
Preimplantációs
diagnosztika
Etikai reflexiók az élet kezdetét érintő felelősségről

Bevezetés

A preimplantációs diagnosztika (PID) az anyaméhbe való beülte-
tés előtt az embrió genetikai tulajdonságait vizsgálja. Ez úton lehe-
tővé válik, hogy például olyan pároknak is egészséges gyermekük
születhessen, akiknél bizonyos örökletes betegségekre való hajlam
áll fenn. A PID csak a mesterséges megtermékenyítés keretén belül
lehetséges. (Érdemes megjegyezni, hogy az első lombikbébi 1978-
ban született, és csak 1990-ben sikerült először a gyermek nemét
beültetés előtt meghatározni.) Az eljárás során a négy-, illetve nyolc-
sejtes embrióból egy vagy két sejtet távolítanak el, amelyet geneti-
kai vizsgálatnak vetnek alá, hogy a súlyos megbetegedés lehetősé-
gét jelző genetikai eltéréseket kimutassák. Ebben az esetben még
úgynevezett „totipotens” sejtekről van szó. Ez azt jelenti, hogy tel-
jes egyeddé, tehát emberré képesek kifejlődni. (A pluripotens sej-
tekből ezzel ellentétben nem fejlődhet ki teljes egyed.) A PID nyo-
mán csak azokat az embriókat ültetik át az anyába, amelyek nem
mutatnak semmiféle hajlamosságot súlyos, genetikailag meghatá-
rozott betegségekre vagy fogyatékosságra. A genetikailag „hibás”
embriókat megsemmisítik.

Ausztriában a hatályos reprodukciós medicinát szabályozó tör-
vény (Fortpflanzungsmedizingesetz) tiltja a PID-t. A kancellári hivatal
mellett dolgozó bioetikai bizottság már 2004-ben foglalkozott a kér-
déssel, és jelentős többséggel fogadtak el egy állásfoglalást a PID en-
gedélyezésének törvényi korlátozásairól (például egy súlyos örökle-
tes betegség magas kockázata esetén).1 Jelenleg a törvény átdolgozása
folyik, amely valószínűleg a jelenlegi szabályozás liberalizációját
fogja eredményezni.

Németországban 2011 óta bizonyos megszorításokkal ugyan, de
engedélyezett a PID. Elsősorban azon párok számára tették hozzá-
férhetővé, akik súlyos örökletes betegségre való hajlamot hordoznak,
vagy akik esetében halvaszüléssel vagy vetéléssel kell számolni.

A visszaéléseket elkerülendő, kötelezővé tették a tanácsadáson
való részvételt, valamint egy bioetikai bizottságnak is hozzájárulá-
sát kell adnia az eljáráshoz. A PID-t továbbá csak néhány, megfe-
lelő engedéllyel rendelkező központban végezhetik el. Ezt a döntést
hevesen vitatták országszerte. A kritikusok a „feltételekhez kötött
nemzés” (Zeugung auf Probe) veszélyétől óvtak. A katolikus egyház
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oldaláról többek között azt bírálták, hogy az embriók szelekciója az
emberi méltóság megsértését jelenti, amely minden embert életé-
nek kezdetétől megillet. Evangélikus oldalról viszont nem jött létre
hasonló egyetértés a kérdés bírálata kapcsán.

Etikai szempontok

A preimplantációs diagnosztika egy sor orvosi, természettudomá-
nyos, társadalmi, jogi és nem utolsósorban erkölcsi kérdést vet fel.
Az etikában folyó vita legtöbbször a következő kérdések körül
forog: 

— Mit jelent a tisztelet az emberi élet korai szakaszában? Mikor
kezdődik egyáltalán az emberi élet? Mely időponttól fogva tekint-
hetjük az embriót emberi méltósággal rendelkező személynek,
amely feltétlen védelmet érdemel? Mit, pontosabban kit tekintünk
személynek?

