορήγηση κιτρικής
κλομιφαίνης. Οι Baird και Pearson (1998) σημείωσαν ότι η απάντηση των ωοθηκών
στην έντονη διέγερση με γοναδοτροπίνες δεν ελέγχεται στην πραγματικότητα, αλλά τα
χαρακτηριστικά της ασθενούς είναι αυτά που θα καθορίσουν την απάντηση των
ωοθηκών στη διέγερση, και όχι το ίδιο το πρωτόκολλο. Αυτό πιστεύεται ότι αφορά και
στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, δηλαδή την ανάπτυξη ή όχι καρκίνου.
Διάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για τη συσχέτιση του καρκίνου των ωοθηκών και
των θεραπειών γονιμότητας. Μία από τις ευρέως αποδεκτές θεωρίες είναι αυτή της
αδιάκοπης ωοθυλακιογένεσης και ωορρηξίας, που σχετίζεται με τη συνεχή βλάβη και
επιδιόρθωση της επιφάνειας του επιθηλίου των ωοθηκών. Η αυξημένη έκθεση σε
γοναδοτροπίνες αυξάνει τη συχνότητα της ωοθυλακιογένεσης και συνεπώς αυξάνει τον
κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών. Ακόμη σύμφωνα με την θεωρία της εξάντλησης των
ωοθυλακίων, η μείωση των αποθεμάτων σε ωοθυλάκια σε συνδυασμό με την αυξημένη
ηλικία αναπαραγωγής (σε υπογόνιμες γυναίκες) μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για
καρκίνο των ωοθηκών(Vlahos et al. 2010).
Επίσης παραμένει αμφιλεγόμενο κατά πόσο η πρόκληση ή η αύξηση του κινδύνου για
διηθητικό καρκίνο των ωοθηκών οφείλεται στην διέγερση της ωορρηξίας με χρήση
ορμονών ή στις επαναλαμβανόμενες παρακεντήσεις για τη λήψη ωαρίων ή σε κάποιον
άλλο μηχανισμό (Li et al.2013) (Brinton et al. 2013) (Zhao et al. 2015) (Reigstad et al.
2015). Μια μετα-ανάλυση του 2013 έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ της IVF και του
κινδύνου για ωοθηκικό καρκίνο, χωρίς όμως ο αυξημένος κίνδυνος να είναι στατιστικά
σημαντικός σε κάποιες από τις υποομάδες της μελέτης(Li et al. 2013).
Ακόμη σημειώνεται στη βιβλιογραφία ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για υπερθυλακιορρηξία κατά την IVF μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη προϋπαρχόντων
καρκίνων. Σε αυτή τη περίπτωση αναφέρεται ότι λόγω του ¨στενού¨ screening- ελέγχου
πριν, μετά αλλά και κατά τη διάρκεια της IVF, ανακαλύπτονται νωρίτερα όγκοι και
νεοπλασίες που ενδεχομένως να προϋπήρχαν. Παρόλα αυτά τονίζεται η ανάγκη για
μεγαλύτερες μελέτες ώστε να προσδιοριστεί η επίδραση όλων των προηγούμενων
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου και του πιθανού λάθους (Bjørnholt et al 2015).
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Συμπερασματικά, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για τη συσχέτιση του
καρκίνου των ωοθηκών και της διέγερσης κατά την IVF. Στις περισσότερες μελέτες η
υπογονιμότητα αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση γυναικολογικών
καρκίνων και μάλιστα ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος για τις άτεκνες γυναίκες.
Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι οι υπάρχουσες μελέτες έχουν μικρό δείγμα ασθενών
και αναφέρονται σε μικρή περίοδο παρακολούθησης των γυναικών, καθώς επίσης ότι οι
υπό μελέτη γυναίκες βρίσκονται σε ηλικία με αυξημένη επίπτωση εμφάνισης καρκίνου
των ωοθηκών. Τέλος, συστήνεται η ανάπτυξη ειδικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης
για την έγκαιρη ανίχνευση κακοήθειας με λεπτομερές ιστορικό και φυσική
εξέταση(Vlahos et al. 2010).

3.5 Κίνδυνος καρκίνου του μαστού
Η μεγάλη έκθεση χρονικά σε ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους προτείνεται ότι αυξάνει τον
κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Αυτό επιβεβαιώνεται από την αυξημένη μιτωτική
δραστηριότητα στον μαστό μετά την ωορρηξία, κατά την ωχρινική φάση του κύκλου. Για
αυτό το λόγο, η πρώιμη εμμηναρχή , η όψιμη εμμηνόπαυση αλλά και η ατεκνία φαίνεται
να αυξάνουν το κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Με βάση την παραπάνω αιτιολόγηση
ενοχοποιούνται οι θεραπείες διέγερσης της ωοθυλακιογένεσης για αύξηση του κινδύνου
για καρκίνο του μαστού(ed. Filicori & Flamigni 1998).
Όμως η συσχέτιση αυτή είναι περίπλοκη, λόγω πολλών εμπλεκόμενων παραγόντων.
Πιθανές επιδράσεις μπορούν να έχουν τόσο οι εξωγενείς, ενδογενείς εκκρίσεις και
εκθέσεις σε ορμόνες αναπαραγωγής, όσο και η ίδια η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός, αλλά
και η υπο-γονιμότητα και η θεραπεία αυτής. Γενικώς από τις μελέτες που έχουν γίνει δεν
φαίνεται να υπάρχει μακροπρόθεσμα αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο του μαστού σε
γυναίκες που έχουν χορηγηθεί σχήματα γονιμότητας (Paulson 2016). Μάλιστα σε μια
μεγάλη αναδρομική μελέτη με μεγάλο χρόνο παρακολούθησης των γυναικών, δεν
υπήρξε διαφορά στον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού σε γυναίκες που υποβλήθησαν σε
IVF σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό ( van den Belt-Dusebout et al. 2016)
Όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος
για καρκίνο του μαστού και μάλιστα αυτός ο κίνδυνος σχετίζεται με την πρόσφατη
εγκυμοσύνη ή και τη χρήση αντισυλληπτικών, κάτι που αυξάνει με τη σειρά του την
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πιθανότητα ότι η έκθεση σε φάρμακα γονιμότητας κατά την IVF μπορεί να σχετίζεται
μακροπρόθεσμα με αύξηση του κινδύνου για νεοπλασία των μαστών της μητέρας3(Fei et
al. 2012), (Terry et al. 2006) (Gauthier et al. 2004) (Brinton et al. 2004).

3.6 Κίνδυνος για καρκίνο του ενδομητρίου και άλλους τύπους καρκίνου
Σε μια αναδρομική ομαδική μελέτη φάνηκε ότι ούτε η κλομιφαίνη, ούτε και οι
γοναδοτροπίνες σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για μελάνωμα, καρκίνο του
θυρεοειδούς, του τραχήλου της μήτρας ή του παχέος εντέρου. Στην ίδια όμως μελέτη
φάνηκε ότι η χρήση κλομιφαίνης μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για
εμφάνιση καρκίνου του ενδομητρίου. Σε αυτή τη περίπτωση τονίζεται ότι οι γυναίκες
που ήταν υπο-γόνιμες και έκαναν χρήση κλομιφαίνης, είναι πιθανό να είχαν υποκείμενη
χρόνια αδυναμία ωορρηξίας που είναι ισχυρός παράγοντας για ενδομήτριο καρκίνο.
Επίσης τονίζεται από τη βιβλιογραφία η ανάγκη για περεταίρω παρακολούθηση και
αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κινδύνων σε αυτές τις γυναίκες και κυρίως σε αυτές
που παρέμειναν άτοκες, καθώς παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο νεοπλασίας(Althuis et al.
2005).
Από άλλες μελέτες φαίνεται ότι η ανεξήγητη υπο-γονιμότητα σχετίζεται με υψηλό
κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου της μήτρας, όπως και στην περίπτωση των ωοθηκών.
Παρόλα αυτά υπάρχουν ενδείξεις από τη βιβλιογραφία και υψηλή υποψία ότι οι γυναίκες
που εκτέθηκαν σε αγωγές για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας αυτής κατά την IVF
έχουν αυξημένο κίνδυνο ειδικά τον πρώτο χρόνο μετά τη θεραπεία. Προς αυτή την
κατεύθυνση φαίνεται να υπάρχει ανάγκη για περισσότερες, μεγαλύτερες και καλά
σχεδιασμένες μελέτες για να αποσαφηνιστεί ο κίνδυνος3.

3.7 Μειωμένη υποδεκτικότητα ενδομητρίου
Ένα ακόμη ζήτημα που προκύπτει είναι αυτό της μειωμένης υποδεκτικότητας του
ενδομητρίου λόγω της έκθεσης σε ορμονοθεραπεία. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν
μελέτες που έδειξαν κυρίως σε πειραματόζωα ότι η διέγερση των ωοθηκών βλάπτει την
υποδεκτικότητα του ενδομητρίου και κατά συνέπεια την εμφύτευση του εμβρύου(Simon
et al. 1998). Μάλιστα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι αρνητικός παράγοντας για
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την επιτυχία της IVF είναι και οι πολλαπλές προσπάθειες (και επομένως μεγαλύτερη,
αθροιστική έκθεση σε εξωγενείς ορμόνες), που φαίνεται ότι τελικά μειώνουν το ποσοστό
μιας επιτυχούς εγκυμοσύνης (Paulson 2016).
Αντίθετα, σε κύκλους IVF όπου δεν γίνεται ελεγχόμενη υπερδιέγερση των ωοθηκών,
όπως σε δωρήτριες ωαρίων ή σε κατεψυγμένα-αποψυγμένα έμβρυα, τα ποσοστά
εγκυμοσύνης είναι υψηλότερα τουλάχιστον κατά δέκα τις εκατό. Αυτό πιστεύεται ότι
οφείλεται στο γεγονός ότι η υπερδιέγερση αναστέλλει την υποδεκτικότητα του
ενδομητρίου ως ένα βαθμό. Η μειωμένη αυτή υποδεκτικότητα πιθανολογείται ότι
οφείλεται στην πρόωρη αύξηση της προγεστερόνης μετά την διέγερση των ωοθηκών, με
αποτέλεσμα την πρόωρη εμφάνιση του ¨παραθύρου¨ της εμφύτευσης και έτσι αδυναμία
συγχρονισμού μεταξύ εμβρύου και ενδομητρίου. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζει και η
¨ποιότητα¨ του εμβρύου, καθώς όπως σημειώνεται στη βιβλιογραφία, η υπερδιέγερση
μπορεί να επηρεάσει και την ανάπτυξη του πλακούντα (Gardner et al. 2001). Το
πρόβλημα της μειωμένης υποδεκτικότητας μπορεί σήμερα να ξεπεραστεί με την
κατάψυξη των εμβρύων και εμφύτευση τους σε δεύτερο χρόνο, μετατοπίζοντας έτσι το
¨παράθυρο εμφύτευσης¨, όταν το ενδομήτριο εμφανίζει μεγαλύτερη υποδεκτικότητα.

3.8 Πρόωρη εμμηνόπαυση
Τέλος μια άλλη σημαντική επίπτωση για την υγεία της γυναίκας μακροπρόθεσμα είναι η
πιθανή εμφάνιση πρόωρης εμμηνόπαυσης. Κάτι τέτοιο θεωρείται ότι είναι δυνατόν να
συμβεί ως αποτέλεσμα του αυξημένου αριθμού ωοθυλακίων που αφαιρούνται από τις
ωοθήκες κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση. Βεβαίως υπάρχει και η αντίθετη άποψη
που το αμφισβητεί, καθώς υποστηρίζεται η περιορισμένη δράση της FSH σε λίγα
ωοθυλάκια από τα χιλιάδες που θα μεταπέσουν σε ατρησία(Bart et al. 1999). Από
μελέτες σε ποντίκια δεν έχει αποδειχτεί με βεβαιότητα ο κίνδυνος αυτός. Επίσης μια
αναδρομική ομαδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 12 κλινικές εξωσωματικής
γονιμοποίησης στην Ολλανδία με δείγμα 7.842 υπογόνιμων γυναικών δεν ανέδειξε
υψηλότερο κίνδυνο για πρόωρη εμμηνόπαυση, ακόμη και μετά από περισσότερους από
έξι κύκλους IVF. Τονίζεται όμως η ανάγκη για μεγαλύτερης διάρκειας παρακολούθηση
των γυναικών αυτών (Boer et al. 2005). Θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες μελέτες και
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έρευνες στις γυναίκες που υπόκεινται σε ορμονική υπερ-διέγερση και αφαίρεση πολλών
ωαρίων, ειδικά μάλιστα σε εκείνες που υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία για
περισσότερες της μίας φοράς και να διαπιστωθεί σε βάθος χρόνου η επίπτωση της
εμφάνισης πρόωρης εμμηνόπαυσης.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:

ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ IVF
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Εισαγωγή
Μετά την αναφορά στην μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, τα πρωτόκολλα που
ακολουθούνται διεθνώς αλλά και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την
υγεία της υποψήφιας μητέρας, προκύπτουν σημαντικά βιοηθικά ζητήματα που θα πρέπει
να συζητηθούν.
Παρακάτω παρατίθενται τα ηθικά προβλήματα που γεννιούνται από την επιστημονική
πρακτική της ωοθηκικής διέγερσης κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση, που όμως δεν
μπορούν να απαντηθούν επιστημονικά, καθώς τα θεμελιώδη ερωτήματα της ηθικής δεν
απαντώνται με εμπειρικές μεθόδους 7 . Κάθε επιστήμη απαντά στα «εσωτερικά»
ερωτήματα του πεδίου της προβληματικής της, γι’ αυτό και τα ηθικά αυτά ζητήματα αν
και είναι άμεσα συνυφασμένα με την ιατρική και την ιατρικώς υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, δεν μπορούν να αναλυθούν με τη γλώσσα της ιατρικής, που είναι
περιγραφική-εξηγητική, καθώς ο επιστημονικός λόγος περιγράφει και εξηγεί. Άλλωστε
οι ηθικές αποφάσεις δεν μπορούν να συναχθούν από επιστημονικά γεγονότα και μόνο.
Αντίθετα η βιοηθική, ως πεδίο της ηθικής φιλοσοφίας, είναι εκείνη που με την κατά
κύριο λόγο κανονιστική της γλώσσα αξιολογεί κριτικά και δικαιολογεί ηθικά την
ανθρώπινη δράση μέσω του πρακτικού συλλογισμού8.
Μετά την επαρκή και τεκμηριωμένη παράθεση της επιστημονικής γνώσης και των
δεδομένων στο πρώτο μέρος ¨βιολογία της ορμονικής ωοθηκικής διέγερσης στην IVF ¨,
καθώς και με την επιστημονική εξήγηση, εντοπισμό και απόδοση αιτιών για τις πιθανές
αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την υγεία της υποψήφιας μητέρας, ακολουθεί το
δεύτερο μέρος της ανάπτυξης των ηθικών προβληματισμών. Εδώ επιχειρείται με τη
βοήθεια της ηθικής θεωρίας η κατανόηση των ηθικών προβλημάτων που προκύπτουν και
η αξιολόγηση της ανθρώπινης δράσης. Τέλος, μέσω του πρακτικού συλλογισμού
επιχειρείται η ανίχνευση τρόπων καθοδήγησης της ανθρώπινης δράσης για τα
συγκεκριμένα βιοηθικά προβλήματα.

7

(Βιο)ηθική και (Βιο) επιστήμες. Μεθοδολογικές διακρίσεις. Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ. Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Στ. Τσινόρεμα. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, Εκδόσεις ΣΤΙΓΜΗΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006.
8
Τα θεμέλια της Βιοηθικής: Ηθική θεωρία. Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Η ΗΘΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Στ. Τσινόρεμα. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, Εκδόσεις ΣΤΙΓΜΗ- ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2006.
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4. ¨Προβλήματα αυτονομίας¨ της γυναίκας που υποβάλλεται σε
ωοθηκική διέγερση στην IVF.

Στην ενότητα αυτή θα γίνει αναφορά στα σύγχρονα προβλήματα – κινδύνους ακύρωσης
της γνήσιας αυτονομίας των υποκειμένων που εμπλέκονται (κυρίως η γυναίκα αλλά και
το υπογόνιμο ζευγάρι) στην περίπτωση εφαρμογής ωοθηκικής διέγερσης με τη χορήγηση
ορμονών για τη λήψη πολλών ώριμων ωαρίων.
Κατά την ανάγνωση των παρακάτω κεφαλαίων, είναι σημαντικό να έχουμε ως αφετηρία
του συλλογισμού μας ότι η γυναίκα ως άνθρωπος έχει «εγγενή αξία», αποτελεί ένα
αυτόνομο ον

και θα πρέπει να αποδίδεται σεβασμός στην προσωπικότητα της. Ως

πρόσωπο είναι ελεύθερη να δημιουργεί τις πράξεις της και είναι η ίδια υπεύθυνη για τον
βίο της. Χρειάζεται λοιπόν να εξασφαλίζεται η ελευθερία της από καταναγκασμούς πάνω
στη βούληση της.

4.1 Εξωτερικοί και εσωτερικοί καταναγκασμοί
Ποιοι όμως είναι οι καταναγκασμοί, οι οποίοι σημειωτέον μπορεί να είναι τόσο
εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί; Αρχικά μπορούμε να αναγνωρίσουμε ως εξωτερικό
καταναγκασμό αυτόν που υφίσταται η γυναίκα από την οικογένεια της και τον κοινωνικό
περίγυρο. Αυτό συμβαίνει διότι στην συνείδηση όλων η γυναίκα έχει να επιτελέσει έναν
κοινωνικό ρόλο, αυτόν του « να φέρει στον κόσμο μια ζωή», να γίνει δηλ. μητέρα. Συχνά
η οικογένεια και οι φίλοι έχουν την αντίληψη ότι η ευτυχία του ατόμου και συγκεκριμένα
της γυναίκας ολοκληρώνεται με τη μητρότητα και χωρίς αυτήν αποτυγχάνει. Επομένως η
αδυναμία τεκνοποίησης συλλαμβάνεται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον ως
αποτυχία για τον βίο της, και αυτό αντικατοπτρίζεται στη συμπεριφορά των ατόμων που
πλαισιώνουν την κοινωνική ζωή της γυναίκας. Πολλές φορές εκδηλώνεται ακόμη και
λεκτικά ή και με ψυχολογική πίεση από πλευράς τους. Βεβαίως η άποψη αυτή για τη
σπουδαιότητα του ρόλου της γυναίκας ως μητέρα υπάρχει σε ολόκληρη την κοινωνία και
αυτό σημαίνει πως η γυναίκα δέχεται αυτόν τον έμμεσο καταναγκασμό (ψυχολογικό) όχι
μόνον από το κοντινό της περιβάλλον αλλά και από τον ευρύτερο κοινωνικό της κύκλο,
όπου και δραστηριοποιείται. Εδώ δεν υπάρχει άμεσος εξαναγκασμός ή σωματική βία,
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είναι όμως έντονη η ψυχολογική πίεση που ασκείται ακόμη και από άτομα που
επιθυμούν την ευτυχία της γυναίκας.
Ένας δεύτερος φορέας εξωτερικού καταναγκασμού είναι αυτός του συντρόφου και εν
δυνάμει πατέρα του τέκνου της γυναίκας. Εδώ ο καταναγκασμός που υφίσταται η
γυναίκα μπορεί να είναι άμεσος από την πλευρά του συντρόφου, ο οποίος εκφράζει την
επιθυμία του να αποκτήσουν παιδί και απαιτεί από τη γυναίκα να υποβληθεί στη
διαδικασία της IVF και την ορμονική διέγερση για την επίτευξη αυτού του σκοπού.
Μάλιστα υπάρχει ο κίνδυνος, ο σύντροφος να προσβάλλει την αξιοπρέπεια της, ειδικά σε
περιπτώσεις όπου υπάρχει βιολογική αδυναμία της γυναίκας για φυσιολογική σύλληψη,
εκφράζοντας υποτίμηση για την αξία της ως ανθρώπινο ον, με κριτήριο την αδυναμία για
αναπαραγωγή. Και τελικά καταλογίζει την ευθύνη για αδυναμία τεκνοποίησης και
ολοκλήρωσης της δικής του ευτυχίας και ευδαιμονίας σε εκείνη. Βεβαίως υπάρχει και η
περίπτωση του συντρόφου που δεν επιβάλλει στη γυναίκα να υποβληθεί σε IVF και
αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υπογονιμότητας ως συλλογικό πρόβλημα του ζευγαριού.
Ακόμη όμως και σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να εξασκείται έμμεσα καταναγκασμός,
ψυχολογικά από το αίσθημα της απογοήτευσης του συντρόφου, που γίνεται αντιληπτό
από τη γυναίκα.
Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις καταναγκασμού από τον σύντροφο αλλά και την
κοινωνία- οικογένεια θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν εμπίπτουν άμεσα στην
προβληματική της βιοηθικής, καθώς πρόκειται για στερεότυπα και αντιλήψεις που
προϋπάρχουν. Όμως εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι με τη δυνατότητα τεκνοποίησης που
πλέον παρέχεται από τις νέες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και με τη
αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας που προσφέρει η εφαρμογή ορμονικής διέγερσης των
ωοθηκών, ενισχύεται το φαινόμενο του καταναγκασμού από πλευράς της οικογένειας,
κοινωνικού περίγυρου και του συντρόφου προς τη γυναίκα. Αυτό κυρίως οφείλεται στο
γεγονός ότι δημιουργούνται αυξημένες προσδοκίες και ελπίδα για απόκτηση παιδιού με
τη χρήση αυτών των τεχνικών (κάτι που ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από την
έκταση που έχει λάβει η διαφήμιση τους και τα ποσοστά επιτυχίας αυτών στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης αλλά και από τις εκστρατείες ενημέρωσης των κέντρων που τις
εφαρμόζουν) και τελικώς οδηγούν σε ακόμη περισσότερη πίεση προς τη γυναίκα να
δεχτεί να υποβληθεί σε IVF.

