
Les controvèrsies ètiques en Reproducció Assistida
Montse Boada



Reproducció Assistida

Dades infertilitat (OMS, 2010) 

≈10% dones estèrils
19.2M no primer fill; 29.3M segon i més

48,5M parelles afectades (1 de cada 4)

Edwards RG. 

Premi Nobel de Fisiologia i Medicina, 2010 

5-6 Milions



Aplicació de les TRA

PROGRES
CIENTÍFIC

Representant de la

biotecnologia i de

les ciències

DRETDRET

Representant jurídic

de les humanitats

- Imparable, àgil i ràpid

- provoca debat social

- genera esperança i

suscita temor

- responsable de regular tant l’origen i

aplicacions de les noves tecnologies com 

del seu seguiment
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Evolució del tipus de llars a Espanya.  

Nous models de família i TRA

INE, 2013
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Parelles heterosexuals: 99.5% 

Parelles  homosexuals: s’han multiplicat x5 en els últims 10 anys. Les parelles homosexuals 
masculines son mes del doble que les homosexuals femenines

Evolució del tipus de llar a Espanya

Nous models de família i TRA
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INE, 2011
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• Societat canviant

• Avenços tecnològics

• Noves aplicacions de les TRA

• Societat canviant

• Nous models de família
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• Marc Normatiu 
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El cicle reproductiu s’acaba amb la menopausa
La natura ha programat biològicament les dones per tenir fills fins a certa edat

14 50 830 45

TRA en  dones d’edat avançada:

14 50 1400 45

L’esperança de vida i la qualitat de vida en els propers anys sembla que augmentarà significativament

85
120-140 anys??? 

90
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LEGISLACIÓ I 
RECOMANACIONS

GAMETES CREATS DES DE CELS PLURIPOTENCIALS
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Derivació de gàmetes a partir de cèl·lules mare



Ectogènesis

Terme que fa referència a la idea de fer desenvolupar fetus fora del ventre matern.

La primera menció de esta possibilitat apareix en la faula moral per a nens 

"The Water Babies" escrita al 1863 per en Charles Kingsley ...
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Tradicionalment, els professionals no estaven obligats a rendir comptes més que a si 

mateixos. 

Bioètica i Reproducció Assistida

Conflictes ètics Conflictes de valors

Actualment,  es inherent a la professió mèdica no només la responsabilitat jurídica sinó 

també,  la responsabilitat ètica
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CEAs



Casos deliberats pel Comitè d´Ètica Assistencial

Total: 16 casos

• LIMITACIÓ A L’ESFORÇ TERAPEUTIC (LET)
- UCI 
- NEONATOLOGIA
- PEDIATRIA 
-ONCOLOGIA 

• VOLUNTATS ANTICIPADES - LET
- ONCOLOGIA. UCI

• REBUIG AL TRACTAMENT
- CIRURGIA- ANESTESIA 
- OBSTETRICIA – NEONATOLOGIA 
- PEDIATRIA - INFERMERIA 
- OBSTETRICIA – NEONATOLOGIA (2)
- GERONTOLOGIA

• TÈCNQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

- REPRO - PSIQUIATRIA. Dona sense parella + lesió medul·lar

- DIAGNOSTIC GENETIC PREIMPLANTACIONAL BRCA1. Transferència d’embrió portador 
de mutació patogènica per FIV

- DONACIÓ. Tractament a dona d’edat avançada afecte de malaltia neurodegenerativa

- CRIOTRANSFERENCIA. Transferència durant lactància i amenorrea

- PRESERVACIÓ DE LA FERTILITAT. Transsexual masculí menor d’edat i previ canvi de sexe
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Conflictes Ètics en els casos de Reproducció Assistida

AUTONOMIA:  
Respectar la voluntat 
de la pacient i la seva 

NO MALEFICÈNCIA:
- a la pacient
- a la descendència

Casos deliberats pel Comitè d´Ètica Assistencial

de la pacient i la seva 
llibertat de decisió

- a la descendència
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Dret a la reproducció  ¿Límits de les TRA?

¿S’ha de garantir el dret a la reproducció en 

qualsevol circumstancia?

¿Ha de prevaldre la voluntat del la pacient vers 

l’evidencia científica i la bona praxis medica?

Bioètica i Reproducció Assistida

l’evidencia científica i la bona praxis medica?

¿On posem els límits i qui ha de posar-los? 

¿Te lògica posar límits quan en altres 

centres/països/societats es podran realitzar 

les tècniques que aquí no es permeten?
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El conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals contempla el dret de 

qualsevol dona o home a partir de la seva edat núbil a formar una família.

Dret a la reproducció

¿Dret fonamental?