— Van-e különbség az „in vitro” és az „in vivo” fogant embriók
között azok ontológiai, morális és jogi státuszát tekintve? A lom-
bikban fogant embrió élete kevésbé érdemes a védelemre az anya-
méhben fejlődő embrióénál?

— Mérlegre tehetjük-e az emberi embriót más javakkal szemben?
(Például az embrió védelmét azzal a kívánsággal, hogy a szülők-
nek saját, genetikai károsodástól mentes gyermeke szülessen?)

— Milyen hatással lehet az emberi genomba történő beavatkozás
az emberiségnek mint fajnak az önfelfogására nézve a jövőbeni ge-
nerációk esetében?

— Hol van a határ a preimplantációs diagnosztika preventív, az
öröklött betegségek és a súlyos fogyatékosság elkerülésére irá-
nyuló, valamint az úgynevezett „pozitív eugenikai”, nem orvosi
alapon történő alkalmazása között?

Az ilyen és hasonló kérdésekre adott válaszok gyakran ellenté-
tes eredményt hoznak, és legtöbbször világnézeti és vallási meg-
győződésen alapulnak. Ehhez társul még az a tény, hogy a plura-
lisztikus-individualista társadalomban a különféle világnézeteket
és vallási tanokat egyre kevésbé lehet párbeszéd által közös neve-
zőre hozni.2 Nemcsak különféle világnézetek és vallási tanok ver-
senyeznek egymással, hanem a vallási közösségeken belül is egy-
mástól eltérő vélemények létezhetnek az említett kérdéseket
illetően. Így például a zsidóság és az iszlám nagyobbik része elfo-
gadóbb nézeteket képvisel a PID-val kapcsolatban, mint a legtöbb
keresztény egyház.3 Az orvostudomány által kínált lehetőségek kö-
rének a bővülése és a már bevett preimplantációs és prenatális el-
járások azt mutatják, hogy a már megszokott újításokról csak ne-
hezen mondunk le egy „magasabb szintű felelősség” miatt. Amint
a következő, a PID mellett és ellen felsorakoztatott érvek is mutat-
ják, nem mindegy, hogy érintettként (például azok a szülők, akik
örökletes betegséget hordoznak), egy kívülálló kvázi-objektív né-
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zőpontjából, vagy bizonyos érdekek képviselőjeként tesszük fel eze-
ket a kérdéseket.

Érvek a PID mellett és ellen 4

A PID támogatói elsősorban az érintett pár szenvedésére hivatkoz-
nak: az „egészséges gyermekhez való jogot” biztosítani kellene a
diagnosztizálható örökletes betegséget hordozó pároknak. Emellett
a PID törvényi tilalma és az Ausztriában érvényes abortusz-szabá-
lyozás közötti ellentmondásra hivatkoznak. Ausztriában az első
három hónapban elvégzett abortusz nemcsak a nem kívánt terhes-
ség esetében nem büntetett, tehát gyakorlatilag megengedett, ha -
nem az „embryopathikus indikációk”5 megléte, így a 21-es triszó mia
(Down-kór) esetén is. A preimplantációs vizsgálat tehát a kisebb
rosszat jelentené a „feltételekhez kötött terhességgel” (Schwanger -
schaft auf Probe) szemben. Továbbá a lombikban lévő, négy- vagy
nyolcsejtes stádiumú embrióknak kevesebb védelem jár, mint az
anyaméhben lévőknek. A PID nemzeti tilalma egy meglehetősen
kérdéses egészségügyi turizmushoz vezetne a szomszéd államok
irányába, ahol a PID megengedett. Ezt csak tehetősebb rétegek en-
gedhetnék meg maguknak, ami a szociális igazságosság követel-
ményét sérti. Ugyanakkor a PID mellett érvelők között is egyetér-
tés látszik abban, hogy csak súlyos betegség esetén szabadna
engedélyezni, nem pedig kívánt tulajdonságok szerinti aktív sze-
lekció céljára („pozitív eugenika”).