41

Ο τελευταίος φορέας εξωτερικού καταναγκασμού στην περίπτωση γυναίκας που
πρόκειται να υποβληθεί σε ορμονική διέγερση για IVF είναι ο θεράπων ιατρός. Μην
ξεχνάμε πως στην ιατρική πρακτική, τόσο παλαιότερα όσο ακόμη και σήμερα,
εξακολουθεί πολλές φορές να εφαρμόζεται το πατερναλιστικό μοντέλο ιατρικής ηθικής,
που στηρίζεται στην ιδέα του βέλτιστου οφέλους του ασθενούς. Εδώ υπερισχύει η
επιταγή του γιατρού να ενεργεί για το καλό της γυναίκας/ υπογόνιμου ζευγαριού, ενώ ο
εξαναγκασμός από πλευράς του ιατρού για την εφαρμογή της ορμονικής διέγερσης στη
γυναίκα ενισχύεται και από την ¨ασυμμετρία ιατρού- ασθενή¨. Με άλλα λόγια, ο ιατρός
ως μια αυθεντία στον τομέα του, στο πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει
ισχύ και επιρροή στις αποφάσεις που πρόκειται να πάρει η υποψήφια γυναίκα για IVF.
Άλλωστε χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο αλλά και τις περισσότερες
φορές μεταξύ και των τριών (ιατρός- ζευγάρι) και το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει
η αυθεντία του ιατρού μπορεί να καθοδηγήσει τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Εδώ θα
πρέπει να εξεταστούν και τα κίνητρα του ιατρού. Κατά βάση η συμβουλή και
παρότρυνση του θεράποντος στοχεύει στην επιτυχία της μεθόδου και ουσιαστικά στην
αντιμετώπιση της υπογονιμότητας του ζευγαριού με την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης και
επιτυχούς γέννησης ενός παιδιού. Δεν πρέπει όμως να λησμονήσουμε και την περίπτωση
ιδιοτελών κινήτρων, όπως η ενίσχυση των ποσοστών επιτυχίας ενός κέντρου στην
τεκνοποίηση μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση και επομένως η ωφέλεια του ιατρού
και του κέντρου σε επίπεδο φήμης και κέρδους. Εκτός λοιπόν από τον ιατρό που πράττει
με ανιδιοτέλεια για τη συμβουλευτική της γυναίκας και του ζεύγους στην εφαρμογή
διέγερσης με σκοπό την αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε
και την περίπτωση ύπαρξης ωφελιμιστικών συμπεριφορών και δράσεων υγειονομικών με
στόχο το ίδιον όφελος. Ακόμη όμως και στην περίπτωση της ανιδιοτελούς συμβουλής
του θεράποντος, μπορεί να παρεμποδιστεί η ενεργητική και συνειδητή επιλογή του
υποκειμένου και τελικώς η ηθική απόφαση της γυναίκας να σχετικοποιηθεί από τις
επιταγές του ιατρού.
Στους καταναγκασμούς με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπη η γυναίκα, όσον αφορά
στην απόφαση της για να υποβληθεί σε διέγερση των ωοθηκών κατά την IVF, θα πρέπει
να προστεθεί και ο εσωτερικός καταναγκασμός της δικής της ανάγκης για τεκνοποίηση
και των δικών της στερεοτύπων για την ευδαιμονία και την ευτυχία που φέρει η
μητρότητα. Τα κοινωνικά πρότυπα και οι εικόνες είναι τόσο ισχυρά ώστε κατορθώνουν
να θεωρούνται ίδια (οικειοποιούνται) και να δημιουργούν εσωτερικές ανάγκες και
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επιταγές. Η ίδια η γυναίκα επομένως (και ως ένα βαθμό το ζευγάρι) έχει αποδεχθεί ότι η
ευτυχία και η ευδαιμονία της/τους εξαρτάται από την απόκτηση παιδιού και επομένως
από την επιτυχή έκβαση της IVF, που αυξάνεται με την εφαρμογή ορμονικής διέγερσης.
Επομένως το πρότυπο ¨μητέρα- ευτυχισμένη γυναίκα¨ έχει γίνει πλέον η εικόναεπιθυμία για τον ίδιο της τον εαυτό, ένα στερεότυπο τόσο ισχυρό ώστε θεωρείται
αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού της και καταφέρνει να ασκεί έναν εσωτερικό
καταναγκασμό. Εδώ μπορεί κανείς να διακρίνει την ετερονομία του να κάνει μεν η
γυναίκα την επιλογή της και να λαμβάνει την απόφαση σε σχέση με την έναρξη της
ορμονικής αγωγής, χωρίς όμως να αποφασίζει πραγματικά αυτόνομα. Από την άλλη, μην
ξεχνούμε τη φυσική κλίση της γυναίκας για αναπαραγωγή εφοδιασμένη με ένα
πολυσύνθετο ανατομικά αλλά και ορμονοπαραγωγά αναπαραγωγικό σύστημα. Η ύπαρξη
αυτού δεν θα μπορούσε παρά να ενισχύει την αναπαραγωγική της ικανότητα και
επιθυμία. Απόδειξη της ισχύος των εσωτερικών (βιολογικών και ψυχολογικών)
καταναγκασμών της γυναίκας είναι οι πολλαπλές προσπάθειες και κύκλοι IVF στους
όποιους καταφεύγουν γυναίκες που έχουν αποτυχημένες προσπάθειες, ακόμη και όταν η
προτροπή του ιατρού αλλά και του περιβάλλοντος της είναι αντίθετη σε αυτό, θέτοντας
σε κίνδυνο την ίδια της τη ζωή και την υγεία.

4.2 Η εργαλειοποίηση της γυναίκας.
Στην περίπτωση της γυναίκας υπό ορμονική διέγερση υπάρχει κίνδυνος εργαλειοποίησης
αυτής και ουσιαστικά χρησιμοποίησης της ως μέσου για την απόκτηση όσο το δυνατόν
περισσότερων ώριμων ωοκυττάρων και μεγάλου αριθμού ¨καλής ποιότητας ωαρίων¨, με
στόχο την επιτυχή γονιμοποίηση αυτών και την αυξημένη πιθανότητα απόκτησης
παιδιού. Η επιθυμία για απόκτηση ικανού αριθμού ωαρίων οδηγεί στη διέγερση των
ωοθηκών παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία και τη ζωή της ίδιας της
γυναίκας (παρατίθενται στο πρώτο μέρος της εργασίας). Πολλές φορές ο στόχος είναι
τόσος σημαντικός, ώστε στη σκέψη του επιστήμονα ιατρού αλλά ακόμη και του
ζευγαριού το σώμα της γυναίκας και συγκεκριμένα το όργανο της ωοθήκης αποτελεί ένα
μέσο- εκκολαπτήριο ωοθηλακίων- απομονωμένο από την υπόλοιπη γυναικεία οντότητα.
Η παρατήρηση αυτή είναι ακόμη πιο εμφανής στην περίπτωση δωρήτριας ωαρίων, όπου
η γυναίκα και το σώμα της αποτελεί το μέσο χειρισμών για την απόκτηση των
πολυπόθητων ωαρίων, που αργότερα θα διοχετευτούν σε μια ¨τράπεζα ωαρίων¨ και θα
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οδηγηθούν προς γονιμοποίηση είτε για εμφύτευση και απόκτηση παιδιού από ένα
υποψήφιο ζευγάρι, είτε για ερευνητικούς σκοπούς με βλαστοκύτταρα.
Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος εργαλειοποίησης της γυναίκας από τον θεράποντα ιατρό,
καθώς η επιτυχία της μεθόδου που εφαρμόζει αποτελεί σημαντικό για αυτόν στόχο. Είναι
δυνατόν ο ιατρός να παροτρύνει και να καθοδηγήσει την γυναίκα και το ζευγάρι να
αποδεχτούν την εφαρμογή ενός ορμονικού σχήματος για τη διέγερση των ωοθηκών,
παρά τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία της και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις
τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένεια και το τέκνο της. Εξυπηρετεί έτσι ίδιους
σκοπούς, όπως η προσωπική, επαγγελματική του επιτυχία, η υστεροφημία του και τέλος
το κέρδος. Ακόμη το ίδιο το ζευγάρι μπορεί να εργαλειοποιήσει τη γυναίκα και το σώμα
αυτής, καθώς αποδέχεται να υποβληθεί η γυναίκα σε ορμονοθεραπεία εν γνώσει του
σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία της, μιας και η απόκτηση τέκνου είναι ο
σημαντικότερος στόχος και όλες οι ενέργειες και σκέψεις επικεντρώνονται σε αυτόν.
Τέλος παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις αυτό-εργαλειοποίηση της γυναίκας. Σε αυτή
την περίπτωση λειτουργούν οι εσωτερικοί, ισχυροί καταναγκασμοί που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Στη σκέψη της γυναίκας το σώμα της και συγκεκριμένα οι ωοθήκες της
απομονώνονται και αποτελούν μέσο για την επίτευξη του σκοπού της, που είναι μια
επιτυχής εγκυμοσύνη.

4.3 Ανάγκη για τεκνοποίηση - αυτοεργαλειοποίηση της γυναίκας
Ένα σημαντικό δίλημμα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι το κατά πόσο το
δικαίωμα του ατόμου στην αναπαραγωγή και η επιθυμία άσκησης του είναι
σημαντικότερα των ηθικών προβλημάτων που προκύπτουν. Το δικαίωμα της
αναπαραγωγής συνίσταται στο δικαίωμα του ατόμου να αποφασίσει αν και πότε θα
αποκτήσει παιδιά. Πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα αυτό αναφέρεται σε δύο διαφορετικά
συμφέροντα, πρώτον αυτό του να αποκτήσει κανείς απόγονο με δικό του γενετικό υλικό
και δεύτερον αυτό του να αναθρέψει ένα παιδί9.

9
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Όταν όμως η απόκτηση παιδιών δεν είναι δυνατή με ίδια μέσα λόγω βιολογικής
αδυναμίας του ενός ή και των δύο επίδοξων γονέων, τότε το δικαίωμα της
αναπαραγωγής, όπως ορίζεται παραπάνω, γίνεται πολύπλοκο.
Η ανάγκη για τεκνοποίηση τόσο της γυναίκας όσο και του ζευγαριού είναι μεγάλη και
αυτό φαίνεται από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό υπογόνιμων ζευγαριών που
καταφεύγουν σε κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όμως αυτή η ανάγκη μπορεί
να υπερισχύσει έναντι της υγείας της γυναίκας και προστασίας αυτής, όταν μάλιστα
πρόκειται για κατά τα άλλα υγιή γυναίκα;
Βλέπουμε συχνά ότι και η ίδια η γυναίκα, σε συμφωνία με τον σύντροφο σε πολλές
περιπτώσεις, επιθυμεί και δέχεται να υποβληθεί σε πολλές προσπάθειες και κύκλους IVF
και επομένως σε αυξημένη έκθεση εξωγενώς χορηγούμενων ορμονών για την απόκτηση
του πολυπόθητου παιδιού. Δεν αναλογίζεται επομένως τους κινδύνους ή υπερισχύει στη
θέληση της η ανάγκη για τεκνοποίηση και λαμβάνει δευτερεύουσα σημασία η προστασία
της υγείας της.
Γιατί όμως μπορεί η γυναίκα να ¨χάσει¨ την αυτονομία της; Πέραν από την περίπτωση
εξαπάτησης ή πιθανής χειραγώγησης από τον ιατρό, υπάρχει και η περίπτωση κατά την
οποία η ίδια η γυναίκα λόγω της μεγάλης ανάγκης και ελπίδας για να αποκτήσει παιδί,
¨θυσιάζει¨ την υγεία και εργαλειοποιεί η ίδια το σώμα της, που είναι όμως αναπόσπαστο
κομμάτι της ανθρώπινης προσωπικότητας της.
Πιο συγκεκριμένα φαίνεται πως η γυναίκα αποκόπτει νοητά το σώμα της από την
συνολική της οντότητα και το υποβάλλει σε συνεχείς κύκλους ορμονοθεραπείας με
σκοπό να επιτύχει μια εγκυμοσύνη. Πολλές φορές μάλιστα δεν αναλογίζεται την
πιθανότητα απόκτησης μεν παιδιού αλλά αδυναμία ανατροφής αυτού λόγω επιβάρυνσης
της υγείας της ή απώλειας της ζωής της. Επίσης θα πρέπει να προστεθούν στη
συλλογιστική αυτή και οι καταπιεστικές κοινωνικές σχέσεις που μπορούν να
εξασθενίσουν ή να υπονομεύσουν την αυτονομία της γυναίκας και να τη χειραγωγήσουν
με πρότυπα όπως αυτό της ¨ευτυχισμένης γυναίκας = μητέρα¨.
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4.4 Δυνητικές επιπτώσεις

Βασική επίπτωση της εφαρμογής ορμονοθεραπείας για τη διέγερση των ωοθηκών σε
γυναίκα που υποβάλλεται σε IVF είναι η δυνητική βλάβη της υγείας της. Αυτό σημαίνει
ότι μπορεί να απειληθεί η ζωή της είτε από τις άμεσες επιπλοκές, είτε από
μακροχρόνιους κινδύνους και κυρίως την εμφάνιση κάποιας κακοήθειας. Επίσης μπορεί
να επηρεαστεί η ποιότητα ζωής της λόγω εμφάνισης συνοσηροτήτων μακροπρόθεσμα
(Βλέπε Κεφ.3, ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ).
Επιπλέον όμως η απώλεια της ζωής της γυναίκας ή η βλάβη της υγείας της μπορούν να
επιβαρύνουν τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας τόσο ψυχολογικά όσο και υλικά. Ενώ
τέλος οι επιπτώσεις της ορμονοθεραπείας στην υγεία της επηρεάζουν και το τέκνο αυτής
σε περίπτωση που η επιβάρυνση της υγείας της δεν της επιτρέπει να ασχοληθεί ενεργά με
την ανατροφή του παιδιού της. Ακόμη δε περισσότερο στην περίπτωση απώλειας της
ζωής της, που το παιδί θα στερηθεί την μητρική προστασία και παρουσία κατά τη
διάρκεια του βίου του και ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ζωής του.

4.5 Τι το δέον;
4.5.Α Η αρχή του σεβασμού της Αυτονομίας της γυναίκας
(respect of autonomy) - Ο σεβασμός στο πρόσωπο της.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την κοινή αντίληψη, ως αυτόνομο άτομο έχει το δικαίωμα να
λαμβάνει μόνη της τις αποφάσεις για τον εαυτό της, κυρίως για ζητήματα κριτικής
σημασίας για τη ζωή, χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Επίσης έχει την ικανότητα να
λαμβάνει αποφάσεις κατόπιν στοχασμού και με ανεξαρτησία σκέψης. Και τελικώς
σύμφωνα με την κοινή αντίληψη για τον όρο “ αυτονομία” σήμερα, έχει τον έλεγχο της
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ζωής της με ένα ευρύ φάσμα από δραστηριότητες και σχέσεις με άλλους ανθρώπους10.
Συνεπώς, ως αυτόνομο άτομο, η γυναίκα εκλαμβάνεται ως ελεύθερη από εξωτερικές
πιέσεις ή καθορισμούς, διατηρώντας την ικανότητα της για ανεξάρτητη απόφαση και
δράση.
Εκτός όμως από την ¨συρρικνωμένη¨ αυτή έννοια της αυτονομίας, ή αλλιώς ως απλή
¨αρνητική ελευθερία¨11, υπάρχει και η ¨θετική ελευθερία¨ σύμφωνα με την καντιανή
πρακτική φιλοσοφία. Σύμφωνα με αυτή ο Καντ θεωρεί την αυτονομία ως δυνατότητα
ηθικής «αυτό-νομοθεσίας» 10 και την αποκαλεί «το μοναδικό αξίωμα της ηθικότητας».
Έτσι η αυτονομία προσδιορίζεται επιπλέον και ως θετική ελευθερία, μιας και όπως
γράφει ο ίδιος: «Αυτονομία της θέλησης είναι η ιδιότητα της θέλησης να είναι η ίδια
νόμος για τον εαυτό της», και « το αξίωμα της αυτονομίας είναι λοιπόν το εξής: να μην
εκλέγω άλλους γνώμονες, από εκείνους οι οποίοι μπορούν ταυτόχρονα να ισχύσουν μέσα
στη θέληση μου ως καθολικός νόμος» 12. Επίσης μιλάει για την ετερονομία της θέλησης
,«όταν η θέληση ζητά το νόμο έξω από τον εαυτό της μέσα στην υφή των αντικειμένων
της…»13 , που αποτελεί πηγή όλων των κίβδηλων αξιωμάτων της ηθικότητας.
Επομένως η παραπάνω καντιανή άποψη της αυτονομίας, για την περίπτωση που
εξετάζεται στην παρούσα εργασία, εννοείται ως η θετική ικανότητα της βούλησης της
γυναίκας να θέτει σκοπούς αυτόνομα και ελεύθερα, οι οποίοι υπόκεινται σε αρχές
που θεσπίζει η ίδια , ώστε να ισχύουν από την σκοπιά όλων. Ο Καντ, δηλαδή, δεν
δίνει έμφαση απλώς στην ατομική επιλογή (ατομικό δικαίωμα) αλλά στην ηθική επιταγή
και το καθολικό εύρος αυτής 14 . Μάλιστα, ακολουθώντας τον συλλογισμό του Καντ,
σύμφωνα με τη ¨διατύπωση της ανθρωπότητας¨, μπορούμε να θεωρήσουμε τη γυναίκα
ως υποκείμενο-φορέα ηθικής αυτονομίας και χαρακτηρίζεται ως «αυτοσκοπός». Πιο
10

Χαραλάμπους Γιώργος. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ, Σημειώσεις μαθήματος ΦΙΛ.102 Βιοηθική:
Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιοηθική,
Πανεπιστήμιο Κρήτης (2013).
11
Ηθικές αρχές στη Βιοηθική. Το «αξίωμα της αυτονομίας». Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Στ. Τσινόρεμα.
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, Εκδόσεις ΣΤΙΓΜΗ- ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006.
12
Kant Immanuel. ([1785] 1984) Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών ,Κεφάλαιο Δεύτερο: Η
αυτονομία της θέλησης ως ανώτατο αξίωμα της ηθικότητας, Μετάφραση Γ. Τζαβάρα. εκδόσεις Δωδώνη,
σ. 97.
13
Kant Immanuel. ([1785] 1984) Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών ,Κεφάλαιο Δεύτερο: Η
ετερονομία της θέλησης ως πηγή όλων των κίβδηλων αξιωμάτων της ηθικότητας, σ. 97, εκδόσεις
Δωδώνη, Μετάφραση Γ. Τζαβάρα.
14
Τσινόρεμα Σταυρούλα (2015). Αυτονομία, ανθρωπότητα, προσωπικότητα. σ. 99-108. Το πρόσωπο
και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική φιλοσοφία και τη βιοηθική, στον τόμο Ιατρική Ευθύνη
και Βιοηθική ΙΙΙ – Το ανθρώπινο πρόσωπο, επιμ. Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή.
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αντιμετωπίζεται με βάση τις αρχές που θα προέκυπταν από τη δική της βούληση. Τέλος,
η γυναίκα διαθέτει ηθική υπόσταση, μιας και μπορεί να πράττει ελεύθερα και έλλογα, με
βάση αρχές έγκυρες από τη σκοπιά όλων13, και έτσι το ηθικό αυτό ον-γυναίκα
χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η ηθική αυτονομία, όπως περιγράφηκε
στην προηγούμενη παράγραφο ως η ικανότητα της βούλησης μας να πράττουμε με αρχές
έγκυρες από την σκοπιά όλων -κατηγορική προσταγή-, αποτελεί προϋπόθεση για την
ατομική αυτονομία του ατόμου. Με άλλα λόγια το πρόσωπο που έχει ηθική αυτονομία
(εδώ η γυναίκα και ο σύντροφος) διεκδικεί τον σεβασμό της ηθικής του υπόστασης και
επομένως το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού. Έτσι θεμελιώνεται η ατομική αυτονομία ως
εξειδίκευση στο δικαίωμα σεβασμού των όρων του υποκειμένου ως ηθικό ον με ηθική
υπόσταση. Πρόκειται επομένως για ατομικές επιλογές που συνάδουν όμως με τις βασικές
ηθικές αρχές, καθώς επίσης και η βούληση του προσώπου διέπεται από αρχές και
επομένως είναι δεσμευτική και για τους άλλους. Η παραπάνω νοηματική σύνδεση της
ηθικής με την ατομική αυτονομία φανερώνεται και στην έννοια της ενήμερης
συναίνεσης, στην οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω, ως ατομικό δικαίωμα των
προσώπων υπό συνθήκες γνώσης. Όχι όμως ως απλή ατομική επιλογή, αλλά ως σεβασμό
στο πρόσωπο που απορρέει από τις ηθικές αρχές. Η συναίνεση αφορά στον
αυτοπροσδιορισμό της γυναίκας και δεν θα πρέπει να συγκρούεται με τις βασικές ηθικές
αρχές.

Καθώς, στη σύγχρονη ηθική φιλοσοφία και στη βιοηθική πρωταγωνιστεί η ανάδειξη της
σημασίας της αυτόνομης ηθικής πράξης υπεύθυνων προσώπων, είναι επιτακτικό το να
αντιμετωπίζει κανείς τον άλλο ως πρόσωπο, με ικανότητα λόγου, αυτοπροσδιορισμού
και επιδεκτικό ηθικού καταλογισμού. Έτσι τα πρόσωπα (εδώ η γυναίκα και κατ’
επέκταση το ζευγάρι) θεωρούνται φορείς αυτόνομων πράξεων, υπεύθυνα για τις πράξεις
τους και φορείς ηθικής αξίας10. Επίσης το πρόσωπο-γυναίκα ως φορέας ηθικού
αυτοπροσδιορισμού (ον με ηθική υπόσταση) φέρει υποχρεώσεις και δικαιώματα, και
αξίζει σεβασμό. Διαθέτει ικανότητες όπως η αίσθηση του εαυτού της, του παρελθόντος
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και του μέλλοντος, φέρει αξίες και αρχές, κάνει επιλογές για τις οποίες μπορεί να
λογοδοτεί και κυρίως είναι ικανή να διαμορφώνει σχέδια για την πορεία του βίου της15.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη της έννοιας του προσώπου υπάρχουν δύο μεγάλα ρεύματα.
Πρώτον ο ωφελιμισμός, με εκπροσώπους τον Mill και τον Bentham, που υποστηρίζει την
παθητική πλευρά της φύσης του ανθρώπου και την αίσθηση ευχαρίστησης με βάση αυτό
που μας συμβαίνει. Επομένως εδώ η γυναίκα είναι υποκείμενο εμπειριών και θα πρέπει
να αφήνεται ανεμπόδιστη να παίρνει τις αποφάσεις της, μιας και έτσι αναπτύσσει την
ατομικότητα της, μια εξέχουσα μορφή εμπειρίας που της προσφέρει ευτυχία και
ευημερία. Δεύτερον, ο Καντιανισμός, που υποστηρίζει την αυτουργία, δίνει έμφαση σε
αυτό που πράττουμε και επομένως εδώ το πρόσωπο (γυναίκα) είναι ένα δρών υποκείμενο
και φορέας πράξεων14.
Βεβαίως τόσο η ενεργητικότητα, όσο και η παθητικότητα είναι μέρος της ανθρώπινης
φύσης της γυναίκας. Όμως το πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια του προσώπου έχει να
κάνει με την αντίληψη του εαυτού μας ως ένα υποκείμενο δρών, που αναλαμβάνει τις
επιλογές του. Με μια άλλη διατύπωση, ο Καντ χαρακτηρίζει το άτομο (εδώ η γυναίκα)
ως ένα έλλογο ον, ως σκεπτόμενο και πράτων υποκείμενο που αποτελεί δημιουργό των
πράξεων του. Μόνο ως δρώντα υποκείμενα μπορούμε να αντιληφθούμε τους εαυτούς
μας ως ελεύθερα όντα, υπεύθυνα για το βίο μας, που αποφασίζουμε τι να πράξουμε14.
Εδώ υπεισέρχεται και η έννοια της ελευθερίας, καθώς ως δρώντα υποκείμενα οι
άνθρωποι αποτελούν και την αιτία των πραγμάτων που επιζητούν. Έτσι θέτουν σκοπούς,
που με βάση αυτούς μπορούν να διακόψουν την αλυσίδα αιτιακών σχέσεων και
καθορισμών στον κόσμο φτιάχνοντας μια άλλη. Η ελευθερία είναι σημαντική στην
περίπτωση της γυναίκας, τόσο για την ίδια την ανθρώπινη πράξη της, όσο και για την
ηθική αξιολόγηση αυτής.
Η γυναίκα όμως, ως πρόσωπο, έχει και ηθική ευθύνη για τις πράξεις της και την πορεία
του βίου της, σε αντιδιαστολή με την έννοια του πράγματος. Συνεπώς (όπως διατυπώνει
ο Καντ), ο άνθρωπος/ γυναίκα ως έλλογο, ελεύθερο ον φέρει ευθύνη για τις πράξεις της
και έχει εξ’ αυτού αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια της αναγνωρίζεται βάση της ιδιότητας
της να θέτει σκοπούς και να τους υποβάλλει σε έλεγχο των καθολικών νόμων13. Συνεπώς
15

Τσινόρεμα Σταυρούλα (2015). Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική
φιλοσοφία και τη βιοηθική, στον τόμο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙΙ. σ.85-99. – Το ανθρώπινο πρόσωπο,
επιμ. Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή.
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η έλλογη ικανότητα για αυτονομία και η ικανότητα της να νομοθετεί τον ηθικό νόμο και
να τον σέβεται, της αποδίδει και αξιοπρέπεια. Αυτή αποτελεί ηθικό γνώρισμα της
γυναίκας, άνευ όρων αξία, εγγενής και αυτοτελής.
Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, σύμφωνα με τον Καντ, κάθε άνθρωπος επομένως και
η γυναίκα, εξαιτίας της ανθρώπινης ιδιότητας της, έχει απαραβίαστη αξία. Είναι ικανή
για ηθική πράξη, έχει αξιοπρέπεια, ως η άλλη όψη της αυτονομίας, και είναι άξια
σεβασμού. Μάλιστα όλα τα έλλογα όντα (γυναίκες) θα πρέπει να έχουν την ίδια
μεταχείριση, κανείς δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κατώτερος ή ανώτερος από τον
άλλο , καθώς η αξιοπρέπεια είναι μη συγκρίσιμη και απόλυτη13.
Βλέπουμε τελικώς ότι η έννοια του προσώπου της γυναίκας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τη έννοια της αυτονομίας-ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και του σεβασμού αυτής. Το
να αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο, σημαίνει ότι της αναγνωρίζεται και γίνεται σεβαστή η
ικανότητα της για αυτονομία, επίσης χρειάζεται να θέλουμε να προάγει τους σκοπούς
της, να γίνεται σεβαστή η ιδιαιτερότητα και η ατομικότητα της και βέβαια να μην
χρησιμοποιείται10.
Ο σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας της γυναίκας αποτελεί βασική ηθική
υποχρέωση και βασίζεται στην εγγενή αξία του ανθρώπου, ως ούτος ηθικό ον. Εδώ
αξίωση είναι η αυτονομία και η ισότητα όλων των ανθρώπινων όντων. Κατά συνέπεια η
γυναίκα όπως και κάθε ανθρώπινο όν δεν θα πρέπει να εργαλειοποιείται, δηλ. να τη
μεταχειρίζονται ως ένα απλό μέσο ή εργαλείο για την εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η γυναίκα αξίζει το σεβασμό τόσο για τη
μοναδικότητα της, όσο και ως ένα ον αυτόνομο. Επομένως, είναι βασικό ζητούμενο και
επιδίωξη η φυσική και ψυχολογική της ακεραιότητα αλλά και προστασία14.
Τελειώνοντας, με βάση την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που
αναφέρθηκε παραπάνω, δεν επιτρέπεται καμιά μορφή εξαναγκασμού ή εξαπάτησης της
γυναίκας. Μάλιστα η εξαπάτηση ή ο εξαναγκασμός αυτής με σκοπό να μην μπορεί να
εκφράσει είτε τη διαφωνία της, είτε τη συναίνεση της είναι ηθικά απαράδεκτη και
προσβάλλει ευθέως την ανθρώπινη αξία της. Αποτελεί δε και μετατροπή της σε
αντικείμενο (ετεροκαθορίζεται)

14

, που είναι ηθικά αθέμιτο. Επιπλέον, μπορεί να

θεωρούμε τη γυναίκα ως φορέα αυτόνομων πράξεων, υπεύθυνη για τις πράξεις της και
φορέα ηθικής αξίας, αλλά η απόφαση της γυναίκας για υποβολή σε IVF δεν αποτελεί
ίδια πράξη, αλλά έκκληση κάποιου τρίτου όπως πράξει αντ’ αυτής. Και επομένως ο
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ηθικός προβληματισμός μεταφέρεται στην αποδοχή ή όχι του τρίτου προσώπου να
πράξει κατά παραγγελία της γυναίκας.

