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Η αίσθηση πόνου του εµβρύου 

Το παρακάτω κείµενο αποτελεί µετάφραση κεφαλαίου του βιβλίου του αµερικανού ιατρού Dr. Willke 
"Why Can't we love them both?" ("Γιατί δεν µπορούµε να αγαπήσουµε και τους δύο;") το οποίο 
αναφέρεται στην αίσθηση του πόνου του εµβρύου. Το κείµενο διατίθεται στο Internet στην παρακάτω 
διεύθυνση: 
http://www.abortionfacts.com/online_books/love_them_both/why_cant_we_love_them_both_14.asp 

 
Πλήρες κείµενο κεφαλαίου του βιβλίου του Dr Willke 
 

Πονούν τα έµβρυα; 

Από το βιβλίο WHY CAN'T WE LOVE THEM BOTH (των Dr. and Mrs. J.C. Willke) 

Πονούν και µάλιστα από την 8η εβδοµάδα

 

Από την 8η εβδοµάδα; Αποδείξτε το!

 

Σ’ αυτήν την ηλικία οι νευροανατοµικές δοµές είναι κιόλας παρούσες. Για να γίνει αισθητός ο πόνος είνα
αναγκαία: 1ον ένα αισθητήριο νεύρο να συλλάβει τον πόνο και να στείλει το µήνυµα 2ον ο θάλαµος, που
είναι ένα µέρος της βάσεως του εγκεφάλου, και 3ον κινητικά νεύρα τα οποία θα φέρουν το µήνυµα σε 
αυτήν την περιοχή. Και τα τρία αυτά είναι παρόντα από την 8η εβδοµάδα. Η αίσθηση του πόνου 
µεταφέρεται στον θάλαµο. Εκείνος στέλνει σήµα στα κινητικά νεύρα για άµεση αποµάκρυνση από την 
πηγή του πόνου. 

∆ώστε ένα παράδειγµα. 

Αν τσιµπήσετε ένα βρέφος µε µια βελόνα, ξέρετε τι θα συµβεί. Ανοίγει το στόµα του για να κλάψει και 
ταυτόχρονα τραβιέται από κοντά σας. 

Αν τσιµπήσετε ένα ανθρώπινο έµβρυο 8 εβδοµάδων στην παλάµη του, ανοίγει το στόµα του και 
αποµακρύνει το χέρι του. 

Μία πιο επιστηµονική περιγραφή θα προσέθετε ότι αλλαγές του ρυθµού λειτουργίας της καρδιάς και 
κινητικότητα του εµβρύου υποδεικνύουν ότι οι ενδοµήτριοι χειρισµοί είναι οδυνηροί για το έµβρυο. 
Volman & Pearson, "What the Fetus Feels," British Med. Journal, Jan. 26, 1980, pp. 233-234. 

Εντάξει, παρατηρείται µία κινητικότητα, υπάρχει όµως άλλη απόδειξη ότι το έµβρυο νοιώθει 
πόνο; Το έµβρυο έτσι κι αλλιώς δεν είναι σε θέση να µας πει ότι πονάει. 

Ο πόνος µπορεί να ανιχνευτεί όταν οι υποδοχείς βλαπτικών παραγόντων (υποδοχείς του πόνου)  
στέλνουν ηλεκτρικούς παλµούς στην σπονδυλική στήλη και στον εγκέφαλο. Αυτοί µε την σειρά τους 
στέλνουν παλµούς προς τα έξω, διατάζοντας τους µυς και το σώµα γενικότερα να αντιδράσουν. Αυτοί 
µπορούν να µετρηθούν. Mountcastle, Medical Physiology, St. Louis: C.V. Mosby, pp. 391-427 «Από το 
τέλος της 7ης εβδοµάδας είναι δυνατόν να προκληθεί αντίδραση των χειλιών σε απτικά ερεθίσµατα. Από
την 11η εβδοµάδα το πρόσωπο και όλα τα µέρη των άνω και κάτω άκρων παρουσιάζουν ευαισθησία στο
άγγιγµα. Από τα µέσα της 13ης και µέχρι την 14η, ολόκληρη η δερµατική επιφάνεια, εκτός της κορυφής
και του πίσω µέρους της κεφαλής του εµβρύου είναι ευαίσθητη στον πόνο.»  S. Reinis & J. Goldman, 
The Development of the Brain C. Thomas Pub., 1980 

∆ώστε µου κι άλλες αποδείξεις. 

Το 1984 ο Πρόεδρος Ρήγκαν είπε: «Την ώρα που σβήνουν οι ζωές των αγέννητων παιδιών, εκείνα συχν
νοιώθουν πόνο, πόνο επιτεινόµενο και αγωνιώδη.» President Ronald Reagan to National Religious 
Broadcasters, New York Times, Jan. 31, 1984 

Αυτή η ρήση προκάλεσε δηµόσια αντίδραση από τους κύκλους των υποστηρικτών της έκτρωσης και µια
απάντηση από οµάδα σηµαντικών πανεπιστηµιακών καθηγητών, στην οποία συµπεριλαµβάνονταν και 
ειδικοί στο πόνο, καθώς και δύο πρώην πρόεδροι του Αµερικανικού κολλεγίου Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας. 

Όλοι τους υποστήριξαν µε θέρµη τον κον Ρήγκαν και παρέθεσαν σειρά τεκµηρίων. Μεταξύ άλλων στην 
ό 13/2/1984 λή    ό δ  έ  
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