• Els drets fonamentals son aquells inherents al esser humà, vinculats essencialment a la dignitat de la 

persona.

Bioètica i Reproducció Assistida

persona.

• La Constitució espanyola garanteix: Dret a la vida, dret a la igualtat, dret a la llibertat personal, dret a la 

llibertat d’expressió, dret a la educació…

El dret a la reproducció no es un “dret fonamental” però la societat actual el considera un 

dret pràcticament indiscutible
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LEGALITAT-ÈTICA



Bioètica i Reproducció Assistida

RISCOS PER A LA DESCENDENCIA I/O TERCERS IMPLICATS

Dret a la reproducció.
- Accedir a qualsevol sol·licitud?
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Autonomia versus Maleficència

- DIAGNOSTIC GENETIC PREIMPLANTACIONAL BRCA1. Transferència d’embrió portador de mutació 
patogènica per FIV

- CRIOTRANSFERENCIA. Transferència embrionària sense deixar la lactància i amenorrea



Valors en Conflicte:

AUTONOMIA:  
Respectar la voluntat de la pacient i la seva llibertat de 
decisió.

NO MALEFICENCIA

TRANSFERENCIA D’EMBRIO PORTADOR DE LA MUTACIO PATOGENICA PER  BRCA1.

NO MALEFICENCIA
A.- Transferir un embrió coneixent la seva condició de 
portador de la mutació patogènica. 

B.-No causar dany a la descendència, tenint en compte la 
probabilitat incrementada de desenvolupar un càncer en la 
vida adulta. 
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1. No acceptar la petició de la pacient de transferir-se un embrió 
portador de la mutació patogènica sabent el risc que això comporta 
per a la qualitat de vida del futur nen. Seguir pla establert DGP.

1. Valorar altres opcions reproductives com la ovodonació per tal

Recomanació CEA:

TRANSFERENCIA D’EMBRIO PORTADOR DE LA MUTACIO PATOGENICA PER  BRCA1.

1. Valorar altres opcions reproductives com la ovodonació per tal
d´evitar la transmissió de l´esmentada mutació a la descendència. 

* No va haver-hi unanimitat per part de tots els membres del CEA
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• “A World of their own”. The Washington Post Magazine, 31-03-2002

Sharon Duchesneau y Candace McCullough, una pareja de lesbianas sordas de 
Washington, querían tener por inseminación artificial un hijo también sordo. Para 
aumentar la probabilidad de que así fuera, utilizaron semen de un individuo 
sordo, consiguiendo así el nacimiento de un hijo sin audición (Nov 2001).

La pareja decía que habría aceptado a un bebé que oyera pero pensaban que serían mejores 
madres si el niño era sordo, pues compartirían la misma cultura y la misma experiencia de vida, 

y se moverían en la misma comunidad de sordos.

• Nature, Vol 431, 21.10.2004

Conflictes ètics - Conflictes de valors

BIOÈTICA i Reproducció Assistida

Test genéticos prenatales / Diagnóstico genético preimplantacional

Si se puede recurrir a estas técnicas para evitar tener un hijo sordo, ¿unos padres sordos no 
podrían utilizarlas para seleccionar un hijo sordo?

• The Lancet, Vol 359,13.04.2002

“Deafness does not have to be a disability but is clearly a dysfunction. This case does not have
the same moral features as screening for diseases. Disease avoidance is clearly ethically
defensible.

Diseability, dysfunction, or simple difference? The debate continues.”

Human Fertilization and Embryology Act (BMJ 338;976, 2008)

Embriones que se conozca que tienen un gen, cromosoma o anormalidad mitocondrial que les confiera un riesgo de 
discapacidad psíquica o mental, enfermedad grave u otra condición médica no podrán ser preferidos a aquellos que se 
conozca que no tienen ninguna anormalidad
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Bioètica i Reproducció Assistida

RISCOS PER A LA PROPIA PACIENT

Dret a la reproducció.
- Accedir a qualsevol sol·licitud?
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Autonomia versus Maleficència

- REPRO - PSIQUIATRIA. Dona sense parella + lesió medul·lar

- DONACIÓ. Tractament a dona d’edat avançada afecte de malaltia neurodegenerativa



Valors en Conflicte:

AUTONOMIA:  
Respectar la voluntat de la pacient i la seva llibertat de 
decisió

NO MALEFICENCIA

DONA SENSE PARELLA AMB LESIÓ MEDULAR QUE SOL.LICITA TRACTAMENT DE REPRODUCCIÓ 

ASSISTIDA (TRA)

NO MALEFICENCIA
A.-Descartar que l'embaràs pugui estar contraindicat, i per  
tant, causar un dany a la pacient.  