4.5.Β Ο ρόλος της οικογένειας, του κοινωνικού περιβάλλοντος και του
συντρόφου.
Με βάση την αρχή του σεβασμού της αυτονομίας της γυναίκας, την αρχής της
ελευθερίας αλλά και του σεβασμού της προσωπικότητας της, στην παρούσα ενότητα
εξετάζεται ο ρόλος της οικογένειας, του κοινωνικού περιβάλλοντος και του συντρόφου
και ποια η στάση τους απέναντι στη γυναίκα που πρόκειται να υποβληθεί σε ωοθηκική
διέγερση κατά την IVF.
Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται τόσο η οικογένεια, όσο και το φιλικό περιβάλλον αλλά και
ο σύντροφος να δρουν υποστηρικτικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
υπογονιμότητας που αντιμετωπίζει η γυναίκα και το ζευγάρι. Είναι σημαντικό να μην
επιβάλλονται οι απόψεις, οι αντιλήψεις και τα στερεότυπα τους σε αυτήν, ενώ θα πρέπει
να σέβονται το δικαίωμα της να αποφασίζει η ίδια για τη ζωή της και τις επεμβάσεις στο
σώμα της, όπως είναι η ορμονοθεραπεία, ως έλλογο, ηθικό ον.
Επίσης προτεραιότητα τους θα πρέπει να είναι η προστασία της υγείας της γυναίκας- εν
δυνάμει μητέρα-, έναντι της επιτυχίας της μεθόδου για τεκνοποίηση. Στόχος όλων
οφείλει να είναι η δημιουργία μιας “ ευτυχισμένης οικογένειας”, κάτι που προϋποθέτει
την καλή υγεία- αρτιμέλεια των μελών της και κυρίως την δυνατότητα ανατροφής των
τέκνων από τους γονείς. Η συνοχή δε αυτής της οικογένειας εξασφαλίζεται από τον
αμοιβαίο σεβασμό των προσώπων.
Τέλος, το πρότυπο της “ευτυχισμένης γυναίκας = μητέρας” στην αντίληψη τους
χρειάζεται να αντικατασταθεί από αυτό της “ευτυχισμένης μητέρας”. Όμως τόσο η
έννοια της μητέρας όσο και το πρότυπο της “ευτυχισμένης μητέρας” δεν μπορεί να
υφίστανται χωρίς την καλή υγεία της γυναίκας αυτής και την δυνατότητα της να
αναθρέψει το παιδί της, δηλαδή να είναι παρούσα στη ζωή του και στη διαμόρφωση του
βίου του.
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4.5.Γ. Αυτο-εργαλειοποίηση και η στάση της γυναίκας
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι δυνατό η γυναίκα να προσβάλει την αυτονομία της
λόγω της μεγάλης επιθυμία της για να αποκτήσει παιδί, εργαλειοποιώντας η ίδια το σώμα
της, που είναι όμως αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητας της. Δεν αναλογίζεται
την πιθανότητα απόκτησης μεν παιδιού αλλά αδυναμία ανατροφής αυτού λόγω
επιβάρυνσης της υγείας της ή απώλειας αυτής.
Όμως «το σώμα μας δεν είναι απλώς κτήμα μας», αλλά είμαστε το σώμα μας και δεν
το κατέχουμε απλώς16. Αυτή η δήλωση εκφράζει την υποχρέωση σεβασμού που έχουμε
εμείς οι ίδιοι απέναντι στην προσωπικότητα και την εγγενή της αξία. Το σώμα της
γυναίκας είναι τόπος «αυτουργίας» και αποκτά αξία μέσω της σύνδεσης του με την
ανθρώπινη αξία. Ο σεβασμός της ηθικής φύσης (προσωπικότητας) της γυναίκας απαιτεί
μέριμνα και για την φυσική της κατάσταση δηλ. το σώμα της. Το πώς το άτομο- γυναίκα
μεταχειρίζεται το σώμα της αποκαλύπτει και το πώς αποτιμά τον εαυτό της και επομένως
δίνει αξία σε αυτή την ίδια, ως έλλογο υποκείμενο. Με άλλα λόγια η ζωή και το σώμα
της γυναίκας είναι αναπόσπαστα μέρη της προσωπικότητας της και αξίζουν σεβασμό από
τους άλλους αλλά και από την ίδια17. Επίσης θα πρέπει να προστεθούν στη συλλογιστική
αυτή και οι καταπιεστικές κοινωνικές σχέσεις που μπορούν να εξασθενίσουν ή να
υπονομεύσουν την αυτονομία της γυναίκας και να τη χειραγωγήσουν με πρότυπα όπως
αυτό της ¨ευτυχισμένης γυναίκας = μητέρα¨, που έχει ήδη αναφερθεί. Οδηγώντας την
έτσι τελικά στην αντιμετώπιση του σώματος της και των ωοθηκών της ως αλλότριο και
εργαλείο για την επίτευξη του προτύπου αυτού.
Συνεπώς μπροστά σε αυτή την ηθική πρόκληση οφείλει ο ιατρός αλλά και οι θεσμοί μιας
κοινωνίας να ενεργοποιήσουν πρακτικές (συγκεκριμένα κριτήρια για την εφαρμογή
διέγερσης

για

πολλαπλή

ωοθυλακιογένεση

σε

γυναίκες

με

συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά) και όρια στην εφαρμογή της εξωσωματικής γονιμοποίησης (περιορισμό
του επιτρεπτού αριθμού κύκλων IVF που μπορεί να υποβληθεί μια γυναίκα μετά από
έναν αριθμό αποτυχημένων κύκλων IVF), καθώς και μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν
και θα προστατεύσουν τις βασικές ικανότητες αυτοπροσδιορισμού του ατόμου- γυναίκας
16

Τα ηθικά όρια των βιοτεχνολογικών επεμβάσεων. Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.
Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Στ. Τσινόρεμα. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, Εκδόσεις ΣΤΙΓΜΗ- ΑΘΗΝΑ,
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006.
17
Τσινόρεμα Σταυρούλα (2015). Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη ηθική
φιλοσοφία και τη βιοηθική, στον τόμο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙΙ. σ.108-113. – Στα όρια της
προσωπικότητας. επιμ. Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή.
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και την άσκηση αυτονομίας της με απώτερο σκοπό την προστασία της υγείας της. Στο
τελευταίο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα γίνει αναφορά σε μηχανισμούς
και συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

4.5.Δ. Ο ρόλος του θεράποντος ιατρού.
Μπροστά στους κινδύνους που αναφέρθηκαν προηγουμένως για εργαλειοποίηση της
γυναίκας και άσκησης καταναγκασμών στην θέληση της με συνοδό απώλεια της
αυτονομίας της, υπενθυμίζεται ότι, ως πρόσωπο, η γυναίκα αξίζει τον σεβασμό στη
μοναδικότητά της και θα πρέπει να προστατεύεται η ψυχολογική και σωματική της
ακεραιότητα, πρωτίστως από τον θεράποντα ιατρό.
Στον πυρήνα της σκέψης του ο επαγγελματίας υγειονομικός- ιατρός οφείλει να έχει την
αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας της γυναίκας και κατ’ επέκταση του
υπογόνιμου ζευγαριού. Αυτό αποτελεί ηθική υποχρέωση του ιατρού με γνώμονα πάντοτε
την αρχή της αυτονομίας της γυναίκας, που δεν είναι ηθικά επιτρεπτό να τη
μεταχειρίζεται ως μέσο για την εξυπηρέτηση σκοπών του, όπως η επιτυχία της μεθόδου
που εφαρμόζει και η υστεροφημία του. Το θεμελιώδες δικαίωμα της γυναίκας στην
αυτονομία και την ελευθερία της, καθώς και ο σεβασμός στην προσωπικότητά της,
δεσμεύει τον ιατρό καθώς και κάθε ιατρική- κλινική επέμβαση πάνω της. Ο θεράπων
οφείλει να τηρεί την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας της και έτσι να
μην υποπίπτει σε εξαπάτηση ή εξαναγκασμό του υποκειμένου-γυναίκα (π.χ. απόκρυψη
των κινδύνων της θεραπείας ώστε να προωθήσει το κέρδος της κλινικής του ή να
αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας- τη φήμη του). Θα πρέπει να την αντιμετωπίζει ως
πρόσωπο με τους δικούς της στόχους και με σεβασμό στο τι επιδιώκει να γίνει. Ο ιατρός
ιδανικά επιθυμεί να προάγει η ίδια η γυναίκα (και κατ’ επέκταση το ζευγάρι) τους
σκοπούς της με τις αποφάσεις της, υπεύθυνη για τις πράξεις της, αποφεύγοντας την
ετερονομία και επιτυγχάνοντας έτσι την αυτοπραγμάτωση της. Προς αυτή την
κατεύθυνση, και σύμφωνα με τους Beauchamp και Childress στο βιβλίο τους « Αρχές
της Βιοϊατρικής Ηθικής», το δικαίωμα της αυτονομίας του ασθενούς (εδώ η γυναίκαυποψήφια για ωοθηκική διέγερση) εξασφαλίζεται με την υποχρέωση του ιατρού να
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παρουσιάζει την αλήθεια, να επιζητεί την συγκατάθεση της, να λειτουργεί με
εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα (Beauchamp & Childress, 2001).
Με βάση την « διατύπωση της ανθρωπότητας» του Καντ18 επισημαίνεται πως η δράση
και η επεμβατική αυτή μέθοδος της διέγερσης των ωοθηκών, που επηρεάζει τη γυναίκα,
με ικανότητα αυτοπροσδιορισμού, περιορίζεται υπό τον όρο της συμφωνίας με την
αυτονομία αυτού του έλλογου όντος (γυναίκα). Συνεπώς η γυναίκα δεν υποτάσσεται
σε καμία πρόθεση-πρακτική που δεν είναι σύμφωνη με τον ηθικό νόμο που πηγάζει
από τη θέληση της ιδίας, ουδέποτε πρέπει να χρησιμοποιείται απλώς ως μέσο, αλλά
αντίθετα να αποτελεί η ίδια τον σκοπό. Η μεταχείριση της γυναίκας στην προκειμένη
περίπτωση θα πρέπει να υπόκειται σε αρχές σύμφωνες με τη δική της βούληση.
Ολοκληρώνοντας, όλα τα παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή όχι μόνο στη γυναίκα, αλλά
και στο ζευγάρι των υποψήφιων γονέων, είτε αυτό είναι έγγαμο είτε όχι. Στην περίπτωσή
μάλιστα του ζευγαριού χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη και η βούληση του συντρόφουεν δυνάμει πατέρα του τέκνου-,ως πρόσωπο άξιο σεβασμού, εφόσον όμως εξασφαλίζεται
ότι η δική του βούληση/ επιθυμία δεν ασκεί καταναγκασμό σε αυτή της γυναίκας και δεν
προσβάλλει την αξιοπρέπεια της. Είναι σημαντικό επομένως, να λαμβάνεται υπόψη από
τον ιατρό η βούληση και των δύο, απομονώνοντας όμως επιδιώξεις και αποφεύγοντας να
ικανοποιήσει επιθυμίες του συντρόφου που μπορεί να εξαναγκάσουν την γυναίκα να
δεχθεί πρακτικές αλλότριες στη δικής της, πραγματική επιθυμία και ενάντιες στους
δικούς της σκοπούς. Με άλλα λόγια στην περίπτωση που ο σύντροφος της γυναίκας
επιδιώκει να την εξαναγκάσει να δεχτεί να υποβληθεί σε ένα σχήμα ορμονοθεραπείας με
σκοπό την επίτευξη εγκυμοσύνης, ο ιατρός οφείλει να συμπορευτεί με την γυναίκα,
προστατεύοντας την αυτονομία της, και μη συμπράττοντας στην εφαρμογή της μεθόδου
ενάντια στις δική της, αληθινή επιθυμία..

18

Kant, Kritik der praktischen Vernunft (1788), έκδ. Πρωσ. Ακαδ., 1908, 5: 87 ελλην. Έκδ. Καντ, Κριτική
του Πρακτικού Λόγου, μτφ., σχόλια, επιλεγόμενα Κώστας Ανδρουλιδάκης, Αθήνα, Εστία, 2004, σ. 130.

54

5. Αυτονομία και Ενήμερη συναίνεση (consent) της γυναίκας και του
ζευγαριού.
Αποτελεί κοινή και αναγκαία πρακτική, καθώς και προϋπόθεση πριν από κάθε επέμβαση
στον άνθρωπο για λόγους διαγνωστικούς, θεραπευτικούς, ή στο πλαίσιο κάποιας
έρευνας, να λαμβάνεται η προσωπική του συναίνεση. Με τον όρο “επέμβαση”
αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε χειρουργική επεμβατική τεχνική, ακόμη όμως και στη
χορήγηση μιας φαρμακευτικής αγωγής ή ορμονοθεραπείας όπως στην περίπτωση που
συζητείται στην παρούσα εργασία.
Παρατηρείται επομένως μια μετάβαση από το παλαιό πατερναλιστικό μοντέλο άσκησης
της ιατρικής, όπου κύριο χαρακτηριστικό της ιατρικής ηθικής ήταν η ιδέα του
«βέλτιστου οφέλους του ασθενούς» προς ένα νέο μοντέλο, αυτό της ενεργητικής και
συνειδητής επιλογής του υποκειμένου, που είναι απαραβίαστη και δεν σχετικοποιείται
από τις επιταγές των ιατρών10. Η μετάβαση αυτή συμβαδίζει χρονικά με την συγκρότηση
της βιοηθικής και πιο συγκεκριμένα βλέπουμε στον Κώδικα της Νυρεμβέργης (1947) να
κατοχυρώνεται η αρχή της προσωπικής αυτονομίας και να εξειδικεύεται στην «εκούσια
συναίνεση» που αποτελεί και την πρώτη βασική αρχή του κώδικα19. Αργότερα, το 1979
στις ΗΠΑ η Εθνική Επιτροπή “ The National Commission for the Protection of Human
Subjects of Biomedical and Behavioral Research”, εκδίδει την αναφορά “Belmont
Report” για τις ηθικές αρχές και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στην έρευνα με
ανθρώπινα υποκείμενα. Εδώ μεταξύ άλλων τονίζεται η σημασία της ενήμερης
συναίνεσης ως αδιαπραγμάτευτη και με τρία κύρια χαρακτηριστικά αυτά της
πληροφόρησης, της κατανόησης- αντίληψης και του εκούσιου χαρακτήρα της20. Η
σημασία της ενήμερης συναίνεσης στη σύγχρονη ιατρική ηθική επιβεβαιώνεται και
αργότερα το 1997, με την Ευρωπαϊκή σύμβαση του Οβιέδο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, όπου στο Κεφάλαιο ΙΙ αναφέρεται και αναλύεται η έννοια
της συναίνεσης. Σύμφωνα με τη σύμβαση: «επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να
υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του,
κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του, ως προς τον σκοπό, τη φύση της

19

THE NUREMBERG CODE(1947). BRITISH MEDICAL JOURNAL No 7070 Volume 313: Page 1448.
7, December 1996. προβλήθηκε 1 Οκτωβρίου 2016, από http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/ .
20
THE BELMONT REPORT. ETHICAL PRINCIPLES AND GUIDELINES FOR THE PROTECTION
OF HUMAN SUBJECTS OF RESEARCH. The National Commission for the Protection of Human
Subjects of Biomedical and Behavioral Research. April 18, 1979
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επέμβασης και ως προς τα επακόλουθα και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται».
Επίσης αναφέρεται και η δυνατότητα του προσώπου να ανακαλέσει τη συναίνεσή του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εκούσια συναίνεση (τόσο της γυναίκας όσο και του
συζύγου/ συντρόφου) θεωρείται απολύτως απαραίτητη και είναι κατ’ ελάχιστον
προϋπόθεση για την εφαρμογή ορμονοθεραπείας στη γυναίκα κατά την IVF. Βασίζεται
καταρχήν (σύμφωνα με τον Κώδικα) στην «ικανότητα της γυναίκας για ελεύθερη δύναμη
επιλογής» χωρίς την άσκηση πίεσης, χωρίς εξαπάτηση, απειλή, ψέμα, ή άλλη μορφή
εξαναγκασμού/ εφαρμογή βίας. Επίσης θα πρέπει η συναίνεση αυτή να είναι «ενήμερη»,
δηλ. να δίνονται στη γυναίκα και το ζεύγος αρκετές πληροφορίες και οι ίδιοι να μπορούν
να αντιληφθούν τα δεδομένα ώστε να μπορέσουν να λάβουν μια ¨φωτισμένη¨ απόφαση.
Τέλος είναι θεμελιώδες η διαδικασία της ενήμερης συναίνεσης να είναι «περιεκτική».
Υπό αυτόν τον όρο εννοείται ότι θα πρέπει να γνωστοποιούνται η φύση, η διάρκεια και
ο σκοπός της ορμονικής διέγερσης, η μέθοδος εφαρμογής της, οι επιπλοκές και οι
κίνδυνοι που αναμένονται από αυτήν καθώς και οι επιπτώσεις στην υγεία της γυναίκας.
Μάλιστα αποτελεί καθήκον και ευθύνη του ατόμου που άρχει και καθοδηγεί το
θεραπευτικό πρωτόκολλο (γυναικολόγος), να εξασφαλίσει την ποιότητα της συναίνεσης.
Τέλος, όπως περιλαμβάνεται στον Κώδικα της Νυρεμβέργης, στην 9η αρχή το δικαίωμα
του υποκειμένου για απόσυρση από το πείραμα-επέμβαση σε περίπτωση που η φυσική ή
πνευματική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να συνεχίσει (Shuster 1997), έτσι και στην
περίπτωση της γυναίκας υπό IVF είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
απόσυρσης της από το θεραπευτικό σχήμα εφόσον το επιθυμεί.
Από τις παραπάνω διατυπώσεις γίνεται αντιληπτό πως οποιαδήποτε ενέργεια που
εξαναγκάζει ή εξαπατά το υποκείμενο αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη και ενήμερη
συναίνεση, θα πρέπει να εμποδίζεται και το άτομο/γυναίκα να απολαμβάνει προστασία
από οποιαδήποτε τέτοια απειλή. Ακόμη όσον αφορά στην ελεύθερη, ενήμερη συναίνεση
αναγνωρίζονται κάποιες κανονιστικές προϋποθέσεις. Πρώτον διαφαίνεται η «αξία της
πληροφόρησης», δηλαδή η ενημέρωση της γυναίκας που πρόκειται να δώσει τη
συναίνεση της και η οποία θα πρέπει να είναι ανεμπόδιστη και συνεχής. Η αξία της
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πληροφόρησης με τη σειρά της συνεπάγεται την αξία της ελευθερίας του λόγου, του
σεβασμού της ελεύθερης και αβίαστης επικοινωνίας και της δημοσιότητας21.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ενήμερη συναίνεση δεν θα πρέπει
να γίνεται αντιληπτή απλώς ως μια ατομική συγκατάθεση και ουσιαστικά ως μια
προτίμηση, όπου η γυναίκα απλά συγκατατίθεται ή διαφωνεί με την εφαρμογή διέγερσης.
Σε αυτή την περίπτωση κινδυνεύουμε να υπεραπλουστεύσουμε την αρχή της αυτονομίας,
ανάγοντας την σε μια απλή ατομική (αρνητική) ελευθερία18. Αυτό συμβαίνει διότι
πολλές φορές η λήψη μιας απόφασης μπορεί να είναι ατομική αλλά δεν είναι απαραίτητα
και αυτόνομη, καθώς επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα
κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις ή προκαταλήψεις που μπορεί να είναι ενάντια στις
ηθικές αξίες του ατόμου/γυναίκα.
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η έννοια της αυτονομίας είναι ηθικά συναφής και
απαραίτητη για τη λήψη της ενήμερης συναίνεσης, η οποία αφορά τα χαρακτηριστικά
της πράξης που εξασφαλίζουν ότι η γυναίκα/ ζευγάρι δεν θα χρησιμοποιηθεί και θα
αντιμετωπισθεί ως πρόσωπο. Αυτό είναι σημαντικό διότι το να αντιμετωπίζεται το
υποκείμενο ως πρόσωπο είναι αυτό που καθιστά τη συναίνεσης του δυνατή. Η ηθική
αυτονομία αποτελεί προϋπόθεση για κάθε επιλογή και πράξη και αφορά στο να ενεργεί
κανείς σύμφωνα με τις αρχές που μπορεί να είναι αποδεκτές από όλους ( να είναι έγκυρες
από τη σκοπιά όλων, δηλ. να θέλει ο πράτων η αρχή της να ισχύει από τη σκοπιά όλων)
και ταυτόχρονα εμπεριέχει το σεβασμό της ιδιαιτερότητας του κάθε ανθρώπου και της
ατομικότητας του18.

21

Αυτονομία και ενήμερη συγκατάθεση. Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.
Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Στ. Τσινόρεμα. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, Εκδόσεις
ΣΤΙΓΜΗ- ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006.
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5.1 Δυσκολίες στη λήψη ενήμερης συναίνεσης για την εφαρμογή
ωοθηκικής διέγερσης στην IVF.

