
0. Número de tesis:  

1. Títol: Respecte a les opcions personals en les últimes etapes de la vida. La Criònica o Criopreservació postmortem i  
premortem. 

2. Apartat dels 10 punts on es situa: 6. Dret al propi cos 

3. Exposició: Una societat democràtica avançada s'ha de caracteritzar, i es pot valorar, pel seu respecte a les llibertats i 
opcions minoritàries o individuals, que no siguin perjudicials, per al conjunt de la societat. 

En les últimes etapes de la vida es donen diverses opcions personals com la Criònica o Criopreservació postmortem i  
premortem i altres que caldria permetre i respectar.  

Encara que la legislació espanyola preveu la possibilitat d'utilitzar documents com les instruccions prèvies, voluntats 
anticipades o el testament vital que permeten que una persona pugui expressar anticipadament la seva voluntat, a fi de 
que aquesta es compleixi en el moment en què s'arribi a situacions en què no sigui capaç d'expressar-les personalment, 
sobre les cures i el tractament de la seva salut o, una vegada arribada la mort, sobre el destí del seu cos. La legislació 
també preveu que aquestes instruccions no seran aplicades si són contràries a l'ordenament jurídic o a la "lex artis". En 
moltes ocasions aquestes instruccions no es poden aplicar no perquè siguin clarament contràries a l'ordenament jurídic 
sinó simplement per la falta d'adequació de la legislació a les diferents circumstàncies, per exemple la legislació preveu 
que per a l'extracció d'òrgans per a trasplantaments es pugui actuar amb rapidesa i amb les mesures adequades per 
evitar el seu deteriorament, però en considerar aquests procediments com una excepció a les normes generals es limita 
només a aquests casos, no permetent la seva aplicació en altres circumstàncies com ara per a la suspensió criónica que 
evidentment requereixen les mateixes mesures i rapidesa per evitar el deteriorament.  

La criónica (Criopreservació o Suspensió criónica) consisteix en la preservació a molt baixes temperatures (menors a -
120 ° C) d'éssers humans amb la finalitat de preser var el seu cos i el seu cervell amb l'objectiu que els avenços científics 
futurs, potser puguin permetre revertir la situació.  

Les baixes temperatures disminueixen el metabolisme i afavoreixen la conservació. Hi ha dades científiques que 
suggereixen que a temperatures menors a -120 ° C es  pot preservar el cos durant molts centenars d'anys. Un dels perills 
tant en el procés de baixar a aquestes temperatures, com en pujar fins a la temperatura normal (quan es pretengui 
revertir el procés) és la formació de cristalls de gel que puguin danyar les cèl·lules. Per contrarestar aquests perills hi ha 
la possibilitat d'evitar la formació de cristalls, mitjançant crioprotectors, en el procés conegut com vitrificació. Els 
progressius avenços han permès importants millores, com la vitrificació de ronyons de conill, aconseguint revertir el 
procés i aconseguint un bon funcionament posterior. També s'ha aconseguit la vitrificació reversible d'embrions, òvuls i 
espermatozoides humans així com de petits animals. 

No s'ha aconseguit revertir encara la vitrificació en mamífers adults, encara que sí s'ha pogut observar amb microscòpia 
electrònica una bona conservació de les estructures cel·lulars. 

 En la situació actual es desconeix si en el futur es podran recuperar o no les persones preservades mitjançant la 
criopreservació. 

 Hi ha dos tipus de criopreservació: la postmortem i la premortem.  

La criónica o Criopreservació post mortem (l'habitualment realitzada) s'efectua quan s'ha diagnosticat la mort i s'hauria 
d'actuar amb gran rapidesa per iniciar els processos de conservació i evitar el deteriorament de l'organisme. Encara que 
es realitza amb l'esperança que en el futur els avenços científics permetin recuperar la vida de la persona, es 
desconeixen les probabilitats que això pugui succeir. No obstant les alternatives (enterrament, cremació, etc.) no 
ofereixen cap possibilitat de recuperar la vida i en aquest sentit la criónica pot ser una opció raonable. En molts casos el 
procés de conservació el fan entitats associatives, sense ànim de lucre, amb baixos costos i que porten a terme 
investigacions que afavoreixen el progrés científic. La legislació espanyola pràcticament impedeix que es pugui realitzar 
a Espanya i tampoc permet el trasllat a altres països en condicions adequades.  

La criónica o Criopreservació premortem s'efectua abans de la mort i pot ser útil en situacions terminals en què no hi ha 
la possibilitat d'una medicina curativa, sinó tan sols una medicina pal·liativa tendent a disminuir els greus efectes d'una 
malaltia que inexorablement va destruint i finalment matant la persona afectada, per exemple va ser sol·licitada pel 
senyor Thomas K. Donaldson que patia un tumor cerebral incurable que anava destruint el seu cervell, per la qual cosa 
va sol·licitar que se li fes una Criopreservació premortem, com a única alternativa per poder aturar aquest procés, amb 
l'esperança que en el futur es pogués trobar una solució a la seva malaltia.  

Davant la situació d'una malaltia terminal per la qual actualment no existeix tractament i que va destruint l'organisme 
causant enormes dolors i sofriments, es poden plantejar tres alternatives: 1 - La sedació pal·liativa (amb un grau de 



sedació suficient per evitar el dolor, encara que escurci la vida del pacient). 2 - L'eutanàsia (provocant la mort per tal 
d'evitar els patiments). 3 - La Criopreservació premortem (que intenta produir una suspensió del procés vital, mentre no 
es trobi una solució que permeti curar la malaltia i tornar la vida a la persona), tot i que es desconeixen les probabilitats 
que això pugui succeir es tracta d'una opció raonable. 
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5 Propostes d'acció política a debat:  

1 - S’haurien de permetre i respectar les opcions minoritàries o individuals, que no siguin perjudicials, per al conjunt de la 
societat, adaptant la legislació amb aquesta finalitat. 
2 - S'hauria d’adaptar la legislació per permetre la realització de la criónica o Criopreservació postmortem en condicions 
adequades, amb un tracte similar al que es donen a l'extracció d'òrgans per a trasplantaments. 
3 - S'hauria de permetre l'opció a la Criopreservació premortem com a alternativa a la sedació pal·liativa i en situacions 
amb malalties amb deteriorament progressiu per les que no hi ha, actualment, tractament curatiu. 
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