A PID ellenzői mindezzel szemben azt hozzák fel, hogy minden
emberi embrió oszthatatlan emberi méltósággal rendelkezik és
ebből fakadóan fogantatásától fogva feltétlen védelem illeti meg.
Mivel a PID esetében az embriók célzott kiválogatásáról van szó,
ez magában hordozza az emberi élet társadalmi szelekcióját és egy-
ben instrumentalizációját. Ebben az összefüggésben a fogyatékkal
élőket képviselő szervezetek azzal érvelnek, hogy a PID állami be-
vezetése a fogyatékkal élők diszkriminálásához vezet. A legfőbb ve-
szély az, hogy magában hordozza egy új, korlátok nélküli eugenika
lehetőségét. További probléma, hogy a PID alkalmazási köre ko-
rántsem korlátozódik azokra a területekre, amelyeket a támogatói
általában emlegetnek. Mivel a PID a csírapályába történő beavat-
kozások, valamint embriók klónozása esetében is szóba jön, enge-
délyezése utóbbi eljárások szélesebb körű elfogadásához vezethet.
Ezzel ajtót nyitna egyéb vitatott eljárások számára is.

Vitatott kérdések

A következőkben három vitatott kérdésről lesz szó. Bár mindhá-
rom probléma-terület alapvető és meglehetősen széles, mégsem
lehet őket egy világnézetileg semleges jogállam keretein belül min-
den érintett számára kielégítően megoldani. Ezért szeretnék a kö-

4Vö. Bioethik -
kommission beim

Bundeskanzleramt:
i. m. 9–18.

5Embryopathikus
indikációnak azt

nevezzük, amikor a
terhességmegszakítást

az embrió
megbetegedése, vagy

valamely fejlődési
rendellenesség

diagnosztizálása nyomán
hajtják végre.

13

3_Platzer_Preimplantációs diagnosztika_Layout 1  2013.12.12.  10:08  Page 13



vetkezőkben amellett érvelni, hogy a vita során elsősorban azt a
kérdést kell szem előtt tartani, hogy mit jelent felelős szülőnek
lenni, akár a család szűkebb világa, akár az „emberi család”, tehát
az emberi faj felöl nézve. Itt elsősorban Jürgen Habermasnak a li-
berális eugenikával kapcsolatos gondolataira fogok hivatkozni.

Habermas mindenekelőtt arra a kérdésre keresi a választ, hogy
egyedi életvezetésünket és morális önfelfogásunkat tekintve milyen
jelentőséggel bír az a tény, hogy nem rendelkezhetünk testi létezé-
sünk genetikai alapjaival. Ma viszont már azzal a kérdéssel kell szem-
benéznünk, hogy „a későbbi generációk azzal a helyzettel találhatják
szembe magukat, hogy többé már nem osztatlan szerzői saját élettör-
ténetüknek — és ilyen módon nem is vonhatók többé felelősségre”.6

Első pillantásra a PID támogatóinak érvei közül a legerősebbnek az
tűnik, hogy a lombikban történő vizsgálat a kisebb rossz az (Auszt-
riában törvényellenes, ámbár az első három hónap során nem bün-
tetett) abortusszal összehasonlítva. Itt azonban érdemes bizonyos
megkülönböztetéssel élni: a preimplantációs diagnosztika igény-
bevétele, amely megengedi a genetikailag terhelt embriók szelektív
elpusztítását, etikai szempontból néhány ponton különbözik a ter-
hesség-megszakítástól. A nem kívánt terhesség elutasítása esetében
ugyanis a nő önmeghatározáshoz való joga ütközik az embrió vé-
delemre való rászorultságával. Ezzel szemben a PID esetében a meg
nem született életének a védelme kerül mérlegre a gyermekre
vágyó szülőknek azzal a kívánságával, hogy a nem megfelelő egész -
ségi diszpozíciókkal rendelkező embrió beültetését elutasítsák. A szü-
 lők ezt az ütközést már akkor számításba veszik, amikor az embrió
genetikai vizsgálatát kérik.