Η διαδικασία απόκτησης της συναίνεσης για μια ιατρική επεμβατική πράξη ή αγωγή
γενικότερα είναι δύσκολη. Σε έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για την
καταγραφή των ζητημάτων ιατρικής δεοντολογίας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στη
χώρα μας το 2014, σημειώνεται ότι η πληροφόρηση του ασθενούς από τον θεράποντα
αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική.
Επισημάνθηκε δε από αρκετούς εκπροσώπους η απουσία συγκεκριμένης πληροφόρησης
και συζήτησης από την πλευρά ιατρών, που ενίοτε «εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται
με πατερναλιστικό τρόπο την σχέση με τους ασθενείς τους» 22 . Τονίστηκε η έλλειψη
χρόνου, λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, ως ένα αντικειμενικό εμπόδιο που
δυσκολεύει την ενημέρωση του ασθενούς και τη συζήτηση με τον ιατρό. Επίσης,
αναφέρεται η ελλιπής στελέχωση των νοσηλευτικών μονάδων με επαγγελματίες που
μπορούν να υποστηρίξουν την ενημέρωση του ασθενούς (ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς).
Συμπερασματικά μπορούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα εφαρμογής της αυτονομίας
και γνήσιας ενήμερης συναίνεσης στην περίπτωση της γυναίκας που πρόκειται να
υποβληθεί σε ορμονοθεραπεία αλλά και του ζεύγους σε: α) περιορισμό του χρόνου
επικοινωνίας ιατρού- γυναίκας/ ζεύγους, β) ασάφεια ως προς την κατάλληλη έκταση της
ενημέρωσης, γ) ελλιπή εκπαίδευση των ιατρών- επιστημονικού προσωπικού και δ)
έλλειψη εξοικείωσης των ζευγαριών προς τα δικαιώματα και τις δυνατότητες τους όταν
προσφεύγουν σε υπηρεσίες Ι.Υ.Α.23.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η ίδια η αντίληψη των ανθρώπων, που συνήθως ακούν αυτό
που επιθυμούν και τείνουν να αγνοούν αυτό που είναι δύσκολο και οδυνηρό. Επίσης
ορισμένες ιατρικές πληροφορίες είναι δύσκολο να μεταφερθούν και να κατανοηθούν από
22

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (2014). Ενώσεις ασθενών: Καταγραφή των ζητημάτων ιατρικής
δεοντολογίας που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στη χώρα μας. Εισηγητές: Τάκης Βιδάλης, Βασιλική
Μολλάκη. Προβλήθηκε 01 Οκτωβρίου 2016 από: http://www.bioethics.gr/index.php/el/gnomes/703-201407-18-08-34-53 .
23
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής (2010). Συναίνεση στη Σχέση Ιατρού-Ασθενούς. Εισηγητές: Τ. Βιδάλης, Α.
Χάγερ-Θεοδωρίδου. Προβλήθηκε 01 Οκτωβρίου 2016, από:
http://www.bioethics.gr/index.php/el/gnomes/88-sumainesi-sxesi-iatroy-asthenous
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όλους τους ανθρώπους. Ειδικά όσον αφορά στην IVF τα πράγματα γίνονται πολύ πιο
δύσκολα, καθώς τα άτομα που αναζητούν βοήθεια είναι ευάλωτα. Πρόκειται για
ζευγάρια που συνήθως έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνατές φυσικές και μη μεθόδους για
να αποκτήσουν παιδί βιολογικά, και η μέθοδος αυτή αποτελεί την τελευταία ¨σωτήρια¨
επιλογή τους. Πολλοί από αυτούς είναι απεγνωσμένοι και η ψυχολογική τους
κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη και κατανόηση των πληροφοριών που θα
τους δοθούν. Μπορεί έτσι να οδηγηθούν σε λανθασμένες εκτιμήσεις των κινδύνων που
σχετίζονται με τη μέθοδο ή να υπερεκτιμήσουν την επιτυχία της.
Ακόμη δε και κατά τη διάρκεια εφαρμογής της μεθόδου λόγω του στρες για τη θεραπεία
της γονιμότητας που βιώνουν τα ζευγάρια, φαίνεται πως επηρεάζεται η ικανότητά τους
να κατανοήσουν αλλά και να θυμούνται σε τι είδους πρωτόκολλα έχουν συμφωνήσει να
συμμετάσχουν (Paulson 2016).
Στην προσπάθεια καταγραφής αλλά και κατανόησης των δυσκολιών για γνήσια
συναίνεση είναι ιδιαίτερα βοηθητική η αναφορά σε αυτές της Onora O’ Neill στο βιβλίο
της Κατασκευές του Λόγου24. Συγκεκριμένα οι δυσκολίες κατηγοριοποιούνται με βάση
την αντιμετώπιση των άλλων ως πρόσωπα και αποφυγή χρησιμοποίησης τους.
Το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει είναι η «επίπλαστη συναίνεση» σε περιπτώσεις
όπου, αν και τηρούνται οι τυπικές διαδικασίες, λόγω άγνοιας, βίας, παρερμηνείας,
παράλειψης, εξαναγκασμού και πίεσης, η συναίνεση είναι μη γνήσια. Ακόμη επομένως
και όταν ακολουθούνται οι διαδικασίες μέσα σε νομικά και θεσμικά πλαίσια η συναίνεση
μπορεί να μην είναι πραγματική. Στην περίπτωση που συζητείται, ο κίνδυνος για
«επίπλαστη συναίνεση» είναι υπαρκτός, καθώς η άγνοια και η παρερμηνεία των
πληροφοριών από πλευράς των συναινούντων υποκειμένων δεν είναι σπάνιο φαινόμενο.
Και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως υπάρχει ο κίνδυνος από την πλευρά του ιατρού για
παράλειψη αναφοράς σε αρνητικές επιπτώσεις της αγωγής και άσκησης πίεσης στη
γυναίκα για αποδοχή της διέγερσης μέσω της αυθεντίας του.
Δεύτερον ειδικά για την ιατρική ευθύνη είναι δύσκολο να διασφαλιστεί ότι η συναίνεση
που δίνει το/τα υποκείμενο/α είναι γνήσια. Όταν δεν είναι κατανοητό σε τι συναινούν, ή
όταν δεν έχουν την ελευθερία να επιλέξουν κάτι άλλο πλην της συναίνεσης σε αυτό που
θέλει ή κάποιες φορές απαιτεί ο γιατρός. Πιο συγκεκριμένα η γυναίκα και το ζευγάρι δεν
24

Ανάμεσα σε συναινούντες ενήλικες. Μέρος Δεύτερο, κεφ.6, σ. 166-197. O’ Neill O. (1995) Κατασκευές
του Λόγου. Έρευνες στην Πρακτική Φιλοσοφία του Καντ. Εκδόσεις Αρσενίδη
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μπορούν πάντα να καταλάβουν τις σύνθετες ιατρικές διαδικασίες, και εάν συναινέσουν
σε μια απλουστευμένη εκδοχή, μπορεί τότε να μην συναινέσουν πραγματικά στην
προτεινόμενη αγωγή/ορμονοθεραπεία και σε αυτή την περίπτωση η συναίνεση είναι
περιορισμένη. Επίσης, ας μην ξεχνάμε την ιδιόμορφη εξάρτησή τους από τον θεράποντα
που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την λήψη ανεξάρτητων αποφάσεων ως προς το
προτεινόμενο πρωτόκολλο. Εδώ παρατηρείται ο πατερναλισμός που είναι αποδεκτός
ακόμη και αναγκαίος κάποιες φορές για το ζευγάρι .
Συνεχίζοντας, ακόμη και όταν είμαστε πλήρως ενήμεροι, συναινούμε μόνο σε μια
συγκεκριμένη διατύπωση αυτού που ο άλλος σκοπεύει να πράξει. Συνεπώς είναι δυνατό
να αγνοούμε σημαντικές πλευρές του τί προτείνεται και ποιες συνέπειες θα έχει, με τα
οποία ενδεχομένως να μην συναινούμε. Για μια γνήσια συναίνεση θα είναι αναγκαίο οι
ηθικά σημαντικές πλευρές των σχεδίων, των προτάσεων αλλά και των προθέσεων να
διακρίνονται και να είναι υποψήφιες για συναίνεση. Στην περίπτωση της γυναίκας υπό
ωοθηκική διέγερση, είναι πιθανό κατά την ενημέρωση της από τον θεράποντα ιατρό,
αλλά και κατά την ανάγνωση των εντύπων ενήμερης συναίνεσης να μην διατυπώνονται
σε βάθος τυχόν επιπλοκές-συνέπειες της διέγερσης και το πώς θα λειτουργήσει σε αυτή
την περίπτωση ο ιατρός, είτε διακόπτοντας τον κύκλο της IVF, είτε προχωρώντας και σε
άλλες επεμβατικές ιατρικές πρακτικές για τις οποίες όμως δεν έχει ενημερωθεί η γυναίκα
και το ζευγάρι.
Τέλος είναι ουσιώδες για τη διάκριση της σημαντικής από την επίπλαστη συναίνεση να
έχουμε υπόψη τα εξής: Το σημαντικό για την αντιμετώπιση της γυναίκας/ζευγαριού ως
πρόσωπα είναι να δίνεται η δυνατότητα συναίνεσης ή άρνησης αυτής. Επίσης είναι
επιτακτικό να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε γυναίκας και του
συντρόφου (ιδίως σε γνωστικό και ψυχολογικό επίπεδο), δηλ. τα συγκεκριμένα όρια που
επηρεάζουν τις ικανότητές τους για συναίνεση σε διάφορες συνθήκες. Δεν
αντιμετωπίζουμε απλώς ως πρόσωπο κάποιον γενικά και αφηρημένα, αλλά τον / την
αντιμετωπίζουμε ως το συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι, με τη συγκεκριμένη
προσωπικότητα, ικανότητες, αδυναμίες, ενδιαφέροντα και επιθυμίες. Μόνον τότε
πραγματικά κάποιος συναισθάνεται ότι τον/την αντιμετωπίζουν ως πρόσωπο, με μια
προσωπική διάσταση στην επαφή.
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5.2 Σύγχρονες πρακτικές στη λήψη ενήμερης συναίνεσης για την
εφαρμογή ορμονικής ωοθηκικής διέγερσης κατά την IVF στην Ελλάδα.

Η λήψη ενήμερης συναίνεσης για την εφαρμογή ωοθηκικής διέγερσης κατά την
εφαρμογή της IVF αποτελεί κοινή πρακτική στην Ελλάδα σήμερα.

Η διαδικασία

ενημέρωσης και στη συνέχεια η υπογραφή κάποιου εντύπου δήλωσης- συναίνεσης (από
τη γυναίκα και τον σύζυγο/ σύντροφο) ακολουθείται από όλα τα κέντρα δημόσια και
ιδιωτικά, όπου εφαρμόζονται τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η διαδικασία
ενημέρωσης όμως καθώς και τα έντυπα διαφέρουν από κέντρο σε κέντρο και δεν
ορίζεται σαφώς και με λεπτομέρεια από τη νομοθεσία ο τρόπος ενημέρωσης, ούτε και η
μορφή των εντύπων.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα στα περισσότερα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης
είναι η πληροφόρηση της γυναίκας και του ζευγαριού από τον ίδιο τον θεράποντα για τη
διαδικασία της τεχνικής της IVF και της ορμονοθεραπείας. Βεβαίως η ενημέρωση αυτή
δεν είναι η ίδια ποιοτικά σε κάθε κέντρο, καθώς εξαρτάται από τον εκάστοτε ιατρό και
τον χρόνο που εκείνος διαθέτει για να παρέχει ενημέρωση. Πολλές φορές, μετά την
πρώτη επίσκεψη και συζήτηση με τον ιατρό που πρόκειται ο ίδιος να εφαρμόσει την IVF
και την ορμονοθεραπεία, συνεχίζεται η ενημέρωση και παροχή επιπλέον πληροφοριών
στο ζευγάρι ή στη γυναίκα (εάν πρόκειται για άγαμη ασθενή) από το υπόλοιπο
προσωπικό της συγκεκριμένης κλινικής. Το προσωπικό αυτό μπορεί να είναι ο
γενετιστής που θα είναι και ο υπεύθυνος για την γονιμοποίηση των ωαρίων και την
δημιουργία του/των εμβρύων. Επίσης μπορεί να είναι κάποιος νοσηλευτής, μαία ή σε
καλά οργανωμένες κλινικές μπορεί να υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός που θα
αναλάβει κομμάτι της ενημέρωσης και επίσης η νομική υπηρεσία της κλινικής, που
αναλαμβάνει συνήθως την ερμηνεία των εντύπων συγκατάθεσης και πληροφόρηση για
τους

ισχύοντες

νόμους

που

ρυθμίζουν

την

εφαρμογή

της

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής. Σε κάθε περίπτωση, το ποιος θα αναλάβει την ενημέρωση και με ποια
διαδικασία δεν είναι επακριβώς ορισμένο, έχει να κάνει περισσότερο με τον διαθέσιμο
χρόνο του προσωπικού, το πόσο καλά είναι οργανωμένη μια κλινική και με τη εμπειρία
του προσωπικού της.
Όσον αφορά στα έντυπα, αυτά δεν είναι κοινά για όλα τα κέντρα. Υπάρχουν πολλά
έντυπα συναίνεσης ανάλογα την περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν έντυπα
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συναίνεσης έγγαμων σε ομόλογη γονιμοποίηση, έγγαμων με σπέρμα ανώνυμου δότη ή
με γενετικό υλικό ανώνυμων δοτών, με μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα
παρένθετης μητέρας καθώς και για άγαμες γυναίκες. Επίσης σε κάποια κέντρα υπάρχουν
έντυπα πιο εξειδικευμένα ανάλογα την τεχνική που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπως
στην περίπτωση ICSI, καθώς και για επιμέρους κομμάτια της τεχνικής όπως η
εμβρυομεταφορά. Μάλιστα έχουν δημιουργηθεί έντυπα συναίνεσης και από την
Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων.
Βλέπε Εικόνα 6. Έντυπο έγγραφης συναίνεσης Έγγαμου ζεύγους με ομόλογη
γονιμοποίηση

Διαβάζοντας κανείς τα έντυπα αυτά παρατηρούνται τα εξής:
-Αναφέρεται ότι η ενημέρωση έγινε από τον θεράποντα ιατρό και αυτή αφορά όλα τα
στάδια της IVF και επιμέρους τεχνικές αυτής, καθώς και για την ορμονική διέγερση των
ωοθηκών.
- Γίνεται αναφορά στην πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας, που ορίζεται ως η
πολλαπλή ανάπτυξη ωαρίων στις ωοθήκες της γυναίκας με τη χορήγηση φαρμάκων . Σε
κάποια μάλιστα κέντρα παρέχεται παράρτημα της δήλωσης- συναίνεσης με αναλυτική
αναφορά στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη διέγερση.
-Τα υποκείμενα δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν λεπτομερώς και με τρόπο κατανοητό για
τον τρόπο και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, τις εναλλακτικές λύσεις, τα ποσοστά
της αναμενόμενης επιτυχίας της μεθόδου, τις δαπάνες καθώς και τους κινδύνους που
ενδέχεται να προκύψουν.
- Σε κάποια από αυτά τα έντυπα γίνεται και πιο λεπτομερής αναφορά στους κινδύνους
μεταξύ των οποίων και αυτοί που είναι αποτέλεσμα της ορμονικής διέγερσης των
ωοθηκών, όπως το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών και οι κίνδυνοι από τις
πολύδυμες κυήσεις. Επίσης γίνεται αναφορά και στην ψυχική και σωματική καταπόνηση
ως αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας.
- Ενδιαφέρον είναι ότι γίνεται ξεχωριστή αναφορά και στους μακροπρόθεσμους
κινδύνους για την υγεία της γυναίκας από τη χρήση ωορρηκτικών φαρμάκων, που όπως
αναφέρεται «από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η χρήση τους δεν έχει αποδειχθεί να
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συνδέεται με κινδύνους μακροπρόθεσμα για την υγεία της γυναίκας» , εννοώντας κυρίως
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
-Σε κάποια έντυπα διατυπώνεται ότι έχει γίνει εκτενής συζήτηση και έχει δοθεί ο
απαραίτητος χρόνος για της επεξεργασία των πληροφοριών και για τη δυνατότητα να
τεθούν ερωτήματα σχετικά.
- Τα υποκείμενα αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τους κινδύνους και τις επιπλοκές
που μπορεί να προκύψουν οι οποίες αναλυτικά και με λεπτομέρεια επισημάνθηκαν από
τον ιατρό.
-Η συναίνεση αυτή ισχύει για όλες τις προσπάθειες που θα γίνουν με τις ίδιες
προϋποθέσεις και υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της έως και το στάδιο της
μεταφοράς των γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα της γυναίκας.

Βλέπουμε, επομένως, ότι τα έντυπα συναίνεσης που υπάρχουν και ιδιαίτερα εκείνα που
δίνονται σε καλά οργανωμένες κλινικές, εμπεριέχουν πληροφορίες για την ίδια την
διαδικασία της IVF και επιμέρους τεχνικές , καθώς και για την πρόκληση πολλαπλής
ωοθυλακιορρηξίας. Επίσης είναι προσεκτικά διατυπωμένα τα στοιχεία που αφορούν την
παροχή πληροφοριών, τον απαραίτητο χρόνο για την ενημέρωση αυτή και για την
επεξεργασία- ερωτήματα που προκύπτουν από το ζευγάρι, αλλά και για τους κινδύνους
που ενέχονται και τις επιπλοκές. Χαρακτηριστικό είναι ότι γίνεται αναφορά και στη
δυνατότητα απόσυρσης της συναίνεσης, ενώ δίνεται η αίσθηση ανάληψης της ευθύνης
από το τα υποκείμενα που θα συναινέσουν σε περίπτωση επιπλοκών, καθώς αυτές έχουν
επισημανθεί από τον θεράποντα ως πιθανά.
Εδώ γεννιούνται διάφορα ερωτήματα σε σχέση με τα προαναφερθέντα. Καταρχήν ένα
πρώτο ερώτημα και βασικό είναι κατά πόσον η ενημέρωση που γίνεται είναι πλήρης και
αν όντως ο χρόνος που διατίθεται είναι επαρκής. Ή αν απλώς καταγράφονται χωρίς να
εξηγούνται επαρκώς οι πληροφορίες. Όμως, πόσο πλήρης πρέπει να είναι μια ενημέρωση
για να είναι επαρκής; Εδώ εμπεριέχεται και η ικανότητα, αλλά κυρίως η βούληση του
ιατρού να εκτιμήσει την ικανότητα του γυναίκας (και του ζεύγους) να κατανοεί το
πλήθος των πληροφοριών που της παρέχονται, ιδιαίτερα σε ένα τόσο σύνθετο
επιστημονικά πεδίο, όπως αυτό της αναπαραγωγής αλλά και της δράσης των ορμονών.
Ακόμη, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι παρέχεται ισότιμη πληροφόρηση για τους
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κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές και να μην υπερτονίζεται το ευτυχές γεγονός της
απόκτησης παιδιού, με έμφαση στα ποσοστά επιτυχίας του κέντρου και των
πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται. Επομένως στο σημείο αυτό θα μπορούσε κανείς να
αμφισβητήσει ευθέως τη γνησιότητα της συναίνεσης, καθώς δεν εξακριβώνεται ότι τα
υποκείμενα έχουν λάβει επαρκή γνώση ακόμη και για σημαντικές ηθικά πλευρές των
προτάσεων. Και δεν εξασφαλίζεται ότι έχουν ληφθεί σοβαρά οι περιορισμοί των
προσώπων που θα συναινέσουν, όσον αφορά στην κατανόηση της διαδικασίας στην
οποία θα υποβληθούν. Με βάση τον παραπάνω συλλογισμό ένα έντυπο συναίνεσης δεν
αποτελεί απαραίτητα και απόδειξη πραγματικής, γνήσιας συναίνεσης με πυρήνα την
ηθική αυτονομία. Αντίθετα θα μπορούσε κάλλιστα να συνοδεύει τη λεγόμενη
«επίπλαστη συναίνεση».
Ένα δεύτερο ερώτημα –αμφισβήτηση για υπαρκτή συναίνεση είναι ο ρόλος και η
επιρροή του ιατρού που κάνει την ενημέρωση, καθώς είναι ο ίδιος ο θεράπων. Εδώ
υπάρχει η γνωστή ¨ασυμμετρία γιατρού-ασθενούς¨, αλλά κυρίως ο πρωταγωνιστικός
ρόλος της ¨αυθεντίας¨ του ιατρού, που μπορεί να θέτει εν αμφιβόλω την συναίνεση. Το
πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν μπορεί να εξακριβωθεί και ούτε να καταγραφεί σε ένα
έντυπο η επιρροή του ιατρού στην επιλογή της γυναίκας αλλά και κατ’ επέκταση του
ζευγαριού για συναίνεση στο προτεινόμενο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Παρά την
μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εξάσκησης της σύγχρονης ιατρικής, όπως προαναφέρθηκε,
εντούτοις σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και σήμερα κυριαρχεί το πατερναλιστικό
μοντέλο και αυτό είναι μάλιστα συχνά επιθυμητό και από το ζευγάρι.
Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα αλλά κυρίως αντεπιχείρημα στην αναφορά των εντύπων
για την πλήρη ανάληψη της ευθύνης από τα υποκείμενα για τυχόν επιπλοκές και
κινδύνους που θα προκύψουν, είναι το παρακάτω: ότι «η ευθύνη ανήκει πάντοτε στον
ιατρό ανεξάρτητα από την ύπαρξη έγγραφης συναίνεσης ή όχι». Με άλλα λόγια τα
παραπάνω έντυπα θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι επιτελούν περισσότερο ένα ρόλο
εγγράφου με την υπογραφή μάρτυρα, ώστε να προλαμβάνεται μια πιθανή δικαστική
αγωγή και επομένως να προστατεύεται ο ιατρός και η κλινική.
Βεβαίως δεν θα μπορούσε κάποιος να αρνηθεί ότι υπάρχουν ιατροί και κλινικές, όπου οι
διαδικασίες που τηρούνται και η βούληση του ίδιου του προσωπικού υπηρετεί τις αρχές
του σεβασμού της προσωπικότητας του ασθενούς και τελικά παρέχεται επαρκής
εξατομικευμένη ενημέρωση και με γνώμονα την ιδιαιτερότητα του προσώπου. Σε κάθε
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περίπτωση όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε πρακτικό επίπεδο δεν υπάρχουν στη
χώρα μας οι μηχανισμοί διασφάλισης για μια αληθή, ελεύθερη, ενήμερη συναίνεση και
αυτό υπόκειται αποκλειστικά στη βούληση και πρόθεση του θεράποντα και της πολιτικής
του εκάστοτε κέντρου εφαρμογής τεχνικών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Τέλος ένα κρίσιμο ζήτημα για την ενήμερη συναίνεση κατά την εφαρμογή της IVF στη
χώρα μας αφορά το ποιος είναι εκείνος που αναλαμβάνει την ενημέρωση των προσώπων
που πρόκειται να συναινέσουν. Όπως είδαμε, στην παρούσα κατάσταση, αυτό γίνεται
κυρίως από τον ιατρό που πρόκειται να εφαρμόσει τη μέθοδο και πιθανόν και από το
υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό της συγκεκριμένης κλινικής που μπορεί να είναι
διαφόρων ειδικοτήτων και πολύ σπάνια ανάμεσα σε αυτούς τους επαγγελματίες υγείας
να υπάρχει ένας ψυχολόγος. Ένα πρώτο θέμα που τίθεται είναι η εκπαίδευση αυτών των
επαγγελματιών για να είναι σε θέση να αναλάβουν τον ρόλο της ενημέρωσης. Η
εκπαίδευση και κατάρτιση δεν αφορά μόνο στο επιστημονικό υπόβαθρο (που θα πρέπει
να είναι σε βάθος και ιδιαίτερα όσον αφορά στους κινδύνους και τις επιπλοκές) αλλά και
στην ψυχολογία των ζευγαριών και των γυναικών που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτή
την διαδικασία, που είναι ήδη βεβαρημένη λόγω του μακροχρόνιου προβλήματος της
υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν. Επίσης θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στον
τρόπο μετάδοσης των πληροφοριών και του να γίνουν αυτές κατανοητές από τους
ενδιαφερόμενους (π.χ. απλούστευση επιστημονικών όρων), ανάλογα και με την
προσωπικότητα τους αλλά και τις ικανότητες αντίληψης τους. Τέλος τίθεται και το
ερώτημα του κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση και από άλλους επαγγελματίες
στον χώρο που δεν θα είναι οι θεράποντες και δεν θα ανήκουν στο δυναμικό του κέντρου
όπου θα γίνει η IVF, αλλά αυτό είναι κάτι που θα αναλυθεί περισσότερο παρακάτω.
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5.3 Συνεργασία ιατρού και γυναίκας/ ζεύγους για τη λήψη αποφάσεων.
Μια διαφορετική οπτική της ενήμερης συναίνεσης στις μέρες μας δίνεται μέσα από το
παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε κάθε μέλος του Βρετανικού ιατρικού
συλλόγου (General Medical Council) αποστέλλεται ένας οδηγός καλής πρακτικής
«Guidance for doctors», όπου στην ενότητα της ενήμερης συναίνεσης ο τίτλος είναι;
«Consent: patients and doctors making decisions together»25.
Η Βρετανία διαθέτει φιλελεύθερη νομοθεσία όσον αφορά στην αναπαραγωγική ιατρική
και ταυτόχρονα αξίες όπως η αυτονομία και η προσωπική επιλογή έχουν βαρύνουσα
σημασία, κάτι που αντικατοπτρίζεται όχι μόνο σε επίπεδο νόμων αλλά και στις οδηγίες
του ιατρικού συλλόγου και των συμβουλίων των νοσοκομείων με άμεση εφαρμογή στην
καθημερινή πρακτική των ιατρών και όλων των υγειονομικών.

