
If blood as a living human tissue is increasingly bought and sold as an

article of commerce and profit accrues from such transactions then it follows

that the laws of commerce must, in the end, prevail.
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Νυρεμβέργη : ας θυμηθούμε

Κώδικας της Νυρεμβέργης

→ βάσεις ενός διεθνούς νομικού πλαισίου για τη χρησιμοποίηση ανθρώπων
στην επιστημονική έρευνα

► η εθελούσια συναίνεση βασική προϋπόθεση
► απαγορεύονται όταν εκ των προτέρων υπάρχει η γνώση ότι πιθανόν να

προκληθεί ο θάνατος ή ο τραυματισμός του υποκειμένου

Διακήρυξη του Ελσίνκι
Βιοϊατρική έρευνα→ το συμφέρον της επιστήμης και του κοινωνικού συνόλου

δεν θα πρέπει ποτέ να επισκιάζει τη μέριμνα για την υγεία του υποκειμένου

• Ravensbrueck
→ χρήση Sulfanilamide & άλλων

φαρμάκων : κανένα όφελος για το ανθρώπινο
υποκείμενο του πειράματος

→ αναγέννηση Οστών, Νεύρων και
Μυών και Μεταμόσχευση οστών : κανένα
όφελος για το ανθρώπινο υποκείμενο του
πειράματος



Το ανθρώπινο σώμα ως εμπορεύσιμο είδος :
πρόκειται για νέα ιδέα ;



1. Το ανθρώπινο σώμα ως φαρμακευτική πρώτη ύλη

“Οι Άγγλοι φαρμακοποιοί, ειδικά αυτοί από
το Λονδίνο, πωλούν κεφαλές ή κρανία
νεκρών, επί των οποίων έχει αναπτυχθεί
μικρές ποσότητες πρασινωπών βρύων…”
Pharmacopée Royale Galénique et Chymique 1676

‘Καθότι όλο το καλοκαίρι παρουσίαζα συχνά
αιμορραγία από τη μύτη, αναγκαζόμενος να
χρησιμοποιήσω διάφορα φάρμακα για να
ελέγξω αυτή την πάθηση, αυτό που βρήκα
πιο αποτελεσματικό για να σταματήσω την
αιμορραγία ήταν η χρήση μικρής ποσότητας
από βρύα προερχόμενα από το κρανίο
νεκρού ανθρώπου …’ Robert Boyle, 1644



1. Το ανθρώπινο σώμα ως φαρμακευτική πρώτη ύλη (συν.)

Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το
υποκείμενο της ιατρικής, αλλά
συνεισφέρει με το σώμα του και ως
φαρμακευτική πρώτη ύλη (Materia
Medica)

Δείγματα προερχόμενα από το, εν ζωή
ευρισκόμενο, ανθρώπινο σώμα
περιλαμβάνουν : μαλλιά, νύχια, σίελο,
ιδρώτα, έμμηνα, γάλα, ούρα, σπέρμα,
αίμα, πέτρες από την ουροδόχο
κύστη… και μεμβράνες που καλύπτουν
το κρανίο εμβρύων

Pharmacopoeia Universalis,
1747



2. Δουλεία

Transatlantic Slave trade 1880

Montgomery, March 8th, 1853



3. Κηδεμονία - Coverture

• Στην αγγλο-αμερικάνικη νομοθεσία μέχρι τα μέσα του 19ου
αιώνα οι γυναίκες χάνουν την νομική τους ύπαρξη με τον
γάμο, ο οποίος δίνει το δικαίωμα στους συζύγους για τον
απόλυτο έλεγχο της περιουσίας, σώματος, δράσεων. Μόνο οι
χήρες και οι ανύπανδρες γυναίκες έχουν το δικαίωμα του
ελέγχου της περιουσίας τους και των δράσεων τους.

• Με τον γάμο ο σύζυγος και η σύζυγος αντιμετωπίζονται ως
μία νομική οντότητα : με άλλα λόγια η νομική ύπαρξη της
γυναίκας αναστέλλεται κατά τη διάρκεια του γάμου ή
ενσωματώνεται σε αυτή του συζύγου της : κάτω από την
προστασία και κάλυψη του οποίου δρα …



Επιπλέον…



Το ανθρώπινο σώμα
ως “πρώτη ύλη” για

ιατρική χρήση



Τα σώματα εκτελεσμένων ήταν η πρώτη νόμιμη πηγή ανθρώπινων
σωμάτων για ανατομική χρήση

Salerno 1241

Scotland 1506

Padua 1539

England 1540

Giessen 1676Florence 1387

Prague
1600



Η τυμβωρυχία→ μόνιμο πρόβλημα στην Αγγλία 18ο -19ο

→ έλλειψη νομοθεσίας για τα αζήτητα πτώματα

• Υπόθεση Hare &Burke
• Δολοφόνησαν 30 αλκοολικούς και

πώλησαν τα πτώματα στον Dr Knox
• Ο Knox δεν έκανε ερωτήσεις

– Διάσημος ανατόμος στο Παν.του
Εδιμβούργου

– Δεν καταδικάσθηκε ποτέ
► Ιατροί, ανατόμοι και φοιτητές

ιατρικής → πρόσβαση σε πτώματα

► νομιμοποιείται η δωρεά

σώματος για επιστημονικούς λόγουςRobert Knox of
Edinburgh 1793-1862

Anatomy Act 1832



Το ανθρώπινο σώμα ως “πρώτη
ύλη” για ιατρική χρήση (συν.)