Továbbá nem azért nem büntetik a terhesség-megszakítást, mert a
meg nem született élet kevésbé méltó a védelemre, mint a már meg-
születetté, hanem arról van szó, hogy az anya–gyermek viszony kü-
lönleges voltát és az ezzel járó konfliktusokat figyelembe kell venni.
Ezen kívül az, hogy bizonyos esetekben nem tudunk eleget tenni
annak a követelménynek, hogy az életet védelmezni kell, nem jelenti
azt, hogy más esetben ennek felfüggesztését igazolni lehetne.

Magasabb szinten az előzetes „minőség-ellenőrzés” nyomán egy
további szempont merül fel, mégpedig az, hogy itt tulajdonképpen
egy bizonyos preferenciák és értékorientációk mentén feltételesen
létrehozott emberi élet instrumentalizációjáról van szó. Az élet
ilyen fajta tárgyiasítása végső soron hatással van saját önfelfogásunk
azon részére, hogy mit is értünk ember alatt.7

Az embrió morális státuszának a kérdésével kapcsolatban először
az emberi élet kezdetének pontos meghatározhatóságát kell tisz-
tázni. Empirikus úton nem lehet egyértelműen tisztázni, hogy az
emberi élet tulajdonképpen mikor kezdődik. A személy-volt kér-
dése is nehézségeket vet fel a korai embrió esetében. Az emberi élet
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első napjaiban az egyes sejtek totipotenciájának következtében bio ló-
giailag nem beszélhetünk egyedről. A korai embrióból potenciálisan
több egyed is kifejlődhet. Az egyediség klasszikus meghatározása
pedig feltételezi az individuális létet. Amint az egyes ember halála
esetében, úgy az emberi élet kezdeténél is különbséget kell tenni a
metafizikai szint és az empirikusan tapasztalt biológiai folyamatok
között. Így Jürgen Habermasszal együtt megállapíthatjuk, hogy
csak világnézeti, illetve vallási alapon lehet a morális státusz egy-
értelmű meghatározásához eljutni, legyen az keresztény metafizika,
vagy naturalista világkép. Az embrió morális státuszának a meg-
határozása tehát a pluralisztikus társadalmakban és egy világnéze-
tileg semleges demokratikus államban „értelemszerűen vitatott
kell, hogy maradjon”!8 Nem szükséges tehát, hogy osztatlan egyet -
értés uralkodjon a kérdés megítélését illetően, az érveknek viszont
általánosan érvényes plauzibilitással kell rendelkezniük.

Bár keresztény nézőpontból az emberi élet feltétlen védelme az
alapvető javakhoz tartozik, a fenti kijelentéseket a katolikus morál-
teológiának szem előtt kell tartania. Az emberi élet kezdetének, il-
letve annak védelmének a kérdését illetően a „tutiorizmus” (lat. tutus
= biztos) jelenik meg felelősségteljes magatartásként. A „tutio riz mus”
azt mondja, hogy ha egy döntés bizonytalan következményekkel jár,
akkor a két lehetőség közül a biztosabbat kell választani, ebben az
esetben az emberi élet védelmét. De még erre a felfogásra is igaz,
hogy azt egy plurális társadalomban mindenki számára érthető, a
vallási és ideológiai nézeteket meghaladó nyelvre kell lefordítani.