Διαβάζοντας αυτόν τον οδηγό, μπορεί κανείς να διακρίνει ότι οι αρχές στις οποίες
βασίζονται οι οδηγίες και προτάσεις για καλή πρακτική στη λήψη ενήμερης συναίνεσης,
εδράζονται στη σφαίρα της αυτονομίας του ατόμου, την αντιμετώπισή του ως πρόσωπο
και τον σεβασμό της προσωπικότητάς του. Γι’ αυτό τον λόγο, θα ήθελα να αναφερθώ σε
κάποιες βασικές αρχές και προτάσεις του, που κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαν να
αποτελέσουν υπόδειγμα για εφαρμογή και στη χώρα μας και συνοψίζουν τον βέλτιστο
δυνατό τρόπο από μεριάς του ιατρού για ενίσχυση της ενήμερης συναίνεσης κατά την
εφαρμογή ωοθηκικής διέγερσης στην IVF.
Σύμφωνα με τον παραπάνω οδηγό είναι σημαντική η συνεργασία ιατρούγυναίκας/ζευγαριού για τη λήψη αποφάσεων και τελικώς την εξασφάλιση υψηλής
ποιότητας ιατρική φροντίδα.
Προς αυτή την κατεύθυνση συστατικά στοιχεία της επιτυχίας είναι ο ιατρός:
1. να ακούει την γυναίκα/το ζευγάρι και να σέβεται την άποψη - αντίληψη- σκοπούς
της/τους σχετικά με την υγεία της.
2. να γίνεται συζήτηση μαζί της/τους σχετικά με τη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία
που χρειάζεται.
25

Consent: patients and doctors making decisions together. Guidance for doctors, General Medical
Council. Regulating doctors- Ensuring good medical practice. This guidance came into effect on 2 June
2008
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3. να μοιράζεται τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να μπορέσει/ουν
εκείνη/εκείνοι να λάβει/ουν μια απόφαση.
4. να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες και την ικανότητα της να λάβει η ίδια την απόφαση
για τον εαυτό της.
5. να σέβεται τις αποφάσεις της/τους.

Η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και η καλή επικοινωνία αποτελούν εχέγγυα για μια
αποτελεσματική σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο (ή τριών) με τον διαφορετικό του
ρόλο ο καθένας. Δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλα τα ζευγάρια/
τις γυναίκες και σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς η προσέγγιση κάθε φορά εξατομικεύεται
βάση της κατάστασης, των επιθυμιών της/τους καθώς και την στήριξη που χρειάζεται
στην κατανόηση των πληροφοριών και στην έκφραση των επιθυμιών της.
Αρχικά ο ιατρός και η γυναίκα/ υπογόνιμο ζευγάρι από κοινού εκτιμούν την κατάσταση
παίρνοντας υπόψη το ιατρικό ιστορικό, τις απόψεις, την εμπειρία και τις γνώσεις του
πρώτου. Ο ιατρός χρησιμοποιεί την επιστημονική γνώση και την κλινική εμπειρία- κρίση
λαμβάνοντας υπόψη και την άποψη-αντίληψη της γυναίκας/ ζευγαριού για την
κατάσταση για να εντοπίσει τις πιθανές θεραπείες που θα έχουν το βέλτιστο όφελος. Στη
συνέχεια εξηγεί τις δυνατές επιλογές με τα συνωδά οφέλη, κινδύνους και επιπλοκές κάθε
επιλογής συμπεριλαμβανομένου και της μη θεραπείας. Ο ιατρός μπορεί να προτείνει
εκείνη τη θεραπευτική επιλογή που πιστεύει ότι είναι η καλύτερη αλλά δεν θα πρέπει να
ασκήσει καμία μορφή πίεσης για την αποδοχή αυτής. Έπειτα, ακολουθεί η διαδικασία
στάθμισης από πλευράς της γυναίκας/ ζευγαριού των κινδύνων και του οφέλους και
τελικώς λαμβάνει μια απόφαση. Σε περίπτωση που αποφασισθεί μια θεραπεία που κατά
τη γνώμη του ιατρού δεν θα την ωφελήσει, εκείνος δεν είναι υποχρεωμένος να την
παρέχει, αφού προηγουμένως όμως εξηγήσει τους λόγους και συστήσει δεύτερη γνώμη.
Θεμέλιος λίθος της παραπάνω διαδικασίας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του
ιατρού και της γυναίκας/ ζευγαριού ώστε ο πρώτος να γνωρίζει τις ανάγκες, επιθυμίες
και προτεραιότητες της δεύτερης. Να μπορέσει να αντιληφθεί ο ιατρός το γνωστικό
επίπεδο-νόηση της/τους, καθώς και το κατά πόσο έχει αντίληψη του προβλήματος, τις
θεραπευτικές επιλογές, την πολυπλοκότητα αυτών και τους πιθανούς κινδύνους. Δεν θα
πρέπει να κάνει υποθέσεις για όλα τα παραπάνω, αλλά να τα διευκρινίζει.
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Σε περίπτωση μιας προτεινόμενης θεραπείας που αποτελεί μέρος ερευνητικού
προγράμματος, είναι πολύ σημαντικό αυτό να διευκρινίζεται και να είναι σαφές στα
υποκείμενα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθώς πρόκειται
για τεχνικές και πρωτόκολλα που συνεχώς εξελίσσονται και υπάρχει ιδιαίτερη
επιστημονική επιθυμία για ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων ακόμη πιο αποτελεσματικών,
με καλύτερα ποσοστά επιτυχίας.
Η απάντηση των ερωτήσεων των εμπλεκόμενων προσώπων είναι σημαντικό κεφάλαιο
στην ενήμερη συναίνεση και κυρίως απαιτούνται ειλικρινείς απαντήσεις και όσο το
δυνατόν πρακτικές.
Η παραπομπή της γυναίκας/ ζευγαριού για συζήτηση και ενημέρωση από κάποιον άλλο
επαγγελματία υγείας προϋποθέτει ότι εκείνος θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος, με
επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο στον τομέα και θα είναι σύμφωνος να δράσει σύμφωνα
με τις παραπάνω αρχές καλής πρακτικής.
Όσον αφορά στους κινδύνους και τις επιπλοκές της μεθόδου οι πληροφορίες θα πρέπει
να είναι ακριβείς και ξεκάθαρες ώστε να γίνονται κατανοητές. Η χρήση της κατάλληλης
γλώσσας είναι σημαντική ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες.
Μέσα στα καθήκοντα του ιατρού είναι και το να εξασφαλίσει ότι η απόφαση δεν
πάρθηκε υπό πίεση οποιαδήποτε προέλευσης, καθώς και να ανιχνεύσει οποιαδήποτε
κατάσταση που την κάνει ευάλωτη. Είναι σημαντικό η γυναίκα/ ζευγάρι να έχει λάβει
υπόψη όλες τις πιθανές επιλογές και στη συνέχεια να έχει λάβει τη δική της/ τους
απόφαση. Και να γνωρίζει ότι έχει το δικαίωμα να αρνηθεί μια θεραπεία.

68

Τέλος ο ιατρός σέβεται την απόφαση της/ τους ακόμη και αν πιστεύει ότι αυτή είναι
λανθασμένη, χωρίς να ασκεί πίεση για αποδοχή της δικής του πρότασης. Και εξίσου
σημαντικό είναι πριν την έναρξη της θεραπείας να γίνει επιβεβαίωση της συναίνεσης, ότι
δηλ. ότι ακόμη επιθυμεί/ουν να προχωρήσει στη συγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή και
να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση προκύψει τη δεδομένη στιγμή. Η συνεχής
ενημέρωση για την πρόοδο της διέγερσης είναι απαραίτητη σε όλα της τα στάδια και θα
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα για αναθεώρηση της συναίνεσης αν κρίνεται απαραίτητο.

Εικόνα 6. Έντυπο έγγραφης συναίνεσης Έγγαμου ζεύγους με ομόλογη γονιμοποίηση
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6. Ανώνυμη δότρια ωαρίων
Ανώνυμη δότρια ωαρίων είναι η γυναίκα που θα υποβληθεί σε ένα μέρος της διαδικασίας
της εξωσωματικής γονιμοποίησης για τη λήψη ωαρίων της με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν για γονιμοποίηση και εμφύτευση, ώστε να προκύψει ένα παιδί του
οποίου όμως δεν θα είναι η νόμιμη μητέρα. Επίσης μπορεί κάποια από αυτά τα ωάρια να
χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς. Η γυναίκα αυτή θα υποβληθεί σε ορμονική
υπερδιέγερση των ωοθηκών της για πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας, καθώς και
εδώ στόχος είναι η λήψη πολλών ωαρίων.
Προφανώς η δότρια ωαρίων θα πρέπει να δώσει τη συναίνεσή της για την εφαρμογή της
ωοθηκικής διέγερσης και την επεμβατική τεχνική της λήψη των ωαρίων. Και εδώ ισχύει
η αρχή της ατομικής αυτονομίας ως πυρήνας για την ενήμερη συναίνεση και ο σεβασμός
της προσωπικότητας της. Ο ιατρός οφείλει να σεβαστεί την προσωπικότητα της δότριας
και να της παρέχει πλήρη ενημέρωση της διαδικασίας της ορμονοθεραπείας και των
πιθανών κινδύνων ή επιπλοκών για την υγεία της. Επίσης θα πρέπει η κλινική και το
επιστημονικό της προσωπικό να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας στη δότρια αλλά και
ψυχολογική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας αλλά και κατά τη λήψη
των ωαρίων, καθώς και μετά το πέρας αυτής ειδικά σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας
επιπλοκής.
Στο σημείο αυτό αναπτύσσεται προβληματισμός σχετικά με την ηθική μεταχείριση της
ανθρώπινης βιολογικής ζωής. Πιο συγκεκριμένα, το σώμα κάθε ανθρώπου , αλλά και της
εν δυνάμει ¨δωρήτριας ωαρίων¨ είναι ένας «τόπος» αυτουργίας και αποκτά αξία μέσω
της σύνδεσης του με την ανθρώπινη αξία. Ο σεβασμός της ηθικής φύσης απαιτεί μέριμνα
και για τη φυσική κατάσταση του ανθρώπινου όντος. Ενώ «το πώς ένα άτομο
μεταχειρίζεται το σώμα του αποκαλύπτει το πώς βλέπει και αποτιμά, πώς δίνει αξία, στον
εαυτό του ως έλλογο υποκείμενο. Η ζωή, το σώμα της γυναίκας άρα και ένα όργανο
όπως οι ωοθήκες της είναι αναπόσπαστα μέρη της προσωπικότητας της»26. Πρόκειται
για στοιχεία της προσωπικότητας της, τα οποία ορίζει ασφαλώς η ίδια, αλλά όχι με τη
μορφή εμπορεύματος ή ανταλλάξιμου είδους. Το πώς θα χρησιμοποιήσει η εν δυνάμει
δωρήτρια τις ωοθήκες της και τα ωάρια της σχετίζεται με την αναγνώριση του
αδιαχώριστου του προσώπου της από τον φυσικό εαυτό της. Όταν αποφασίζει να δωρίσει
26

Στα «όρια» της προσωπικότητας. σ.108-113 Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη νεότερη
ηθική φιλοσοφία και τη βιοηθική, στον τόμο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙΙ, Τσινόρεμα Σταυρούλα
(2015). επιμ. Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή.
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τα ωάρια της, αποφασίζει να πράξει και μάλιστα ως πρόσωπο που αναλαμβάνει την
ευθύνη των πράξεων της και υπόκειται σε ηθική λογοδοσία των αποφάσεων της.
Στην περίπτωση της δωρήτριας ωαρίων, η γυναίκα εκτός από τη βιολογική της υπόσταση
με μέριμνα για την ακεραιότητα του σώματος της και επομένως του γεννητικού της
συστήματος, ως αναπόσπαστο μέρος του, διαθέτει και ηθική υπόσταση, είναι ένα ον
κοινωνικό που συνάπτει σχέσεις μέσα στην κοινωνική ζωή. Στο πλαίσιο αυτό είναι
δυνατόν μια γυναίκα νέα και υγιής να θελήσει να « δωρίσει» τα ωάρια της σε εκείνες τις
γυναίκες που οι ίδιες λόγω βιολογικών αδυναμιών δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδί με
δικό τους ωάριο- γενετικό υλικό. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως
ηθικά αθέμιτο. Ηθικός προβληματισμός όμως προκύπτει όταν (και αυτό συμβαίνει σε
πολλές χώρες διεθνώς) δεν πρόκειται για πραγματική δωρεά αλλά για προσφορά των
ωαρίων με οικονομικό αντίτιμο (¨πώληση ωαρίων¨) και κυρίως γιατί αναγνωρίζεται ο
δυνητικός κίνδυνος μία γυναίκα να δώσει τα ωάρια της καθώς έχει ανάγκη από χρήματα,
χωρίς πραγματικά να επιθυμεί να αποχωριστεί και να δώσει ένα μέρος του σώματος της
και μάλιστα με δυνατότητα αναπαραγωγής με βάση το δικό της γενετικό υλικό,
αρνούμενη όμως ταυτόχρονα το δικαίωμα που σαφώς έχει η ίδια για αναπαραγωγή και
κυρίως την δυνατότητα ανατροφής του απογόνου της. Σε αυτή την περίπτωση η γυναίκα
αντιμετωπίζει τα ωάρια της και τις ωοθήκες - το σώμα της-, που τις υποβάλλει σε
ορμονική διέγερση, ως «απλό μέσο» και αυτό ηθικά αξιολογείται με κριτήριο τη μέριμνα
που τους αρμόζει ως αξία συνδεδεμένη με το ανθρώπινο πρόσωπο της γυναίκας 26. Η
δωρήτρια άλλωστε δεν συνδέεται με τα ωάρια της με σχέση απλού πράγματος έχοντας
μια σχέση εξουσίας και ιδιοκτησίας, όπως με τα υλικά αγαθά ή την περιουσία ενός
ατόμου.
Επομένως προβληματίζει το ζήτημα των κινήτρων αυτής της ¨δωρεάς¨, και κυρίως ο
τρόπος λήψης της συγκατάθεσης. Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος ιδιοτελών κινήτρων, κυρίως
αυτό του οικονομικού οφέλους ειδικά για περιπτώσεις γυναικών που βρίσκονται σε
οικονομική δυσχέρεια. Ο τρόπος που λαμβάνεται η ενήμερη συναίνεση είναι
βαρύνουσας σημασίας καθώς μια νέα, υγιής και γόνιμη γυναίκα θα πρέπει να ενημερωθεί
πλήρως και κατανοητά για αυτήν, σχετικά με τη διαδικασία της ορμονικής διέγερσης
αλλά και το πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία και τη ζωή της ή ακόμη
και την απόκτηση δικής της οικογένειας στο μέλλον. Ακόμη είναι αμφισβητήσιμο στις
περιπτώσεις δωρεάς ωαρίων κατά πόσο αυτή η ενημέρωση και η πληροφόρηση είναι
πλήρης και εκτενής, καθώς όμως και πόσο τονίζεται ή υπερτερεί η προβολή των
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οικονομικών απολαβών. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν μπορεί να αποδοθεί σε όλα τα κέντρα
που υποστηρίζουν την δωρεά ωαρίων, παραμένει όμως ο κίνδυνος και δεν μπορεί να
αποκλειστεί μιας και οι νομοθεσίες των κρατών, πλην κάποιων εξαιρέσεων, δεν
εξασφαλίζουν τον έλεγχο της δωρεάς ωαρίων.
Επίσης ο ρόλος του ιατρού είναι βαρύνουσας σημασίας και κατ’ επέκταση και της
κλινικής όπου γίνεται η δωρεά, καθώς οφείλουν να προστατεύσουν το πρόσωπο της
δότριας και να μην επιτρέψουν την εργαλειοποίηση της (κάτι που όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως μπορεί να συμβεί, όταν η γυναίκα αποφασίζει να ¨δωρίσει¨ τα ωάρια της,
δηλ.

να

εργαλειοποιήσει

το

σώμα

της

με

σκοπό

το

οικονομικό

όφελος-

αυτοεργαλειοποίηση- το σώμα ως μέσο για απόκτηση χρημάτων). Πρόκειται για νεαρή
υγιή γυναίκα που θα υποβληθεί σε αγωγή με πιθανούς κινδύνους για την υγεία της στο
μέλλον. Ο ιατρός έχει καθήκον να παρέχει ενημέρωση χωρίς απόκρυψη ή υποβάθμιση
των επιπτώσεων της αγωγής βραχυ- αλλά και μακροπρόθεσμα στη ζωή της υποψήφιας
δότριας. Εκείνη έχοντας όλη τη δυνατή πληροφόρηση και χωρίς τη χειραγώγηση από
πλευράς του ιατρού και του κέντρου όπου απευθύνεται, θα πρέπει να λάβει την απόφαση
για συναίνεση ή απόρριψη αυτής με βάση τη βούλησή της και τις επιθυμίες- σκοπούς για
τον βίο της. Ιδεωδώς η πολιτεία αλλά και ο ιατρός θα πρέπει να διασφαλίζουν και να
απορρίπτουν από τη δωρεά γυναίκες οι οποίες αποφασίζουν να προβούν σε δωρεά με
κριτήριο το οικονομικό όφελος και χρησιμοποίηση του σώματος τους, των ωοθηκών
τους, για πολλαπλές ωοληψίες, ειδικά πάνω από ένα ασφαλές όριο για την υγεία τους.
Κάτι τέτοιο βέβαια παρουσιάζει πολλές δυσκολίες και κυρίως σε πρακτικό επίπεδο,
ειδικά σε μια εποχή έντονης βιομηχανοποίησης της Ι.Υ.Α.

7. Οι αρχές της μη βλάβης (non-maleficence) και της ευεργεσίας
(beneficence) - Ο ρόλος του θεράποντος ιατρού.
Μετά την αρχή της αυτονομίας και της ελεύθερης και μετά από συναίνεση
συγκατάθεσης, ως κύρια μορφή υλοποίησης της αυτονομίας της γυναίκας στη σύγχρονη
πρακτική της Ι.Υ.Α, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν οι αρχές της μη βλάβης και
της ευεργεσίας. Οι αρχές της μη βλάβης και της ωφέλειας εμπερικλείουν την ηθική
υποχρέωση μεγιστοποίησης του πιθανού οφέλους και ελαχιστοποίησης της πιθανής
ζημιάς στον γυναίκα (ed. Ashcroft 2007). Επίσης θα γίνει λόγος για τον ρόλο του
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σύγχρονου ιατρού ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή της IVF και της στάσης του απέναντι
στη γυναίκα και κατ’ επέκταση στο υπογόνιμο ζευγάρι με βάση τις παραπάνω αρχές.

7.1 Η αρχή της μη βλάβης (non-maleficence).
Στη σύγχρονη βιοϊατρική ηθική και ιδίως στον τομέα της παροχής φροντίδας υγείας, η
αρχή της μη βλάβης είναι πρωταρχικής σημασίας. Θέτει την υποχρέωση του να μην
προκαλούμε βλάβη εκ προθέσεως. Σχετίζεται δε με το απόφθεγμα « primum non
nocere», δηλ πρώτα/ πάνω απ’ όλα μην βλάπτεις27.
Η αρχή αυτή αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα, στα ιπποκρατικά κείμενα. Μάλιστα
διατυπώνεται ρητά στον όρκο του Ιπποκράτη: «…και να θεραπεύω τους πάσχοντες κατά
τη δύναμή μου και την κρίση μου χωρίς ποτέ, εκουσίως, να τους βλάψω ή να τους
αδικήσω…»
Συνίσταται στην υποχρέωση της αποφυγής της εκούσιας πρόκλησης βλάβης είτε στο
πλαίσιο ιατρικής συνδρομής προς τον ασθενή είτε με τη μορφή παράλειψης. Ο γιατρός
δεν πρέπει να προκαλέσει βλάβη στον ασθενή του είτε άμεσα, με εφαρμογή μιας κακής
ιατρικής πρακτικής, είτε έμμεσα μέσω μιας κακής καθοδήγησης (malpractice). Η βλάβη
βεβαίως μπορεί να είναι σωματική ή διανοητική. Ωστόσο, μπορεί επίσης να σχετίζεται
και με άλλες διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής και ευημερίας του ασθενούς, όπως με μια
ιδιότητα ή ένα δικαίωμα που με άδικο τρόπο δεν αποδίδεται στον κάτοχό του (ασθενή) ή
με παρόμοιο τρόπο αφαιρείται από αυτόν.

Ανάμεσα στους ηθικούς κανόνες εδώ περιλαμβάνονται το να μην προκαλέσεις πόνο ή
βασανισμό καθώς και η υποχρέωση παροχής της κατάλληλης φροντίδας. Ταυτόχρονα
όμως στην έννοια του ¨μη βλάπτειν¨ εμπεριέχεται και η ανάγκη αξιολόγησης του
κινδύνου και εκτίμησης της σχέσης του κινδύνου έναντι του οφέλους (risk- benefit
analysis). Η εξισορρόπηση οφέλους και κινδύνων είναι ουσιαστική εδώ για την ηθική
πρακτική, ενώ στόχος για τον ιατρό είναι πάντοτε η ελαχιστοποίηση των κινδύνων
(Lawrence 2007).
27

Chapter 9: Thinking about ethics: autonomy and patient choice. The Cambridge Medical Ethics
Workbook, Second Edition(2010). Donna Dickenson, Richard Huxtable, Michael Parker. Cambridge
University Press, New York.
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7.2 Η αρχή της Ευεργεσίας/ αγαθοπραξίας (beneficence).

Η λέξη “ευεργεσία” γίνεται αντιληπτή και ως ευσπλαχνία, καλοσύνη, φιλανθρωπία.
Κάποιες φορές μάλιστα αντιπροσωπεύεται και από την έννοια του αλτρουισμού, της
αγάπης και του ανθρωπισμού. Ευρύτερα η έννοια της ευεργεσίας αναφέρεται σε όλες τις
μορφές δράσης με σκοπό να ωφεληθούν άλλοι άνθρωποι. Η αρχή της ευεργεσίας
αναφέρεται στην ηθική υποχρέωση του να δρούμε με σκοπό το συμφέρον των άλλων.
Θέτει επομένως την υποχρέωση να βοηθάμε τους άλλους να προάγουν τα σημαντικά και
νόμιμα συμφέροντα τους23.
Η αρχή της αγαθοπραξίας περιλαμβάνεται στον όρκο του Ιπποκράτη:
«…Συνταγές θα δίνω ιατρικές που θα ‘ναι –όσο από τη δύναμη και τη δική μου κρίση
εξαρτάται- μόνο για το καλό του αρρώστου, και θα φυλάγομαι μη δώσω συνταγή για το
κακό ή για να βλάψω…» και «…σε όποια σπίτια θα μπαίνω, για το καλό θα μπαίνω των
αρρώστων…»
Συναγόμενοι κανόνες που απορρέουν από την αρχή της αγαθοπραξίας είναι: α) η
υποχρέωση για προστασία και υποστήριξη των δικαιωμάτων των άλλων και β) η παροχή
βοήθειας για τη σωτηρία ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο (Beauchamp &
Childress, 2001, σελ. 165).

Αναφέρεται σε πράξεις που αφορούν την πρόληψη της βλάβης, την άρση της βλάβης και
την παροχή ωφέλειας και ισοδυναμεί με το ηθικό καθήκον του ιατρού να κάνει ό,τι
μπορεί προς όφελος του ασθενούς του, να προλαμβάνει ή να αποφεύγει τη βλάβη της
υγείας του ή και της ζωής του. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ελάττωση ή εξάλειψη του
πόνου, της ταλαιπωρίας και της αναπηρίας μετά από ατύχημα ή ασθένεια.
Σύμφωνα με τους Beauchamp and Childress, υπάρχουν δύο στοιχεία της ευεργεσίας: η
¨θετική ευεργεσία¨ και η ωφέλεια. Σύμφωνα με την ¨θετική ευεργεσία¨ το ηθικό
υποκείμενο παρέχει όφελος, ενώ σύμφωνα με την ωφέλεια τα ηθικά υποκείμενα
¨ζυγίζουν¨ το όφελος και τους κινδύνους, δηλ. θα πρέπει να κάνουν μια ανάλυση ρίσκουοφέλους και να παραχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα η πλευρά των κινδύνων
αντιπροσωπεύεται από τη «μη βλάβη» και η πλευρά του οφέλους από την «ευεργεσία»
(Beauchamp & Childress 2001). Το ερώτημα είναι πώς ζυγίζει κανείς το όφελος και τους
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κινδύνους ώστε να πράξει ανάλογα. Εδώ με βάση το μεθοδολογικό εργαλείο των 4
αρχών, θα πρέπει το ηθικό υποκείμενο- ιατρός- να καθορίζει το ¨καλό¨ με βάση ένα
συγκεκριμένο σενάριο/ περίπτωση και στη συνέχεια να ¨ζυγίσει¨ το όφελος έναντι των
κινδύνων με βάση συγκεκριμένες δράσεις.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό που ορίζεται ως ¨καλό¨ από τον ιατρό μπορεί να
είναι διαφορετικό και να μην αντιμετωπίζεται ως τέτοιο από τον ασθενή και την
προσωπική του επιλογή. Επομένως σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν η ευεργεσία να
επικαλύπτεται από την αυτονομία και να δημιουργείται μια τάση ανάμεσα στην άποψη
του ιατρού και του ασθενούς για το ποια απόφαση είναι ¨καλή¨ (Lawrence 2007).

