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BIOETIKA 

 

Kodi etik ekziston që ne antikë që vendos jetën e njeriut mbi çdo interes praktik dhe personal. 

Viteve të fundit biologjia dhe mjekësia kanë bërë progress të papërshkruar, shumë probleme janë 

zgjidhur, e shumë tjera janë tejkaluar dhe shumë debate janë hapur në fushën e etikës. 

Shumë probleme janë zgjidhur siç është lindja e fëmijëve, mjekët kanë gjetur një mënyrë për të ardhur 

në ndihmë këtyre çifteve. Me anë të teknikës “in vitro”, një vezë e marr nga nëna pllenohet në kushte 

të veçanta laboratorike. Veza e fekonduar vendoset në trupin e nënës dhe zhvendoset normalisht, 

këta fëmijë quhen “bebe me provës”. Lindja e pare e suksesshme është realizuar më 1978 nga Luiza 

Braun. 

Shkenca ka bërë të mundur jo vetëm fekondimin artificial, por edhe transplantimin e një veze të 

fekonduar nga një miter në mitren tjetër, ndërhyrje kirurgjikale ne embrion. 

 

PROBLEME ETIKE TË KRIJIMIT TË BIMËVE DHE KAFSHËVE TRANSGJENIKE 

 

Inxhinjeria gjenetike bëri ndryshime të qëllimshëm të materialit gjenetik me krijimin e bimëve dhe 

shtazëve transgjenike sipas objektivave të njeriut. Këto ndërhyrje të thella kanë shkaktuar probleme 

në rrafshin etik. 

Shumë shpejt u aktivizua lëvizja kundër këtyre ndërhyrjeve, eksperimenteve të inxhinjerisë gjenetike. 

Ata e quajnë të rrëzikshme dhe jonormale çdo manipulim të AND, sepse ekziston frika e krijimit të 

pavullnetshëm të organizmave të dëmshëm për njeriun dhe mjedisin. 



Ka mendime se bimët transgjenike duke qenë më ekzistente në të ardhmen, mund të mbi-popullojnë 

mjedisin duke zavendësuar bimët natyrale. Ka lindur shqetësimi se për shkak të bimëve transgjenike 

rezistente ndaj viruseve të caktuar rrezikohet të shfaqen viruse të reja virulente(më të rrezikshme për 

bimë). 

Poashtu përdorimi i hormoneve të rritjes për të shtuar prodhimin e qumështit te lopët, te shtazët 

dobëson sistemin imunitar. 

Kështu në tërë botën ka grupe studiuesish dhe ekspertëve që kërkojnë të përkufizojnë se cfarë është e 

pranueshme dhe cfarë jo, pra lindi shkenca e re e bioetilkës 