Alapvetően azt mondhatjuk, hogy a géntechnikai beavatkozások
nem önmagukban jelentik a problémát, hanem alkalmazásuk
módja és köre. Itt észlelhető egy bizonyos egyetértés a tekintetben,
hogy a tisztán szelekcióra irányuló genetikát el kell utasítani. Rá-
adásul világossá vált az is, hogy a ma ténylegesen létező orvosi le-
hetőségeket az emberi élet tervezhetőségét illetően sokszor megle-
hetősen túlbecsülik. Ennek ellenére az embriók negatív és pozitív
kiválogatása közötti átmenet ugyanolyan csúszósnak tűnik, mint
az orvosi és nem-orvosi alapon történő szelektálás. A szülőknek a
gyermekük számára kívánt „jobb jövő” legitim vágya, és a társa-
dalmi eugenika nem legitimálható kívánságának éles elválasztása
ezért nem lehetséges.9 Ráadásul a „beteg” és „egészséges” megha-
tározása különböző tényezőktől függ, és ezért nemcsak orvosi,
hanem társadalmi-történelmi adottságoknak is alá van vetve. A te-
rápiás és tökéletesítő eugenika közötti határvonal meghúzásának
a terhe mindig megmarad, még akkor is, ha adott esetben tényle-
gesen súlyos kromoszómazavarokat lehet megállapítani.

Végül fel kell tenni azt a provokatívan hangzó kérdést, hogy
egyáltalán van-e különbség aközött, hogy egy „lehetséges gyerme-
ket” vizsgálnak meg a kémcsőben, hogy rendelkezik-e valamilyen
örökletes betegséggel, vagy a genetikai állományt úgy módosítjuk,
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hogy ezáltal a gyermekben bizonyos adottságok fejlődjenek ki. Más
minőséggel bír tehát a genetikai változást célzó beavatkozás a gyó-
gyító célzatúval szemben?

Az első pillantásra azt mondhatjuk: természetesen! Valóban léte-
zik különbség aközött, hogy egy jövőbeni gyermeket születése előtt
későbbi súlyos betegségektől meg akarunk óvni, illetve hogy bizo-
nyos képességek és tulajdonságok tekintetében kíséreljük meg a fej-
lesztését. A kérdésre pontosabb választ keresve azonban hasonló ne-
hézségekkel kerülünk szembe, mint a korábban már tárgyalt vitatott
pontok esetében. Ezért tűnik ésszerűnek az emberi természet mora-
lizálásának a kérdését a középpontba állítani, amely — túl a világ-
nézeti vagy vallási alapállástól — nyilvánvalóvá teszi a bioetikai
viták egy átfogóbb szinten való szabályozásának a szükségességét.

Összegzés: az emberi faj önistrumentalizációjának erősödő
tendenciájával szemben

A „posztmetafizikai” gondolkodásáról ismert Jürgen Habermas a
biogenetikával kapcsolatosan egy mélyebbre hatoló felelősség mel-
lett érvel — a szülők, és az „emberi faj” irányában is. Gondolatai, a
bemutatott apóriákat szem előtt tartva, még inkább érdemesnek mu-
tatkoznak arra, hogy továbbvigyük őket. Az a lehetőség, hogy em-
bereket már a születésük előtt megváltoztassunk és befolyásoljunk,
oda vezethet, hogy az emberi faj már nem tekinthet magára szabad,
felelős és természetes lényként többé, mivel „a személyes voltot
megelőző élet instrumentalizációjával az emberi faj önfelfogása a
tét, amely meghatározza azt, hogy mi továbbra is erkölcsi ítélő- és
cselekvőképességgel rendelkező lényként tekinthetünk-e ma-
gunkra”.10 A PID által teremtett lehetőségeket tekintve Habermas
arra figyelmeztet, hogy „a későbbi generációk azzal a helyzettel ta-
lálhatják szembe magukat, hogy többé már nem osztatlan szerzői
saját élettörténetüknek — és ilyen módon nem is vonhatók többé fe-
lelősségre”.11 Ez a generációkon átívelő heteronom meghatározott-
ság minden ember alapvető egyenlőségét és szabadságát is sérti.