Επιθηλιακά κύτταρα → από
αδενοκαρκίνωμα τράχηλου μήτρας της
Henrietta Lacks

Η πρώτη ανθρώπινη κυτταρική σειρά που
θεμελιώθηκε σε καλλιέργεια

Το πιο ευρέως χρησιμοποιημένο σύστημα
στην βιολογική έρευνα (HeLa)

Συνέβαλε στον χαρακτηρισμό σημαντικών
βιολογικών διεργασιών και πάνω από
60.000 δημοσιεύσεις (Landry et al., 2013).

Ανάπτυξη εμβολίου έναντι ιού
πολιομυελίτιδας.

Δύο Nobel → έρευνες όπου τα HeLa
διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο

Τεράστια κέρδη στη βιομηχανία που
κατασκεύασε την σειρά HeLA

Η οικογένεια ουδέποτε
ενημερώθηκε,

δεν έδωσε ποτέ τη συναίνεση της





Ως εμπορεύσιμο βιολογικό προϊόν …



ή σαν “δώρο”



ή για ψυχαγωγια ;







Recommendations of good
practice for the donation and
study of human bodies and
tissues for anatomical
examination



Ως κοινωνική ευθύνη /ηθική υποχρέωση…



Εάν όχι ….





10 μέρη του σώματος σου που μπορείς νόμιμα να πουλήσεις

10
BLOOD (UP TO

$120)

9
HAIR (UP TO
$3,000)

8
PLASMA (UP TO

$4,800)

7
SPERM (UP TO $12,000)

6
FECES

(UP TO $13,000)

5
BONE MARROW
(UP TO $18,000)

4
BREAST MILK
($23,000)

3
EGGS ($24,000)

2
WOMB (UP TO

$45,000)

1
CLINICAL TRIALS
(UP TO $50,000)



Έχει και συνέχεια
αφού “φύγεις” …





1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΟΤΩΝ
On-line, γρ. κηδειών, οίκοι ευγηρίας,
νοσοκομεία. Οι δότες ενημερώνονται ότι θα
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της επιστήμης
και θα έχουν δωρεάν αποτέφρωση

2. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Ο δότης ή ο πλησιέστερος
συγγενής μετά θάνατο παρέχει
τη συναίνεση του για δωρεά του
σώματος του σε “μεσίτη”

3. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Μετά θάνατο ο “μεσίτης” αξιολογεί
το ιατρικό ιστορικό και τη φυσική
κατάσταση του θανόντος- βάρος,
χειρουργικά εμφυτεύματα, ουλές-
και ελέγχει για λοιμώδη νοσήματα.

4. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΤΩΜΑΤΟΣ
Ο “μεσίτης” είτε κρατά ολόκληρο το
σώμα ή προχωρά σε τεμαχισμό του. Τα
περισσότερα σώματα τεμαχίζονται σε
έξι κομμάτια : κεφαλή, θώρακας, χέρια
και πόδια.

5. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
Εάν ζητηθεί, μέρος του σώματος που δεν θα
πωληθεί για έρευνα ή εκπαίδευση αποτεφρώνεται
μέσα σε μερικές εβδομάδες και επιστρέφεται στον
πλησιέστερο συγγενή.

6. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
Ο πελάτης π.χ εταιρεία ιατρικού
εξοπλισμού, υποβάλλει παραγγελία
για συγκεκριμένο αριθμό μερών του
σώματος. Παράδειγμα : 27 αγκώνες
για εκπαιδευτικό σεμινάριο
χειρουργικής.

7. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ο “μεσίτης” καθορίζει την τιμή
και εάν αυτή γίνει αποδεκτή,
πωλεί ή δανείζει τα μέρη του
σώματος στον πελάτη.

8. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Τα ενοικιαζόμενα μέρη του
σώματος επιστρέφονται στον
μεσίτη για πιθανή
επαναχρησιμοποίηση, τα μέρη
που πωλούνται μετά τη χρήση
τους αποτεφρώνονται και
απορρίπτονται .





Πόσο “μακριά” είναι διατεθειμένη η κοινωνία να φθάσει
στην προσπάθεια της να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να
δωρίζουν μέρη ή τμήματα του σώματος τους ;

Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας και των θεσμικών της
οργάνων στην ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση ιστών,
οργάνων και μελών του ανθρώπινου σώματος ;



“The pure and simple truth is rarely pure and never simple”

Oscar Wilde (1854-1900)