B.-No causar dany a la descendència, tant durant l'embaràs 
(exposició a fàrmacs, característiques del mateix) com en les 
seves condicions de vida després del naixement.
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1. Finalitzar el seguiment psiquiàtric, tal i com s´havia plantejat, per 
assegurar l´adaptació a les noves circumstàncies vitals (canvi domicili, 
rehabilitació post quirúrgica, supressió de l´antidepressiu).

2. Acceptar la petició de la pacient de sotmetre's a un tractament de 
reproducció assistida si el resultat de les recomanacions anteriors no 

Recomanació CEA:

DONA SENSE PARELLA AMB LESIÓ MEDULAR QUE SOL.LICITA TRACTAMENT DE REPRODUCCIÓ 

ASSISTIDA (TRA)

reproducció assistida si el resultat de les recomanacions anteriors no 
detecten res que qüestioni l´esmentada decisió.

* No va haver-hi unanimitat per part de tots els membres del CEA
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Article 30: Dret a la identitat, al nom, a la nacionalitat i a conèixer els orígens

2. «Els infants i els adolescents tenen dret a conèixer llur origen genètic, pares i mares biològics i parents biològics»

3. «Els infants i els adolescents tenen dret a sol·licitar a les administracions públiques competents la documentació que els
permeti acreditar llur identitat»

LEGISLACIÓ CATALANA 

LLEI 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
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Article 117: Informació a l’infant o adolescent desemparat

2. «L’infant o l’adolescent té dret a conèixer, en funció de la seva edat i capacitat, la seva història personal i familiar i, si ha
estat separat de la seva família d’origen de manera definitiva, els seus antecedents culturals i socials, que han d’ésser sempre
respectats»

3. «Assolida la majoria d’edat, la persona interessada té dret a accedir al seu expedient i a conèixer les dades sobre els seus
orígens i parents biològics»

«Amb aquesta finalitat, l’òrgan competent en matèria de protecció dels infants i els adolescents ha d’iniciar un procediment
confidencial de mediació, previ a la revelació dels possibles parents biològics, en el marc del qual, tant la persona interessada
com les persones afectades han d’ésser informades de les circumstàncies familiars i socials respectives, i de l’actitud
manifestada per l’altra part amb relació a la possible trobada»



Síntesi Final d’idees

• El dret a conèixer els orígens comprèn els orígens en sentit ampli (biològics i genètics), atès que tant el procés
de gestació com el de concepció són processos biològics rellevants per forjar la pròpia identitat.

• La discriminació en el dret a conèixer els orígens biològics en funció del context del naixement de la persona
i/o la forma de concepció —adopció o reproducció assistida amb gàmetes de donant o gestació per
substitució— planteja dilemes ètics importants.

• Es tracta d‘un dret, no d‘una obligació.
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• Es tracta d‘un dret, no d‘una obligació.

• L‘exercici del dret implica un procés, en tant que per poder exercir el dret prèviament cal saber la forma de
concepció i, per tant, disposar de la informació que algú ha de donar.

• La transparència en el coneixement de l‘origen biològic, en parbcular en la manera en què es va produir la
concepció, pot promoure més responsabilitat en tots els actors que hi intervenen.

• Les conseqüències que es poden derivar de la supressió de l‘anonimat en el cas de la donació de gàmetes, no
poden ser les raons per les quals l‘Estat priva la persona concebuda amb gàmetes d‘un donant d‘un aspecte
important de la seva vida: la llibertat d‘escollir quin significat atorga als components genètics de la seva
identitat.

• L‘anterior no treu que els ordenaments hagin de ser curosos pel que fa a la forma i el moment idoni per
formular aquest reconeixement i l‘abast. Per això, s‘ha de preveure el que podria comportar la revelació dels
orígens genètics i biològics en algunes persones, per evitar o minimitzar els possibles inconvenients, tals com la
suposada irrupció del donant en la vida familiar, l‘impacte psicològic si la revelació es fa més enllà de la primera
adolescència i la possible repercussió en l‘àmbit de les tècniques de reproducció assistida.



Plataformes que permeten realitzar la cerca dels orígens basant-se 
en estudis genètics

Ivette Fernández
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És possible que l‘evolució de la mateixa societat i la ciència facin esdevenir innecessari el debat, ja sigui

per la existència d‘altres mitjans de revelació de les identitats personals, pel fet de no poder mantenir

l‘anonimat per la facilitat en obtenir informació genètica o pel desenvolupament de tècniques que evitin

el conflicte entre drets (per exemple, l‘obtenció de gàmetes a partir de cèl·lules mare i/o la gestació en

úters artificials)



Moltes gràcies per la vostra atenció!

monboa@dexeus.com

clagon@dexeus.com

@MBmonboa
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