7.3 Ο ρόλος του ιατρού κατά την εφαρμογή της ωοθηκικής διέγερσης.
Ο ιατρός- θεραπευτής έχει την ηθική υποχρέωση να δρα με βάση τις παραπάνω αρχές και
με γνώμονα πάντα τη μεγιστοποίηση του πιθανού οφέλους και ελαχιστοποίησης της
πιθανής ζημιάς στη γυναίκα. Οφείλει να σέβεται την αξιοπρέπεια και την αυτονομία της,
να ικανοποιεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα της και να έχει πάντοτε γνώμονα ότι οι
επιλογές και οι αποφάσεις που θα παρθούν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους σκοπούς
και τους στόχους που έχει θέσει η ίδια για τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των
γυναικών που πρόκειται να υποβληθούν σε ωοθηκική διέγερση κατά την IVF, ο ρόλος
του θεράποντα ιατρού είναι πολύ σημαντικός ιδιαίτερα δε και σε σχέση με τους πιθανούς
κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία της γυναίκας από την ορμονοθεραπεία.
Αρχικά, στο πλαίσιο της καλής ιατρικής πρακτικής και της αρχής της «ευεργεσίας»,
αποτελεί προϋπόθεση ο ιατρός να είναι επαρκώς επιστημονικά καταρτισμένος στο
αντικείμενο της ορμονικής διέγερσης των ωοθηκών με σκοπό τη λήψη πολλών ώριμων
ωαρίων, ενώ οφείλει να μεριμνεί για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας
που προσφέρει28. Θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος όλα τα πρωτόκολλα διέγερσης που
υπάρχουν και βέβαια όλη τη διαδικασία και τεχνική της IVF μεταξύ των οποίων τις
ενδείξεις και τους προγνωστικούς παράγοντες της εξωσωματικής γονιμοποίησης με
28

Good medical practice. Guidance for doctors, General Medical Council. Regulating doctors- Ensuring
good medical practice. This guidance has been published 25 March 2013 and came into effect 22 April
2013.
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σκοπό την σωστή καθοδήγηση της υποψήφιας μητέρας και του ζεύγους. Εδώ ενδιαφέρει
το μέγιστο δυνατό όφελος από την έναρξη της διαδικασίας της IVF.
Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζει όλους τους πιθανούς κινδύνους / παρενέργειες από
τη χορήγηση ορμονών στη γυναίκα, την πρόληψη αυτών ή την ελαχιστοποίηση τους και
βεβαίως τον τρόπο δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Βάση της αρχής
της «μη βλάβης» ο ιατρός φροντίζει για την ασφάλεια της υγείας της γυναίκας. Σε
περίπτωση που αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της, ή η αξιοπρέπεια
της, ή ότι δεν λαμβάνει το κατάλληλο ορμονικό σχήμα, έχει καθήκον να προστατεύσει τα
συμφέροντα της και να πράξει προς αυτή την κατεύθυνση, παραμερίζοντας τα
προσωπικά και επαγγελματικά του συμφέροντα 29 . Εδώ είναι σημαντικό ο ιατρός να
ενημερώσει τη γυναίκα και το ζεύγος για αυτούς τους κινδύνους, όχι μόνο για τη λήψη
αποφάσεων αλλά και σε περίπτωση εμφάνισης αυτών των επιπλοκών κατά τη διάρκεια
εφαρμογής της μεθόδου, η ασθενής να είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια
τέτοια κατάσταση ψυχολογικά και κυρίως να μπορεί ν΄ αναγνωρίσει τα συμπτώματα και
ν’απευθυνθεί στον θεράποντα για έγκαιρη αντιμετώπιση.

Επίσης θα πρέπει να εργάζεται για την ανάπτυξη μιας καλής σχέσης με τη γυναίκα και το
ζευγάρι κατ’ επέκταση και διατήρηση αυτής καθώς και με το υπόλοιπο προσωπικό με το
οποίο και θα συνεργαστεί για να προφέρει τις υπηρεσίες του στο υπογόνιμο ζευγάρι.

Με στόχο το μέγιστο όφελος για την ασθενή (εννοώντας την επιτυχή έκβαση της
μεθόδου για απόκτηση τέκνου αλλά και όσο το δυνατόν λιγότερες επιπλοκές- μη
εμφάνιση αυτών) ο σύγχρονος θεράπων γυναικολόγος οφείλει να εφαρμόζει την
ορμονοθεραπεία εξατομικευμένα με βάση το ιστορικό της ασθενούς και του συντρόφου
(αρχική διερεύνηση υπογόνιμου ζευγαριού), το ορμονικό προφίλ αυτής, αν πρόκειται δηλ
για ¨φτωχή απαντήτρια¨ ή με αυξημένη ανταπόκριση στη διέγερση ασθενή, ώστε να
αποφασιστεί τελικώς το κατάλληλο πρωτόκολλο ορμονοθεραπείας. Με αυτόν τον τρόπο
θα βοηθήσει ο γιατρός στη λήψη της απόφασης σε συνεργασία πάντα και με την ασθενήζεύγος.

29

Raising and acting on concerns about patient safety. Guidance for doctors, General Medical Council.
Regulating doctors- Ensuring good medical practice. This guidance has been published January 2012 and
came into effect 12 March 2012.
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Συνεχίζοντας, πάντα με γνώμονα το όφελος της γυναίκας, της κύησης και συνολικά για
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του υπογόνιμου ζευγαριού, είναι ζωτικής σημασίας
η καλή παρακολούθηση της ασθενούς πριν, κατά τη διάρκεια της διέγερσης και της
πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας καθώς και μετά, τόσο σε περίπτωση επιτυχούς
εγκυμοσύνης, όσο και στην αντίθετη περίπτωση. Μια καλή παρακολούθηση κλινικά,
εργαστηριακά και απεικονιστικά είναι σημαντική για την αποτροπή των κινδύνων από
την ορμονοθεραπεία ή την άμεση δράση του ιατρού σε περίπτωση εμφάνισης αυτών
ακόμη και με διακοπή της αγωγής και λήψη προστατευτικών ενεργειών -χορήγηση
άλλων φαρμάκων. Η επίβλεψη και του λοιπού προσωπικού της κλινικής για τυχόν
ενέργειες ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την ασθενή είναι εξίσου
σημαντική. Εδώ βέβαια είναι κριτικής σημασίας η οργάνωση και καλή λειτουργία ενός
κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Τέλος δεν θα πρέπει να αμελείται το κομμάτι της ενημέρωσης της γυναίκας και του
περιβάλλοντος της για τους μακροπρόθεσμους κινδύνους από την ορμονοθεραπεία στην
οποία θα υποβληθεί. Αυτό είναι καθήκον του ιατρού να γίνεται καθώς και να τηρείται
από την πολιτική της εκάστοτε κλινικής, μιας και είναι δικαίωμα της γυναίκας να
γνωρίζει τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα, ώστε να έχει και
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα για να προστατευθεί από αυτούς.

8. Η σχέση ιατρού – γυναίκας & υπογόνιμου ζευγαριού. Η αρχή της
ειλικρίνειας και η αρχή της εμπιστοσύνης.

8.1 Η σχέση ιατρού – γυναίκας/ υπογόνιμου ζευγαριού
Η σπουδαιότητα της σχέσης ιατρού- γυναίκας/ υπογόνιμου ζευγαριού αντιστοιχεί σε
εκείνη του ιατρού- ασθενή, που έχει επισημανθεί ήδη από την αρχαιότητα. Σύμφωνα με
τον Ιπποκράτη το κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό αιτιολογικό παράγοντα της
ασθένειας, ενώ η σχέση ιατρού-ασθενούς αποτελεί θεραπευτικό εργαλείο. Έτσι η σχέση
ανάμεσα στο γιατρό και τα υποκείμενα με πρόβλημα υπογονιμότητας, αποτελεί μια
ιδιαίτερη μορφή ανθρώπινης σχέσης και είναι κρίσιμη για την επιτυχημένη άσκηση της
ιατρικής, μιας και η δυσαρέσκεια από πλευράς των δεύτερων οδηγεί πολλές φορές σε
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θεραπευτικές ανεπάρκειες και σε μια πληθώρα συνεπειών τόσο για τον ιατρό όσο και για
τη γυναίκα/ ζευγάρι.
Σύμφωνα μάλιστα με τον Blum30 μπορούμε να αντιληφθούμε ότι:
-Η σχέση ιατρού-γυναίκας/ ζευγαριού έχει σημαντική επίδραση στη διάγνωση και
αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.
-Η ανθρώπινη διάσταση- φύση και των δύο αποτελεί αποφασιστικής σπουδαιότητας
παράγοντα για την κατανόηση των συμβαινόμενων στη διάρκεια της ιατρικής φροντίδας.
- Η πρόληψη της δυσαρέσκειας των υποκειμένων είναι σημαντική τόσο για την
αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας, όσο και για την ευτυχία του
ιατρού και των ιδίων.
-Αποδίδοντας οι γιατροί φροντίδα στις γυναίκες και στα υπογόνιμα ζευγάρια δεν
επιθυμούν μόνο να παράσχουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη σε σχέση με τη γονιμότητα
τους, αλλά και να ικανοποιηθούν οι ίδιοι από τη προσπάθεια που καταβάλλουν.
- Βασική αξίωση για μια καλή σχέση ιατρού- γυναίκας, ιατρού- ζευγαριού είναι ο
αμοιβαίος σεβασμός και ο καθένας ενεργεί με κατανόηση και συμπάθεια για την
προσπάθεια που καταβάλλει ο άλλος.

8.1.Α. Αντιλήψεις για την υπογονιμότητα & προσδοκίες της γυναίκας και
του υπογόνιμου ζευγαριού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γιατρός, η γυναίκα και κατ’ επέκταση το υπογόνιμο ζευγάρι
φέρουν διαφορετικές αντιλήψεις για το τι είναι η υπογονιμότητα. Οι απόψεις του
επαγγελματία έχουν διαμορφωθεί από την κλινική εμπειρία και την εκπαίδευση του και
διαφέρουν από εκείνες του ζευγαριού, όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη σειρά των
προτεραιοτήτων.
Ο ιατρός επομένως, θα πρέπει να ανιχνεύσει πώς αντιλαμβάνεται η γυναίκα και το
ζευγάρι την υπογονιμότητα, καθώς και πώς ορίζεται αυτή από την πλευρά τους με βάση
30

Διαχείριση της σχέσης γιατρού-ασθενούς. Σημειώσεις μαθήματος σχέση ιατρού-ασθενούς. Χρήστος
Λιονής Οκτ. 1994, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή επιστημών υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας Κοινωνικής
Ιατρικής.
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πολιτιστικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς και οικονομικούς παράγοντες και βέβαια με
ποιο τρόπο επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους. Με άλλα λόγια
θα πρέπει να αντιληφθεί αν το ζευγάρι έχει συνειδητοποίηση του προβλήματος, καθώς
και ποια είναι η στάση και η συμπεριφορά τους απέναντι σε αυτό. Αναγνωρίζοντας τις
αντιλήψεις τους για την υπογονιμότητα, ο ιατρός είναι ικανός να κατανοήσει καλύτερα
το υπογόνιμο ζευγάρι και να αυξήσει τη δυνατότητα συνεργασίας μαζί τους. Είναι
σημαντικό να έχει υπόψη ότι η συμπεριφορά των ατόμων απέναντι στο πρόβλημα της
υπογονιμότητας, μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα βαθμό από την προσωπικότητα τους και οι
κυριότερες αντιδράσεις τους μπορεί να είναι 31 :1. Κατάθλιψη και αυτό-απόρριψη, 2.
Φόβος, 3. Αντίδραση στο φόβο, 4. Άγχος, 5. Απογοήτευση και θυμός, 6. Αποτράβηξη ή
απάθεια, 7. Υπερβολή των συμπτωμάτων, 8. Παλινδρόμηση, 9. Εξάρτηση, 10.
Εσωστρέφεια. Ο ιατρός θα πρέπει να είναι ικανός αλλά και σε εγρήγορση να
αναγνωρίσει όλες τις παραπάνω αντιδράσεις για να μπορέσει να διαχειριστεί με
αποτελεσματικότητα και προς όφελος της ίδιας της γυναίκας και του ζευγαριού, το
πρόβλημα υπογονιμότητας που αντιμετωπίζουν.
Η σχέση ιατρού- γυναίκας (και ιατρού- ζευγαριού) δεν αποτελεί μια απλή
αλληλεπίδραση μεταξύ δύο (ή τριών) ατόμων, αλλά κάθε άτομο στη συνάντηση αυτή
μεταφέρει και ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο, δηλ. τα πρότυπα μιας αναμενόμενης
συμπεριφοράς, που πηγάζουν τόσο από τον πολιτισμό όσο και από την προσωπική
εμπειρία32.

Επίσης για την ανάπτυξη μιας καλής σχέσης ιατρού- υπογόνιμου ζευγαριού είναι
σημαντικό ο πρώτος να γνωρίζει και τις προσδοκίες των δεύτερων, όσον αφορά στη
δυνατότητα τεκνοποίησης. Και μάλιστα ο βαθμός κατανόησης αλλά και ικανοποίησης
των προσδοκιών του ζευγαριού καθορίζει την παραπάνω σχέση. Λαμβάνοντας υπόψη τις
προσδοκίες των υποκειμένων για τεκνοποίηση, μέσω των προτύπων σχέσης (σύμφωνα
με την διάκριση των Szasz και Hollander), καθοδήγησης- συνεργασίας και της ώριμης
συμμετοχής θα ήταν ιδανικό να υπήρχε υψηλή συμμετοχή της γυναίκας και του ζεύγους
31

Ο ορισμός της ασθένειας (από την πλευρά του αρρώστου). Σημειώσεις μαθήματος σχέση ιατρούασθενούς. Χρήστος Λιονής Οκτ. 1994, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή επιστημών υγείας, Τμήμα Ιατρικής,
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής.
32
Γιατρός- Ασθενής: Μια κοινωνική αλληλεπίδραση. Σημειώσεις μαθήματος σχέση ιατρού-ασθενούς.
Χρήστος Λιονής Οκτ. 1994, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή επιστημών υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας
Κοινωνικής Ιατρικής.

80

στη διαχείριση του προβλήματος της υπογονιμότητας, ασκώντας ως ένα βαθμό την κρίση
τους για τις θεραπευτικές επιλογές, ακολουθώντας όμως ταυτόχρονα τις οδηγίες του
ιατρού. Βασικό σημείο εδώ είναι η επαρκής πληροφόρηση και ενημέρωση από πλευράς
του ιατρού.
Ένα δεύτερο, ιδιαίτερα σημαντικό σημείο είναι οι προσδοκίες της γυναίκας και του
ζευγαριού από τον ίδιο τον ιατρό. Αναμένουν τον ιατρό με δέος, μιας και είναι εκείνος
που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υπογονιμότητας, που αντιμετωπίζουν33. Βασικές
προσδοκίες είναι πρώτον να τους υποδεχτεί ευγενικά, να τους ακούσει με υπομονή και με
κατανόηση του προβλήματος τους ( ¨ρόλος εξομολογητή¨), να σεβαστεί τις δικές τους
αντιλήψεις σε σχέση με την υπογονιμότητα, να τους ενημερώσει σωστά και απλά και
τέλος να αναπτύξουν μια καλή σχέση μεταξύ τους, πάνω στην οποία θα βασιστεί και η
περαιτέρω παρακολούθηση-θεραπευτικό σχήμα ορμονοθεραπείας. Ο γιατρός είναι
σημαντικό να γνωρίζει τις φαντασιώσεις, όσο και τις προσδοκίες των υποκειμένων,
ενώ η ανάπτυξη καλής σχέσης ανάμεσα τους εξαρτάται από την κατανόηση της
κατάστασης τους από τον ιατρό και την ικανοποίηση των προσδοκιών τους30.
Τέλος ο ιατρός κατά την φροντίδα υπογόνιμων ζευγαριών, θα πρέπει να λάβει υπόψη του
το ρόλο, τη στάση και τις προσδοκίες της οικογένειας της γυναίκας και του ζευγαριού. Η
στάση και η συμμετοχή στη διαδικασία της IVF, της οικογένειας των υποκειμένων
κατέχει σημαντική θέση. Έτσι ο ιατρός πολλές φορές είναι αναγκαίο να αναπτύξει σχέση
και με το κοντινό περιβάλλον αυτών.

33

Η στάση του αρρώστου απέναντι στον ιατρό. Σημειώσεις μαθήματος σχέση ιατρού-ασθενούς.
Χρήστος Λιονής Οκτ. 1994, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή επιστημών υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Τομέας
Κοινωνικής Ιατρικής.
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8.2 Η αρχή της ειλικρίνειας του ιατρού & η αρχή της εμπιστοσύνης
ανάμεσα σε ιατρό- γυναίκα και ιατρό- υπογόνιμο ζευγάρι.

8.2.Α Η αρχή της ειλικρίνειας του ιατρού.
Μία σημαντική αρχή που θα πρέπει να διέπει τη σχέση ιατρού- γυναίκας και ιατρούυπογόνιμου ζευγαριού είναι αυτή της ειλικρίνειας. Σύμφωνα με τον οδηγό καλής
ιατρικής πρακτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, «ο επαγγελματισμός ενός ιατρού διακρίνεται
μεταξύ άλλων και από την ειλικρίνεια του απέναντι στον ασθενή»27. Επίσης αναφέρεται
ρητά στον ελληνικό κώδικα ιατρικής δεοντολογίας ότι: «Ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας
προς τον ασθενή…».
Ο ιατρός έχει καθήκον ειλικρίνειας απέναντι στη γυναίκα/ ζευγάρι, διαφορετικά η
ανειλικρίνεια του ιατρού παραβιάζει πρωτίστως το κανονιστικώς απαραβίαστο του
προσώπου των

υποκειμένων αυτών 34 . Τι γίνεται όμως με τη νομιμοποίηση της

ψευδολογίας προς το ζευγάρι με σκοπό να μην αναστατωθεί; Οφείλει ο θεράπων ιατρός
να είναι πάντοτε ειλικρινής; Εδώ αναπτύσσεται μια επιχειρηματολογία με βάση τις
δυσμενείς ή ευμενείς συνέπειες της ψευδολογίας και η απαγόρευση αυτής δικαιολογείται
μόνο εφόσον προκαλεί περισσότερη ζημία από ότι όφελος. Και συνεπώς δεν
απαγορεύεται εφόσον προκαλεί περισσότερη ωφέλεια. Με βάση λοιπόν το παραπάνω
επιχείρημα, το αν επιτρέπεται ή όχι η ψευδολογία υπόκειται στον εμπειρικό κανόνα
προσανατολισμού της δράσης μας31.
Επίσης υποστηρίζεται ότι το καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού μπορεί να έρχεται σε
σύγκρουση με άλλα καθήκοντα, όπως η μη πρόκληση βλάβης στην υγεία της γυναίκας,
με συνέπειες ευμενέστερες. Εδώ διατυπώνεται η θέση (εγωισμός) ότι «είναι προτιμότερο
να μας ανακοινώνεται πάντοτε ότι είναι προς το αληθές συμφέρον μας, ακόμη και αν μας
εξαπατούν» και επομένως υποστηρίζεται από την ωφελιμιστική σκοπιά ότι δεν είναι
απαραίτητα πρωτεύουσα αξία η αρχή της αυτονομίας, συγκρίνοντας την για παράδειγμα
με την ευδαιμονία του υποκειμένου.

34

Βασιλόγιαννης Φ. (2008) Το καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού: ένα απόλυτο καθήκον Επιθεώρηση
Βιοηθικής, Τόμος Ι, Τεύχος Ι, Χειμώνας 2008
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αντιπαραβάλουμε την καντιανή άποψή ότι: 1. «Λαμβάνοντας τα ηθικά καθήκοντά μας
στην ονομαστική αξία τους (καθήκον ειλικρίνειας του ιατρού), δεν έχουμε την ευχέρεια
μη συμμορφώσεως προς αυτά, επικαλούμενοι απλώς τις περιστάσεις ή τις οποιεσδήποτε
αρνητικές συνέπειες της εκπληρώσεώς τους (εδώ την επιβάρυνση της υγείας ή την
παρεμπόδιση της θεραπείας της γυναίκας/ ζευγαριού). Τα καθήκοντά μας έχουν τη
μορφή του γενικού και καθολικού νόμου, που αφ’ ενός μεν καλούμαστε να τα
θεσπίσουμε ως έλλογοι αυτουργοί, μη δεχόμενοι άλλη αυθεντία παρά την αυτόνομη
βούλησή μας (μη παρακινούμενοι, βέβαια, από κίνητρα φιλαυτίας, ούτε όμως και
φιλανθρωπίας), αφ’ ετέρου δε μόνο με την εκπλήρωσή τους απολαύουμε εμπράκτως του
καθεστώτος του ελλόγου όντος. Η εκπλήρωση των καθηκόντων μας είναι επιτακτικήαναγκαία και το δύνασθαι έπεται του οφείλειν35.
2. Υποκειμενική αλήθεια δεν υφίσταται, καθώς επίσης ότι η ειλικρίνεια αποτελεί
κατηγορικό καθήκον και όχι αντικείμενο ενός δικαιώματος του υποκειμένου που
εξαρτάται αν το ασκεί ή όχι31. Η απαγόρευση της ψευδολογίας αποτελεί γενικό και
καθολικό νόμο, οποιαδήποτε εξαίρεση από αυτήν είναι αυτοαναιρούμενη και ηθικά
επιλήψιμη και ότι είμαστε υπεύθυνοι για το ενδεχόμενο αποτέλεσμα της ψευδολογίας
μας.
3. Το ψεύδος ως η εκ προθέσεως ψευδή δήλωση του ιατρού, ορίζεται ως μέσο για την
εξαπάτηση του υποκειμένου ως προσώπου και αποτελεί παραβίαση του καθήκοντος της
ειλικρίνειας. Αποτελεί δε για τον Καντ πάντοτε άδικη πράξη ακόμη και αν δεν είναι
ζημιογόνος, βλάπτει την ανθρωπότητα στον ύψιστο βαθμό καθώς καθιστά το δίκαιο
αδύνατο31.
Προχωρώντας συλλογιστικά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι χωρίς τη μεταξύ ιατρούυπογόνιμων υποκειμένων ειλικρίνεια, ζημειώνεται η κοινωνική επαφή και επικοινωνία
τους. Η ψευδολογία πλήττει επομένως το θεμελιώδες

συμφέρον τους στη γνήσια

επικοινωνία και κοινωνική συνεργασία. Τα τελευταία όμως είναι απαραίτητα συστατικά
στοιχεία για μια επιτυχή σχέση ιατρού-γυναίκας και ιατρού- ζευγαριού.

35

Ο Robert Brandom, π. χ., Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 2000), 164, επισημαίνει ότι ο Kant εγκαινιάζει μιά νέα εποχή στη φιλοσοφία
(κατ’ αντιδιαστολήν προς εκείνη του Καρτεσίου), θέτοντας στο επίκεντρο του φιλοσοφικού ενδιαφέροντος,
όχι τη βεβαιότητα, αλλά την αναγκαιότητα, ο κανονιστικός χαρακτήρας της οποίας έγκειται στην αυθεντία,
τη δεσμευτικότητα και την ισχύ των ενεργών (ηθικών εν προκειμένω) εννοιών μας.
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Με την υιοθέτηση της αρχής της ειλικρίνειας ο ιατρός απέχει από την εξαπάτηση και την
εργαλειοποίηση της γυναίκας και του συντρόφου, ενώ ταυτόχρονα σέβεται το δικαίωμα
τους για ενημέρωση και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την υγεία και το σώμα
τους, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης τους.
Το ψευδό-δίλημμα για απόκρυψη ή διαστρέβλωση της αλήθειας προς αποφυγή
περαιτέρω βλάβης της υγείας της γυναίκας καταρρίπτεται από την επιχειρηματολογία του
¨ηθικού καθήκοντος¨ του Καντ. Επιπρόσθετα, τα υποκείμενα περιμένουν να ακούσουν
την αλήθεια από τον θεράποντα και επομένως σε αντίθετη περίπτωση εξαπατώνται από
τον δεύτερο. Ακόμη είναι πιθανό η ψευδολογία του ιατρού να δημιουργήσει στη γυναίκα
και τον σύντροφο ψευδείς προσδοκίες με συνέπεια την απογοήτευση και εξαπάτηση
τους, σοβαρό ηθικό πλήγμα για τους ίδιους και τον βίο τους. Στόχος του ιατρού θα
πρέπει να είναι η πλήρης και αληθής πληροφόρηση τους ακόμη και όταν η
πληροφορία είναι αρνητική και πρόκειται να προκαλέσει συναισθηματική φόρτιση
και στρες. Σε αυτή την περίπτωση είναι καθήκον του να επιτελέσει τον ρόλο του
συνοδοιπόρου της γυναίκας και του ζευγαριού και υποστηρικτή τους μέσω της
θεραπείας-αγωγής,

αλλά

και

δίνοντας

τη

δυνατότητα

σε

αυτούς

να

συνειδητοποιήσουν την κατάσταση τους και να συμμετάσχουν και οι ίδιοι στην
θεραπευτική διαδικασία, με αφετηρία πάντοτε την καλή και αδιάκοπτη σχέση
ιατρού- γυναίκας και συντρόφου.