Hans Jonas már 1987-ben drámai módon írta le ezeket a lehetősé-
geket, amikor kifejti, hogy a jelenlegi hatalom döntései az elkövet-
kezendő generációk lehetőségeit is meghatározzák.12 Ebben az ösz-
szefüggésben értendő Adornónak a felvilágosodás önpusztító
dialektikájáról vallott felfogása, miszerint a természet feletti uralom
a fajnak a természettel szembeni kiszolgáltatottságában üt majd vissza.13

Ezzel végül nyilvánvalóvá válik, hogy a PID támogatói és ellen-
zői által a széles nyilvánosság előtt felsorakoztatott érvek legtöbb-
ször elégtelennek bizonyulnak, mivel antropológiai alapfeltevései-
ket nem teszik nyilvánvalóvá, vagy csak felszínesen teszik azokat
reflexió tárgyává. Az emberi faj jelenlegi önfelfogása azonban
éppen a jövőbeni generációk életét határozza meg. Az, hogy mit ér-
tünk ember alatt, elsősorban a nevelés és a kultúra által határoz-

10Jürgen Habermas:
Die Zukunft der

menschlichen Natur,
i. m. 121.

11Uo. 115sk.

12Hans Jonas:
Technik, Medizin und
Ethik. Zur Praxis des

Prinzips Verantwortung.
Suhrkamp, Berlin,

1987, 168.

13Vö. Theodor W.
Adorno: Kulturkritik und
Gesellschaft. Prismen.

Ohne Leitbild. Eingriffe.
Stichworte. Anhang.

Suhrkamp, Berlin,
1970, 628.
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ható meg és formálható. Mégis, az ember természetes voltába tör-
ténő beavatkozások — amely természetesség az emberi szabadság
tudatosításának az előfeltétele — egy végső soron visszafordítha-
tatlan és aszimmetrikus viszonyhoz vezetnek az élő és a még meg
nem született emberek között, ami szintén hatással lehet az önfel-
fogásunkra. Itt kevésbé az ember ontológiai értelemben vett lényegi
definíciójáról van szó, hanem sokkal inkább egy felelősségtudatos
társadalmi magatartásról.

A jelenlegi és a jövőbeni biogenetikai kihívások olyan bioetikai
kérdések megválaszolására kényszerítenek minket, hogy mi kik va-
gyunk, és mindenekelőtt miként akarjuk meghatározni magunkat.
Mindenesetre ezek a kérdések már nemcsak az egyéni életvezetés,
vagy a családok és más közösségek tekintetében merülnek fel,
hanem túlnyúlnak azokon. Az embriókon végzett genetikai tesztek
tekintetében ez konkrétan azt jelenti, hogy a PID esetében nemcsak
a fenntartható családi élet privát kérdése forog kockán, hanem meg-
ítélésekor mindenekelőtt a szülői és az orvosi felelősség, az orvosi
etika, a szociáletika és a politikai felelősség együttműködésére van
szükség. A kihívás itt elsősorban az érintett, nehéz helyzetben lévő,
és már sok szenvedésen átesett családokkal szembeni felelősség-
teljes és emberhez méltó magatartás megvalósításában áll. Az em-
lített apóriák ellenére sem menekülhetünk el a felelősségteljes ma-
gatartás terhétől, hiszen az „emberi faj” tagjai vagyunk.

Kovács Gusztáv fordítása
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA

TIMOTHY RADCLIFFE:
Vesd bele magad!
Élet a keresztség és bérmálás kegyelmében

A keresztelés legtöbbünk számára inkább egy kedves csa-
ládi ünnepség hangulatát idézi fel, középpontjában az új-
szülött csecsemővel. A neves angol domonkos könyve vi-
szont feltárja olvasói előtt a keresztségben kibontakozó
csodálatos világot, az Isten életében való részesedés vég-
telen gazdagságát. Nagyon reálisan és kritikusan tekinti át
az átlagos keresztény élet szürkeségét és töredékességét,
rámutat viszont arra a lehetőségre, amit a keresztség és a
bérmálás szentsége nyit meg előttünk. Humoros stílusá-
val, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató meglátásaival
meghívja az olvasót: legyen bátorsága arra, hogy „vesse bele
magát” az igazi keresztény élet kalandjába, ahogyan az első
keresztényeket alámerítették a keresztelő medencében, élje
át minél teljesebben a keresztség és a bérmálás kegyelmét.
Ára: 2900 Ft
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