8.2.Β Η αρχή της εμπιστοσύνης.
Η σχέση ιατρού-γυναίκας και ιατρού-υπογόνιμου ζευγαριού είναι κυρίως μια σχέση
εμπιστοσύνης, όπως σε κάθε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ των ατόμων. Μάλιστα η
ειλικρίνεια του ιατρού προς τα εμπλεκόμενα υποκείμενα αποτελεί σημαντική
προϋπόθεση

για την οικοδόμηση των σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε ιατρό-

γυναίκα/ ζευγάρι. Αντίθετα το ψεύδος από πλευράς του ιατρού υπονομεύει τη ζητούμενη
σχέση εμπιστοσύνης.
Μελετώντας κανείς τη σχέση αυτή στο παρελθόν καθώς όμως και στο παρόν μπορεί να
αναγνωρίσει το πρότυπο επαγγελματικής ευθύνης αλλά και το παράδειγμα μιας κατά
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πρόσωπο σχέσης εμπιστοσύνης 36 . Αυτό συμβαίνει διότι η γυναίκα και το ζευγάρι
προσδοκούν από τον θεράποντα ιατρό τους ότι θα πράξει το καλύτερο προς το αληθές
συμφέρον της υγείας τους και της γονιμότητας τους, δεσμευόμενος από τον
επαγγελματικό όρκο και την επιστημονική ακεραιότητά του. Για το λόγο αυτό η
ακεραιότητα του ιατρού και η δράση του μέσα στα νόμιμα πλαίσια είναι απαραίτητα
στοιχεία επαγγελματισμού από μέρους του και διασφαλίζουν την ομαλότητα στην σχέση
του με το ζευγάρι/ γυναίκα καθώς προάγουν την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο μέρη.
Ακόμη, η ακεραιότητα του ιατρού αποδεικνύεται βαρύνουσας σημασίας διότι η σχέση
ιατρού –γυναίκας/ ζευγαριού είναι ασύμμετρη, με τους δεύτερους να είναι το αδύνατο
μέρος αυτής από πλευράς γνώσης αλλά και μιας άτυπης εξουσίας του ιατρού, που μπορεί
εύκολα να οδηγήσει στη χειραγώγηση και κηδεμόνευση τους σε θέματα κυρίως
αποδοχής συγκεκριμένων θεραπευτικών ορμονικών σχημάτων. Εδώ είναι σημαντικό το
δικαίωμα σε πλήρη γνώση και συναίνεση για οποιαδήποτε ιατρική πράξη ή παράλειψη,
που αναφέρθηκε παραπάνω. Ωστόσο η ενήμερη συναίνεση τους σε συνδυασμό με την
εμπορευματοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών στην Ι.Υ.Α. σήμερα διαμορφώνουν τελικά
μια σχέση απρόσωπη και νομικιστική, όπου η γυναίκα και το ζευγάρι είναι
καταναλωτές ιατρικών υπηρεσιών με μεγιστοποίηση της ατομικής τους ελευθερίας
μεν, αλλά τελικώς με ελαχιστοποίηση της εμπιστοσύνης τους προς την παρεχόμενη
ιατρική φροντίδα31.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώνονται στη σύγχρονη άσκηση της
ιατρικής πράξης στον τομέα της Ι.Υ.Α. , ο ιατρός οφείλει να ενισχύσει την σχέση
εμπιστοσύνης με τα υπογόνιμα ζευγάρια/ γυναίκα. Από την πρώτη κιόλας στιγμή επαφής
μαζί τους είναι σημαντικό να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη ανάμεσα τους. Μόνον έτσι θα
μπορέσουν η γυναίκα και το ζευγάρι να εκφράσουν τις αληθινές, προσωπικές τους
πεποιθήσεις και αξίες που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα τους και επομένως να
μπορέσει ο ιατρός να κατανοήσει σε βάθος τη θέση τους, την ιδιοσυγκρασία τους, την
συναισθηματική φόρτιση στην οποία βρίσκονται, τους φόβους- ανησυχίες τους, αλλά και
τις επιθυμίες και τους σκοπούς τους για τον βίο τους.

36

O’ Neill O. (2011) Αυτονομία και εμπιστοσύνη στη βιοηθική εκδόσεις Αρσενίδη
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8.2.Γ Πρακτικά σημεία στη σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης της
γυναίκας και συντρόφου με τον θεράποντα ιατρό.

Ο ιατρός σύμφωνα με το καθήκον της ειλικρίνειας δεν επιτρέπεται να αποκρύψει τη
σοβαρότητα της υπογονιμότητας της ασθενούς και συνολικά του ζεύγους και οφείλει να
απαντήσει στα βασικά ερωτήματα τους. Το ψεύδος, από την πλευρά του ιατρού είτε για
την μη πρόκληση στρες στη γυναίκα- ζευγάρι, είτε για ιδιοτελείς σκοπούς του δικού του
συμφέροντος (απόκρυψη κινδύνων της θεραπείας για τη

υγεία της γυναίκας και

ενίσχυση των ποσοστών επιτυχίας της θεραπείας, ώστε να προωθήσει το κέρδος της
κλινικής του, ή να αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας του-φήμη) αποτελεί εξαπάτηση των
υποκειμένων ως πρόσωπα και παραβίαση του καθήκοντος της ειλικρίνειας.
Επίσης όπως αναφέρθηκε και παραπάνω πρόκειται για μια σχέση εμπιστοσύνης, όπου ο
ιατρός δεσμεύεται από τον επαγγελματικό του όρκο και την επιστημονική ακεραιότητά
του. Ο ιατρός οφείλει να δρα μέσα στα νόμιμα πλαίσια και να ενισχύει την εμπιστοσύνη
της γυναίκας και του ζευγαριού στο πρόσωπο του παρά την ¨ασυμμετρία¨ στη
συγκεκριμένη σχέση και τη σύγχρονη, έντονη εμπορευματοποίηση των ιατρικών
υπηρεσιών στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης
ιατρού- γυναίκας, ιατρού- υπογόνιμου ζευγαριού να πραγματοποιούνται τα παρακάτω37:
-

Συλλογή πληροφοριών από τον θεράποντα γυναικολόγο ιατρό και διερεύνηση
προβλημάτων. Ο ιατρός χρησιμοποιεί απλουστευμένη γλώσσα για τις ερωτήσεις
του.

-

Ο ιατρός κατανοεί την άποψη τους, τις ιδέες και τις διαμορφωμένες αντιλήψεις σε
σχέση με την υπογονιμότητα και την επιθυμία τεκνοποίησης και πώς η αδυναμία
αυτή επηρεάζει την ζωή των υποκειμένων. Τις προσδοκίες και τα συναισθήματα
τους.

-

Ο ιατρός ¨χτίζει¨ μια σχέση εμπιστοσύνης αποδεχόμενος τις απόψεις τους και
παρέχοντας υποστήριξη, συμπάθεια και ευαισθησία σε ένα τόσο σημαντικό τομέα

37
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της ζωής και της φύσης της γυναίκας και του συντρόφου της , όπως η γονιμότητα
τους.
-

Ο ιατρός εμπλέκει το ζευγάρι σε όλη τη διαδικασία και τα στάδια, μοιραζόμενος
μαζί τους τις σκέψεις και τα διλήμματα για το/τα προτεινόμενο/α θεραπευτικά
πρωτόκολλα.

-

Εξηγεί δίνοντας πληροφορίες με ειλικρίνεια και σχεδιάζει τη στρατηγική
αντιμετώπισης του προβλήματος με συμμετοχή των ιδίων.

-

Ενισχύει τη δυνατότητα κατανόησης των σύνθετων επιστημονικών δεδομένων
και την μνημόνευση αυτών. Ταυτόχρονα ενθαρρύνει τις ερωτήσεις για
οποιαδήποτε ασάφεια ή λεπτομέρεια.

-

Είναι ανοικτός στη συζήτηση οποιαδήποτε θεραπευτικής στρατηγικής- ορμονικού
σχήματος για διέγερση των ωοθηκών, φτιάχνοντας έτσι από κοινού ένα σχέδιο
δράσης και διευκρινίζοντας οποιαδήποτε διαδικασία.
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9. Όρια θεραπείας και έρευνας στην ωοθηκική διέγερση.
Ένα άλλο σημαντικό ηθικό ζήτημα που δημιουργείται σήμερα από την εφαρμογή
πρωτοκόλλων διέγερσης για λήψη πολλών ώριμων ωοθυλακίων κατά την IVF είναι αυτό
της οριοθέτησης ανάμεσα στη θεραπεία και την έρευνα. Η ανάγκη ενασχόλησης με αυτό
το ζήτημα προκύπτει μιας και η έρευνα στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
τα τελευταία χρόνια αυξάνεται εκθετικά και η ανάγκη για αύξηση των ποσοστών
επιτυχίας τεκνοποίησης με την εφαρμογή αυτών των μεθόδων συνεχώς μεγαλώνει, τόσο
από πλευράς των ζευγαριών, όσο και από τους ίδιους τους επιστήμονες- ιατρούς που τις
εφαρμόζουν.
Στον ¨αγώνα¨ αυτόν για αύξηση των ποσοστών επιτυχίας διαπιστώνεται ότι σε αρκετές
κλινικές τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελληνική επικράτεια, προτείνεται σε
υποψήφιες μητέρες και υποψήφια προς τεκνοποίηση υπογόνιμα ζευγάρια (συνήθως με
σοβαρό παράγοντα υπογονιμόητας και επομένως χαμηλά ποσοστά επιτυχίας) να
δοκιμάσουν τεχνικές και πρωτόκολλα διέγερσης που δεν είναι ακόμη ευρέως
εφαρμοσμένα στην κλινική πράξη και που βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.
Η

διάκριση

μεταξύ

έρευνας

και

θεραπευτικής

πρακτικής

στον

τομέα

της

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι συχνά ¨θολή¨ και δύσκολη κι αυτό οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι επισυμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί
η διαφορά στους ορισμούς. Η έννοια της ιατρικής πρακτικής αναφέρεται στις επεμβάσεις
που γίνονται με σκοπό την βελτίωση της νοσηρής κατάστασης ενός ασθενούς και έχουν
μια προσδοκία επιτυχίας. Η έννοια της έρευνας αφορά σε μια δράση που σκοπό έχει τη
δοκιμασία μιας υπόθεσης, τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και συνεπώς στην ανάπτυξη
γνώσης και γενίκευσης αυτής. Βεβαίως οποιαδήποτε νέα, μη δοκιμασμένη δοκιμασία δεν
αποτελεί και έρευνα. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας
σε προηγούμενο στάδιο η ασφάλεια εφαρμογής τους και η αποτελεσματικότητα τους.
Στο σημείο αυτό προκύπτουν ηθικά αιτήματα που αφορούν τα όρια που θα πρέπει να
τεθούν όσον αφορά στον πειραματισμό σε ανθρώπινα υποκείμενα, καθώς και το πώς θα
πρέπει να εφαρμόζονται τα νέα πρωτόκολλα. Εδώ θεμέλιο της συλλογιστικής μας πρέπει
να αποτελεί ο σεβασμός απέναντι στην ανθρώπινη φύση των υποκειμένων και εν
προκειμένω της γυναίκας που πρόκειται να υποβληθεί σε κάποιο ερευνητικό πρωτόκολλο
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διέγερσης των ωοθηκών της. Ο ιατρός – ερευνητής οφείλει σεβασμό στην
προσωπικότητα και στης ζωής της γυναίκας και θα πρέπει να λειτουργεί με βάση το
απαραβίαστο της ακεραιότητας- προστασίας του προσώπου της, χωρίς να υποπίπτει στο
ηθικό αδίκημα της εργαλειοποίησης της ιδίας του και του σώματος της. Επομένως το
ηθικό όριο τίθεται εκεί όπου διαγράφεται ορατός ο κίνδυνος να πληγεί η αμοιβαία
αναγνώριση και ο σεβασμός των προσώπων, καθώς και βασικές αρχές όπως η αξία της
ελευθερίας, της ισότητας, και της αξιοπρέπειας38.
Συνεπώς στην περίπτωση εφαρμογής νέων πρωτοκόλλων στη διέγερση των ωοθηκών
κατά την IVF θα πρέπει αρχικά να έχει εξασφαλιστεί από τον ιατρό η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα αυτών. Στη συνέχεια είναι θεμελιώδες να τηρούνται οι ηθικές
αρχές, όπως έχουν περιγραφεί από τον κώδικα της Νυρεμβέργης και τις διακηρύξεις για
το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται να τηρούνται39:
-

Η αρχή του σεβασμού του προσώπου. Εδώ εμπεριέχεται η αρχή της αυτονομίας,
της ενήμερης συναίνεσης και εθελοντικής συμμετοχής του υποκειμένου. Πρέπει
να δίνεται η δυνατότητα απόσυρσης από το θεραπευτικό-ερευνητικό σχήμα.

-

Η αρχή της ευεργεσίας και της μη βλάβης. Συμπεριλαμβάνεται η ¨ζύγιση¨ του
οφέλους έναντι της ζημίας.

-

Η αρχή της δικαιοσύνης. Αναφέρεται στην εξατομίκευση ανάλογα με τις ανάγκες
του ατόμου και το όφελος που επιδιώκεται.

Τέλος θα πρέπει να δοθεί έμφαση από τον θεράποντα ιατρό κατά την ενημέρωση της
γυναίκας και του ζεύγους για την έλλειψη εμπειρίας και επομένως για πιθανή αύξηση
των κινδύνων όσον αφορά στην ασφάλεια των πρωτοκόλλων βραχυ- αλλά και
μακροπρόθεσμα.

38

Τα ηθικά όρια των βιοτεχνολογικών επεμβάσεων. Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.
Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Στ. Τσινόρεμα. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, Εκδόσεις ΣΤΙΓΜΗ- ΑΘΗΝΑ,
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006.
39
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Πρόταση - Επίλογος
Στη σύγχρονη εποχή που διανύουμε σημειώνεται μια επιστημονική επανάσταση στον
τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με συνεχώς νέες τεχνικές να
αναπτύσσονται και νέα, ακόμη πιο αποτελεσματικά και εξατομικευμένα πρωτόκολλα στη
διέγερση των ωοθηκών για πολλαπλή ωοθυλακιογένεση. Από όσα όμως αναλύθηκαν στις
προηγούμενες ενότητες, σχετικά με τους κινδύνους - επιπλοκές των ορμονοθεραπειών
κατά τη διέγερση και τα βιοηθικά προβλήματα που γεννούνται απόρροια αυτών, η
αξιοποίηση των νέων θεραπειών, με μεγαλύτερες δυνατότητες επεμβατικών πράξεων στο
σώμα της γυναίκας, εντείνει την πολυπλοκότητα και αυξάνει τους κινδύνους σε βάρος
της ζωής της.
Η αβεβαιότητα και η διακινδύνευση της ζωής και του βίου της υπογόνιμης γυναίκας και
του ζευγαριού κατ’ επέκταση, πολλαπλασιάζεται όταν δεν εξασφαλίζεται η αυτονομία
του ατόμου. Χωρίς την αυτονομία και χωρίς τα δικαιώματα- ελευθερίες στις οποίες αυτή
εξειδικεύεται, σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη χρήση της επιστήμης της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την ταυτόχρονη εμπορευματοποίηση της, είναι
πλέον ορατή η απειλή, κατά την οποία η επιστημονική προσπάθεια για πρόοδο και
βελτίωση της ποιότητας ζωής-βελτίωση της γονιμότητας- μπορεί να μετατραπεί σε
καταστροφική δύναμη, απειλητική για το πρόσωπο της ασθενούς και την ποιότητα του
βίου της (και του ζευγαριού).
Ο ιατρός μπροστά στα σύγχρονα αυτά δεδομένα έχει καθήκον προστασίας της
ανθρώπινης ζωής και επομένως οφείλει να προασπίσει τη θεμελιώδη αρχή της
αυτονομίας των ασθενών του. Βεβαίως σε αυτή την προβληματική, η βιοηθική κατέχει
κεντρικό ρόλο για κριτικό προβληματισμό γύρω από την ένταξη τόσο ηθικά όσο και
κοινωνικά αυτών των νέων πρακτικών. Και βέβαια καλείται να διαμορφώσει ένα νέο
κριτικό λόγο και ένα πλαίσιο για διασφάλιση των θεμελιακών ηθικών αιτημάτων για
αποφυγή χειραγώγησης και εργαλειοποίησης των εμπλεκόμενων προσώπων και
εξασφάλιση μιας ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης των υποψήφιων γονέων47.
Επίσης η πολιτεία έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει, κυρίως σε επίπεδο θέσπισης
νόμων που διασφαλίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον τομέα της Ι.Υ.Α..
47

Η Βιοηθική και η σύγχρονη κριτική της πράξης. Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ. Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Στ. Τσινόρεμα. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ,
Εκδόσεις ΣΤΙΓΜΗ- ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006.
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Ακόμη, όσον αφορά στη σωστή και ασφαλή για την ασθενή λειτουργία των Μ.Ι.Υ.Α,
και στην άσκηση της ιατρικής πράξης και δεοντολογίας η πολιτεία οφείλει να αναπτύξει
ελεγκτικούς μηχανισμούς, με κύριο σκοπό την προστασία των ζευγαριών που
καταφεύγουν στην Ι.Υ.Α.

Με αφετηρία την εντόπιση των προβλημάτων που γεννιούνται, τον ηθικό προβληματισμό
που αναλύθηκε προηγουμένως και την διαπίστωση της αναγκαιότητας για έλεγχο και
διασφάλιση βασικών ηθικών αξιών στη σύγχρονη πραγματικότητα της I.Y.A,
δημιουργείται η ανάγκη για νέες προτάσεις διασφάλισης της καλής ποιότητας ιατρικών
υπηρεσιών στον τομέα αυτό, εμπεριέχοντας όμως και ηθικού περιεχομένου επιταγές, δηλ
το σεβασμό στις βασικές αρχές της βιοηθικής.
Έτσι προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να παραθέσω και να περιγράψω μια πρόταση
που πιθανώς θα προσέφερε σε επίπεδο καλύτερης ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών στην
I.Y.A . και θα μπορούσε να ενισχύσει την προστασία της υγείας και της ποιότητας του
βίου της γυναίκας και του υπογόνιμου ζευγαριού ακόμη και σε βάθος χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα η πρόταση αυτή αφορά στην ύπαρξη ενός ¨ιατρού συμβούλου¨. Πέραν
δηλ. του θεράποντος ιατρού που θα εφαρμόσει την τεχνική της IVF και την
ορμονοθεραπεία στα πλαίσια αυτής, αλλά και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού της
Μονάδας όπου θα εφαρμοστεί η IVF, προτείνεται η εμπλοκή και ενός ¨συμβούλου ή
συμβούλων ιατρών¨.
Η νέα αυτή ειδικότητα που αφορά τη συμβουλευτική της γυναίκας αλλά και του
ζευγαριού που πρόκειται να συναινέσουν και να υποβληθούν σε IVF, μπορεί να έχει
αποφασιστικό ρόλο τόσο σε επίπεδο διασφάλισης της επιστημονικής εγκυρότητας και
καταλληλότητας της μεθόδου-πρωτοκόλλου που προτείνεται να εφαρμοστεί, όσο και για
τη διασφάλιση του σεβασμού της αυτονομίας και της αξιοπρέπειας των υποκειμένων
που εμπλέκονται.
Ιδανικά θα μπορούσε να θεσπιστεί μια συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από έναν
ιατρό γυναικολόγο εξειδικευμένο στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, έναν
ψυχολόγο καθώς και έναν ακόμη ιατρό κατά προτίμηση ενδοκρινολόγο, που είναι
εξοικειωμένος και ειδικός στον ενδοκρινικό σύστημα και τις ορμόνες, ή έναν ογκολόγο
κυρίως για περιπτώσεις όπου υπάρχει έντονο οικογενειακό ή και ατομικό ιστορικό
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κακοήθειας. Όλα τα μέλη αυτής της επιτροπής θα πρέπει να έχουν σημαντική εμπειρία
στον τομέα της I.Y.A. ή και ερευνητικό έργο, με προϋπηρεσία σε κάποια οργανωμένη
Μονάδα Ι.Υ.Α.
Μάλιστα για την αποτελεσματική και εντός αποδεκτών χρονικών ορίων συμβουλευτική
λειτουργία της επιτροπής αυτής, χωρίς να καθυστερεί η εφαρμογή της μεθόδου θα
μπορούσε να υπάρχει ανά κέντρο Ι.Υ.Α και μια επιτροπή. Επομένως θα υπήρχαν τόσες
αριθμητικά συμβουλευτικές επιτροπές όσα και τα κέντρα, των οποίων βέβαια τα
πρόσωπα θα εναλλάσσονταν.
Οι επιστήμονες – σύμβουλοι ιατροί θα εργάζονται με σκοπό: α) με βάση το ιστορικό και
την αρχική διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού να προτείνουν το καταλληλότερο
σχήμα ορμονοθεραπείας και τεχνικής ART εξατομικευμένα β) να εντοπίσουν τυχόν
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών από την διέγερση των ωοθηκών και να
προτείνουν αλλαγές στο προτεινόμενο πρωτόκολλο από τον θεράποντα για πρόληψη
αυτών καθώς και στενή παρακολούθηση της γυναίκας γ) ενημέρωση και παροχή
πληροφοριών στο ζευγάρι ακόμη και με οπτικο- ακουστικά μέσα σχετικά με την IVF και
την ορμονική διέγερση και να απαντήσουν σε όλα τα πιθανά ερωτήματα δ) να
εξασφαλίσουν ότι η συναίνεση του ζευγαριού- γυναίκας είναι πραγματικά ενήμερη και
ότι λαμβάνεται με αυτονομία ε) η συμβουλευτική προς το ζευγάρι συνεχίζεται και μετά
την εφαρμογή της IVF ιδιαίτερα σε περίπτωση εμφάνισης κάποιας επιπλοκής στο
μέλλον.
Θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές για τις γυναίκες και τους συντρόφους τους να υπάρχει
δυνατότητα συμβουλευτικής από ανεξάρτητο ιατρικό προσωπικό, από αυτό της κλινικής
που έχουν ήδη απευθυνθεί, για όλες τις δυνατές επιλογές τεκνοποίησης, ακόμη και για
την υιοθεσία τέκνου. Ακόμη θα ήταν σημαντική η δραστηριοποίηση της πολιτείας για
παροχή συνεδριών με εξειδικευμένο στον τομέα της Ι.Υ.Α. ψυχολόγο (ή από κοινωνικό
λειτουργό), έχοντας έτσι η γυναίκα και το ζευγάρι τη δυνατότητα επανεκτίμησης των
επιλογών τους και των πραγματικών επιθυμιών για τη διαμόρφωση της ζωής τους, με
όρους διατήρησης της αυτονομίας των υποκειμένων, με προτεραιότητα την διασφάλιση
και προστασία της υγείας της γυναίκας και χωρίς άσκησης πίεσης κοινωνικής,
προσωπικής και άλλης από την αποτυχία απόκτησης τέκνου.
Τέλος εκτός από την επιστημονική αρτιότητα των μελών αυτών των επιτροπών και της
απαραίτητης μεγάλης εμπειρίας τους στον τομέα αυτό, είναι αναγκαίο τα συγκεκριμένα
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άτομα να μην ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε κάποια άλλη μονάδα ή να προσφέρουν
γενικώς άλλες υπηρεσίες Ι.Υ.Α., ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ακόμη
η ύπαρξη και ενεργός δράση του ¨ιατρού συμβούλου¨ είναι αναγκαίο να κατοχυρώνεται
από τη νομοθεσία, που θα λειτουργεί δεσμευτικά ώστε στην πράξη κάθε κέντρο
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να παραπέμπει τα υπογόνιμα ζευγάρια σε αυτή την
επιτροπή. Τέλος, ο φορέας αυτός θα είναι κρατικός και επομένως δεν θα εξαρτάται
οικονομικά από ιδιωτικά συμφέροντα ή κάποια ιδιωτική κλινική.

Συμπερασματικά μπροστά στις σύγχρονες βιοηθικές προκλήσεις που προκύπτουν από
την ταχέως εξελισσόμενη Ι.Υ.Α, είναι σημαντικός ο ρόλος τόσο του ιατρού όσο και της
πολιτείας για την προάσπιση των συμφερόντων των υπογόνιμων ζευγαριών και την
προστασία της υγείας της γυναίκας. Και με βάση την ηθική διατύπωση του Καντ
(¨διατύπωση της ανθρωπότητας¨), η μεταχείριση της γυναίκας στην προκειμένη
περίπτωση θα πρέπει να υπόκειται σε αρχές σύμφωνες με τη δική της βούληση, ενώ η
επεμβατική μέθοδος της διέγερσης των ωοθηκών θα πρέπει να περιορίζεται υπό τον όρο
του σεβασμού της αυτονομίας του έλλογου όντος- γυναίκα/ υπογόνιμο ζευγάρι. Τελικά,
έχοντας ως γνώμονες την προστασία της υγείας της γυναίκας και της αυτονομίας της
οφείλουμε να ενεργούμε προς αυτή την κατεύθυνση και ως κοινωνία σε συνεργασία με
την οργανωμένη πολιτεία να αναζητούμε νέες λύσεις- προτάσεις για την επίλυση των
σοβαρών βιοηθικών προβλημάτων που προκύπτουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η Νομοθεσία στην Ελλάδα για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή

Εισαγωγή
Στις 23 Δεκεμβρίου 2002 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Νόμος Υπ’
αριθ, 308948 , Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή. Συγκεκριμένα στο
άρθρο 1455 του αστικού κώδικα αναφέρεται ότι « Η ιατρική υποβοήθηση στην
ανθρώπινη αναπαραγωγή επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία
απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο
σοβαρής ασθένειας». Μάλιστα η υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται μέχρι την ηλικία φυσικής
ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου προσώπου.
Επίσης στον ίδιο νόμο στο άρθρο 1456 δηλώνεται πως κάθε ιατρική πράξη που
αποβλέπει στην υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, διενεργείται με την
έγγραφη συναίνεση των προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο. Αν μάλιστα η
υποβοήθηση αφορά άγαμη γυναίκα, η συναίνεση αυτής και, εφόσον συντρέχει
περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα με τον οποίο συζεί παρέχεται με
συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αναφέρεται τέλος η δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης
με τον ίδιο τύπο μέχρι τη μεταφορά των γαμετών ή των γονιμοποιημένων ωαρίων στο
γυναικείο σώμα.
Με αφετηρία τα παραπάνω άρθρα του αστικού κώδικα το 2002 ακολούθησαν και άλλοι
νόμοι - τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα για την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, που θα περιγραφούν παρακάτω και που ρυθμίζουν κυρίως (σε σχέση
πάντα με το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας για την ορμονική διέγερση στην
εξωσωματική γονιμοποίηση), σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, το ζήτημα της ενήμερης συγκατάθεσης και τον έλεγχο της καλής
λειτουργίας των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ, Άρθρο 1455-1456, Νόμος Υπ’ αριθ, 3089 Ιατρική υποβοήθηση στην
ανθρώπινη αναπαραγωγή, Αρ. Φύλλου 327, δημοσιεύτηκε 23 Δεκεμβρίου 2002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
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Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Σύμφωνα με το νόμο υπ' αριθ. 3305 (ΦΕΚ Α΄17 27.1.2005) στο άρθρο 3 η ιατρικώς
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.) νοείται «σε κάθε περίπτωση κυοφορίας και
τεκνοποίησης που επιτυγχάνεται με μεθόδους άλλες πλην της φυσιολογικής ένωσης
άνδρα και γυναίκας και οι οποίες εφαρμόζονται σε ειδικά οργανωμένες μονάδες ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)».
Ενώ από το πρώτο κιόλας άρθρο τονίζεται ότι οι μέθοδοι αυτοί θα πρέπει να
εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ελευθερίας του
ατόμου και του δικαιώματος της προσωπικότητας του, καθώς και η ικανοποίηση της
επιθυμίας για απόκτηση απογόνων, με βάση τα δεδομένα της ιατρικής και της βιολογίας,
καθώς και τις αρχές της βιοηθικής49.

Παρατηρούμε επομένως ότι δίνεται σαφής ορισμός των ART για εφαρμογή τους σε
περίπτωση αδυναμίας απόκτησης παιδιού με φυσικό τρόπο, ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται
με σεβασμό στην προσωπικότητα του ατόμου και των βασικών αρχών της βιοηθικής,
ενώ τέλος αποτελεί προϋπόθεση να πραγματοποιούνται σε καλά οργανωμένες, ειδικά για
αυτό, μονάδες.

Ενημέρωση και συναίνεση
Σύμφωνα με το άρθρο 5

41

παρ.1 « Τα πρόσωπα που επιθυμούν να προσφύγουν ή να

συμμετάσχουν στις μεθόδους Ι.Υ.Α. ενημερώνονται από το επιστημονικό προσωπικό των
Μ.Ι.Υ.Α., λεπτομερώς και με τρόπο κατανοητό, ως προς τη διαδικασία, τις
εναλλακτικές λύσεις, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους πιθανούς κινδύνους από
την εφαρμογή των μεθόδων αυτών. Η ενημέρωση αυτή καλύπτει επίσης τις κοινωνικές,
ηθικές, νομικές και οικονομικές συνέπειες της εφαρμογής των μεθόδων Ι.Υ.Α..

49

Νόμος υπ' αριθ. 3305 (ΦΕΚ Α΄17 27.1.2005). Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Κεφάλαιο Ά Γενικές Διατάξεις
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Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου τονίζεται ότι η παροχή των παραπάνω πληροφοριών
αποτελεί προϋπόθεση για τις έγγραφες συναινέσεις και ότι η Αρχή καθορίζει τα
απαραίτητα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα έντυπα ενημέρωσης και εγγράφων
συναινέσεων. Τα έγγραφα αυτά κατατίθενται στις Μ.Ι.Υ.Α. και φυλάσσονται στον
ιατρικό φάκελο των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Εδώ λοιπόν ο νομοθέτης τονίζει και προστατεύει το δικαίωμα του ασθενούς για
ολοκληρωμένη πληροφόρηση και μάλιστα κατά τρόπο κατανοητό και πλήρη για τις
υπηρεσίες υγείας που πρόκειται να λάβει, τις εναλλακτικές προτάσεις και τις
παρενέργειες- κινδύνους αυτών. Ταυτόχρονα τονίζεται το καθήκον αληθείας του ιατρού
προς τον ασθενή (γυναίκα και υπογόνιμο ζευγάρι) για όλα τα παραπάνω έτσι ώστε να
μπορούν να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών
παραγόντων, καθώς και των συνεπειών της κατάστασής -υπογονιμότητας τους. Έτσι
τελικώς διασφαλίζεται το δικαίωμα στη συγκατάθεση της γυναίκας και του ζευγαριού,
ώστε να μπορέσουν να οδηγηθούν στη λήψη αποφάσεων50.
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα της ιατρικής
υποβοήθησης του ασθενή στην ανθρωπινή αναπαραγωγή, στο πλαίσιο του οποίου ο
ιατρός οφείλει να παράσχει στον ενδιαφερόμενο κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με το
θέμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Ο ιατρός συζητά, ενημερώνει για τις
θετικές και αρνητικές συνέπειες και ενθαρρύνει την προσφυγή στις μεθόδους ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ιατρικής αδυναμίας
απόκτησης παιδιών με φυσικό τρόπο ή προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση σοβαρής
ασθένειας στο παιδί. Η εφαρμογή των μεθόδων αυτών διέπεται από το σεβασμό στην
προσωπικότητα και την ελεύθερη και σοβαρή βούλησή του όπως αυτή σχηματίζεται μετά
από πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση.

50

Σημειώσεις μαθήματος ¨Αστική, ποινική, πειθαρχική ευθύνη. Δεοντολογία και ενημέρωσησυγκατάθεση ασθενούς¨, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
».Δρ Αλεξάνδρα Σκίτσου Νομικός
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Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Στο Κεφάλαιο Δ του Νόμου υπ' αριθ. 3305 περιγράφεται η ίδρυση και λειτουργία των
Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, οι οποίες θα πρέπει να είναι ειδικά
οργανωμένες για αυτό, είτε στο πλαίσιο, είτε συνδεδεμένες με κάποιο νοσοκομείοκλινική και μπορούν να λειτουργήσουν αφού λάβουν ειδική άδεια (περιγράφονται
λεπτομερώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αδειοδότητησης) του αρμόδιου φορέα και
με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής, που θα πρέπει να ανανεώνεται ανά τριετία. Τέλος
προβλέπεται η ανάκληση της άδειας από την Αρχή σε περίπτωση που διαπιστωθεί από
έλεγχο ότι έπαψαν να ισχύουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Το 2014

δημοσιεύεται και τίθεται σε ισχύ ο Nόμος Υπ΄ αριθ. 4272, ως προσαρμογή

στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης
Οκτωβρίου 2012. Εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, στο άρθρο 18 προκύπτουν κάποιες
τροποποιήσεις για τη λειτουργία των Μ.Ι.Υ.Α. η ίδρυση και λειτουργία των οποίων
συνεχίζει να αδειοδοτείται από την Αρχή51.
Επίσης το 2016 με Προεδρικό διάταγμα 52 προκύπτουν τροποποιήσεις σχετικά με τη
λειτουργία των Μ.Ι.Υ.Α που συνεχίζουν να υπόκεινται στην Αρχή , η οποία είναι
υπεύθυνη και για τον έλεγχο του αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Επίσης
ορίζεται ένας επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός γυναικολόγος- μαιευτήρας σε κάθε
Μονάδα και θα πρέπει να υποβάλλεται προς την Αρχή ετήσια έκθεση των
δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε εξαιρετικό
συμβάν. Στο συγκεκριμένο διάταγμα ορίζεται σαφώς και με λεπτομέρεια το πώς θα
πρέπει να είναι διαμορφωμένοι οι χώροι και ο εξοπλισμός της Μονάδας, όπως επίσης και
τα προσόντα και τα καθήκοντα του προσωπικού της (Κεφάλαιο Β). Τέλος στο άρθρο 6
περιγράφονται τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν οι γυναικολόγοι-μαιευτήρες και
μάλιστα ανάμεσα σε αυτά είναι σημαντικός ο αριθμό κύκλων IVF (πλήρεις κύκλοι με

51

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4272 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της

Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή,
μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για
την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις. 11 Ιουλίου 2014,
Αρ. Φύλλου 145.
, Αρ. Φύλλου 20.

97

ωοθηκική διέγερση, ωοληψία και εμβρυομεταφορά) που θα πρέπει να έχουν
παρακολουθήσει και αυτός είναι τουλάχιστον 50 ετησίως. Απαιτείται ακόμη
παρακολούθηση σεμιναρίων και ειδικών μετεκπαιδευτικών μαθημάτων- συνεδρίων στην
Ι.Υ.Α ή να διαθέτει ερευνητική εμπειρία.
Σημειώνεται τέλος η ανάγκη υλοποίησης ετησίως, μελέτης για τη διαχείριση κλινικής
επικινδυνότητας των Μ.Ι.Υ.Α (από τις επεμβάσεις- χορήγηση φαρμάκων), με σκοπό την
ελαχιστοποίηση αυτής και με τη λήψη προληπτικών μέτρων.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο νομοθέτης στο σημείο αυτό θέτει ως ύψιστης σημασίας την
λειτουργία των Μονάδων με υψηλά πρότυπα ποιότητας και διαδικασίες ελέγχου της
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται από αυτές με βάση κανόνες
βέλτιστων πρακτικών από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και τις κατευθυντήριες
οδηγίες- πρωτόκολλα των εθνικών επιστημονικών εταιριών. Η προσπάθεια αυτή του
νομοθέτη συνάδει με την τήρηση της αρχής του μη βλάπτειν και της μέγιστης ωφέλειας,
καθώς μόνο μέσα από την τήρηση αυστηρών διαδικασιών για τη λήψη άδειας,
διατήρησης αυτής αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας των Μονάδων μπορεί να
εξασφαλιστεί σε όσο το δυνατόν μέγιστο βαθμό η ασφάλεια της γυναίκας που θα
υποβληθεί σε IVF.
Η παραπάνω αυστηρότητα που παρατηρείται από πλευράς του νομοθέτη για τη
λειτουργία των M.I.Y.A. μπορεί να ερμηνευτεί και ως ανάγκη τροποποίησης της
Ελληνικής νομοθεσίας για την I.Y.A. , καθώς σήμερα προωθείται ολοένα και
περισσότερο τόσο από πλευράς της ίδιας της πολιτείας, όσο και από τις ίδιες τις Μονάδες
ο ¨Ιατρικός Τουρισμός¨ στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ακόμη και με
καμπάνιες στα Μ.Μ.Ε. Είναι γεγονός πως ελλείψει μιας συνολικής διεθνούς πρακτικής
σε θέματα Ι.Υ.Α. , το κάθε κράτος ακολουθεί την δική του πολιτική. Στην Ελλάδα η
νομοθεσία είναι περισσότερο ¨ελαστική¨ σε σχέση με άλλα κράτη στην εφαρμογή I.Y.A.
ακόμη και όσον αφορά στα όρια της ηλικίας της γυναίκας, που σε άλλα κράτη είναι πιο
αυστηρά και αφορούν σε μικρότερης ηλικίας γυναίκες. Έτσι η Ελλάδα προσελκύει
υπογόνιμα ζευγάρια που επιθυμούν να υποβληθούν σε ART αλλά δεν τους επιτρέπεται
στη χώρα τους. Εδώ το κριτήριο τους είναι η δυνατότητα που τους δίνεται για IVF και
όχι τελικώς η καλύτερη ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Συνεπώς ελλοχεύει ο
κίνδυνος εκμετάλλευσης αυτών των ζευγαριών και εργαλειοποίησης τους στα πλαίσια
98

της σύγχρονης εμπορευματοποίησης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παγκοσμίως,
ιδιαίτερα δε όσο δεν είναι ενεργή η Αρχή ως ρυθμιστής και ελεγκτής της εφαρμογής της
I.Y.A. ανά την Ελληνική επικράτεια. Με βάση τα δεδομένα αυτά είναι θετική και
απαραίτητη η ενεργοποίηση του νομοθέτη και ρύθμιση, ακόμη και σε λεπτομέρεια, της
λειτουργίας των M.I.Y.A.

Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Η Εθνική Αρχή

Ι.Υ.Α περιγράφεται για πρώτη φορά στο Νόμο υπ' αριθ. 3305-

Κεφάλαιο

όπου

Ε΄,

αναφέρεται

ότι:

«Συνιστάται

Εθνική

Αρχή

Ιατρικώς

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.), με αποστολή την εποπτεία της
εφαρμογής του Ν. 3089/2002 και του παρόντος νόμου, καθώς και την ενάσκηση των
αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά». Αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή
και κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Αρχής απολαύουν
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η Αρχή υπάγεται στον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει έδρα την Αθήνα». Τέλος, η Αρχή έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
- Ελέγχει αν πληρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις για τη σύσταση

και λειτουργία των Μ.Ι.Υ.Α., ώστε να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας ή να ανανεωθεί
η υπάρχουσα. Επιπλέον, διενεργεί έκτακτους ελέγχους αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
καταγγελίας.
- Εκδίδει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του νόμου άδειες, υπό τις προϋποθέσεις
που η ίδια ορίζει.
- Καταρτίζει τον ειδικό κώδικα δεοντολογίας για τα θέματα που σχετίζονται με την
Ι.Υ.Α. και ελέγχει την τήρησή του.
- Συλλέγει και αρχειοθετεί τα κλινικά και ερευνητικά αποτελέσματα της δραστηριότητας
των Μ.Ι.Υ.Α
- Ενημερώνει και διαφωτίζει το κοινό σχετικά με τα θέματα της Ι.Υ.Α. μέσω της
περιοδικής δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των Μ.Ι.Υ.Α. σε
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εθνικό επίπεδο και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Επίσης παρακολουθεί και καταγράφει
τις επιστημονικές και τις κοινωνικές εξελίξεις στον τομέα της Ι.Υ.Α.
- Γνωμοδοτεί και υποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για απαιτούμενες νέες ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις του υπάρχοντος
νομοθετικού πλαισίου.
- Τηρεί τα εθνικά μητρώα και αρχεία.
Καθώς και άλλες λειτουργίες που αφορούν την Ι.Υ.Α, ενώ στη συνέχεια περιγράφεται με
λεπτομέρεια η λειτουργία της και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των
προϋποθέσεων από πλευράς του ιατρού και της Μονάδας.
Επομένως η Αρχή επιτελεί το ρόλο του ¨Ρυθμιστή¨ στην εφαρμογή της Ι.Υ.Α από τις
αντίστοιχες Μονάδες στη χώρα μας, εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία αυτών και
επομένως την ασφάλεια των γυναικών και των υπογόνιμων ζευγαριών53.

Ιατρική Δεοντολογία
Στη χώρα μας σήμερα έχει θεσπιστεί Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας που έχει ψηφιστεί
και έχει ισχύ νόμου- κράτους (Νόμος υπ’ αριθ. 3418)54. Παρακάτω με βάση τα βιοηθικά
προβλήματα που εξετάστηκαν στο δεύτερο μέρος, θα γίνει αναφορά στα άρθρα και τα
σημεία του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας στην Ελλάδα που έχουν άμεση σχέση με αυτά
και τη ερμηνεία αυτών.
Στο άρθρο 1 του κώδικα δίνεται ο ορισμός της ιατρικής πράξης, που έχει σκοπό με
επιστημονική μέθοδο την πρόληψη, διάγνωση , θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας
του ασθενούς. Συνεχίζοντας στο άρθρο 2 ο τίτλος είναι : « Η άσκηση της ιατρικής ως
λειτούργημα». Εδώ αναφέρεται ότι ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και «πρέπει να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί
να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιδίου και να κλονίσει την πίστη του κοινού
προς το ιατρικό επάγγελμα». Η αναφορά αυτή έχει να κάνει άμεσα με την εικόνα του
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Εθνική αρχή ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, προβλήθηκες 02/10/2016, από
http://eaiya.gov.gr/
54
Νόμος υπ’ αριθ. 3418. Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, 28 Νοεμβρίου 2005, ΦΕΚ Αρ. φύλλου 287
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ιατρού στην κοινωνία, την ακεραιότητα του και τη « σχέση εμπιστοσύνης» που θα
πρέπει να διαφυλάττεται.
Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ιατρικό λειτούργημα ασκείται με απόλυτο σεβασμό στην
ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Εδώ είναι εμφανές η προσπάθεια του νομοθέτη για
διαφύλαξη της αρχής του σεβασμού στο πρόσωπο του ασθενούς και της προσωπικότητας
του (της γυναίκας- ζεύγους στην Ι.Υ.Α.).
Στο κεφάλαιο Γ΄ γίνεται αναφορά στην « ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης και
σεβασμού». Στην παράγραφο 2 αυτό ορίζεται σαφώς ως: «Ο ιατρός φροντίζει για την
ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ αυτού και του
χρήστη−ασθενή. Ακούει τους ασθενείς του, τους συμπεριφέρεται με σεβασμό και
κατανόηση και σέβεται τις απόψεις, την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά τους. Επίσης,
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κώδικα στις υποχρεώσεις του ιατρού προς τον ασθενή είναι
να δίνει προτεραιότητα στην προστασία της υγείας του ασθενή. Συνεχίζοντας, ο ιατρός
οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 10 «συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης και ενημέρωσης
σχετικά με τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της ειδικότητάς του» .
Ένα σημαντικό καθήκον του ιατρού τονίζεται στο άρθρο 11 του κώδικα με τίτλο
¨υποχρέωση ενημέρωσης¨. Πιο συγκεκριμένα: « Ο ιατρός έχει καθήκον αληθείας προς
τον ασθενή. Οφείλει να ενημερώνει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για την
πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της
προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους ή
επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό
χρόνο αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα των
ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του
και να προχωρεί, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων».
Ενώ στο άρθρο 12 γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ενήμερη συναίνεσης «Ο ιατρός δεν
επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του ασθενή». Περιγράφονται δε και οι προϋποθέσεις για
πραγματική, ενήμερη συγκατάθεση:
α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το
προηγούμενο άρθρο.
β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναίνεση.
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γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται
σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη.
δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο
περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της.
Τέλος γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο άρθρο 30 για την ιατρική υποβοήθηση στην
ανθρώπινη αναπαραγωγή. Εδώ ορίζονται τα εξής:
- Ο ιατρός οφείλει να παράσχει στον ενδιαφερόμενο κάθε χρήσιμη πληροφορία
σχετικά με το θέμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
- Ο ιατρός συζητά, ενημερώνει για τις θετικές και αρνητικές συνέπειες και ενθαρρύνει
την

προσφυγή

στις

μεθόδους

ιατρικώς

υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής

σε

συγκεκριμένες περιπτώσεις ιατρικής αδυναμίας απόκτησης παιδιών με φυσικό τρόπο ή
προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση σοβαρής ασθένειας στο παιδί.
- Η εφαρμογή των μεθόδων αυτών διέπεται από το σεβασμό στην προσωπικότητα του
ανθρώπου και την ελεύθερη και σοβαρή βούλησή του, όπως αυτή σχηματίζεται μετά
από πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός απέχει από κάθε
επιχείρηση ή προσπάθεια βιομηχανοποίησης της διαδικασίας της ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Συνοψίζοντας τη συζήτηση για τον σύγχρονο Ελληνικό κώδικα ιατρικής δεοντολογίας
παρατηρούμε πρώτον ότι οι νόμοι, που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, και οι
τροποποιήσεις αυτών για την Ι.Υ.Α ακολουθούν τους βασικούς κανόνες- αρχές και είναι
σύμφωνες με τον Κώδικα. Δεύτερον διαβάζοντας κανείς τον κώδικα αντιλαμβάνεται ότι
αναφέρεται στα καίρια ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από την άσκηση της ιατρικής
πράξης και συγκεκριμένα για την I.Y.A., καλύπτει δε τους βιοηθικούς προβληματισμούς
που προκύπτουν και συζητήθηκαν στο δεύτερο μέρος της εργασίας.
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εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής : Σύμβαση για τα ανθρώπινα Δικαιώματα και τη
Βιοϊατρική, Νόμος 2619, ΦΕΚ Α’ 132
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-Τσινόρεμα Σταυρούλα (2015). Το πρόσωπο και η αρχή της προσωπικότητας στη
νεότερη ηθική φιλοσοφία και τη βιοηθική, στον τόμο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙΙ –
Το

ανθρώπινο

πρόσωπο,

επιμ.

Φερενίκη

Παναγοπούλου-Κουτνατζή,

Νομική

Βιβλιοθήκη, Παπαζήσης
-Τσινόρεμα Σταυρούλα (ΔΕΚ 2006). Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ. Η

ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ,

Εκδόσεις ΣΤΙΓΜΗ- ΑΘΗΝΑ.
-Χαραλάμπους Γιώργος. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ, Σημειώσεις μαθήματος
ΦΙΛ.102 Βιοηθική: Μέθοδοι,

Αρχές,

Προβλήματα.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό

Πρόγραμμα Σπουδών Βιοηθική, Πανεπιστήμιο Κρήτης
- ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ.

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3418, 28

Νοεμβρίου 2005, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 287
- Νόμος Υπ’ αριθ, 3089 Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Αρ.
Φύλλου 327, δημοσιεύτηκε 23 Δεκεμβρίου 2002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
- ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3305 (ΦΕΚ Α΄17 27.1.2005). Εφαρμογή της Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
-Σημειώσεις μαθήματος ¨Αστική, ποινική, πειθαρχική ευθύνη. Δεοντολογία και
ενημέρωση-συγκατάθεση ασθενούς¨, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Έρευνα
στη Γυναικεία Αναπαραγωγή ».Δρ Αλεξάνδρα Σκίτσου Νομικός
- NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4272 Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών
ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών − μελών, ανθρώπινων
οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την
Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις. 11 Ιουλίου 2014, Αρ.
Φύλλου 145.
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- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις. 18
Φεβρουαρίου 2016 , Αρ. Φύλλου 20.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

-http://users.uoa.gr/~pvassil/Vassiloyannis.html
-http://www.bioethics.gr
-http://eaiya.gov.gr/
-www.uptodate.com
- http://www.embryoland.gr/
-http://www.genesisathens.gr/
-http://www.iolife.eu/
-http://www.eugonia.com.gr/
-http://www.lifeclinic.gr/
-http://www.sart.org/
-http://www.iffs-reproduction.org/
- http://guide.hfea.gov.uk/guide/
-https://www.eshre.eu/

-https://www.asrm.org/splash/splash.aspx

-http://www.nhs.uk/conditions/IVF/Pages/Introduction.aspx
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