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sradki wczesnoporonne 
' Slowo antykoncepcja oznacza zapobieganie 
zaptodnieniu (koncepcji), tymczasem lek hor-
monalny podany po stosunku nie zapobiega 
zaptodnieniu, ale jezeli doszto do zaptodnie-
nia, utrudnia zagniezdzenie zaptodnionego 
jaja, prowadzi do usunî cia zaptodnionego 
zarodka i jego zniszczenia. (...) Nie jest istot-
ne, czy zacz?(a si? ci^za, wazne, ze zaczgl 
si? cztowiek. Tabletka „po stosunku" prowa
dzi do jego unicestwienia, dziata wi?c abor-
cyjnie, a nie antykoncepcyjnie. [prof, dr tiab. 
n. med. Bogdan Chazan, b. konsultant krajo-

wy w dziedzinie potoznictwa i ginekologii, kie
rownik Kliniki Ginekologii i Potoznictwa Insty-
tutu Matki i Dziecka w Warszawie] 

• Pigulka poronna RU-486 zabija przede 4 
wszystkim dziecko rozwijaĵ ce si? w macicy 
swojej matki. Niekiedy smierc dziecka podq-
ga za sobg takze smierc matki. Holly Patter
son, nastolatka z Kaliforni, w tajemnicy przed 
rodzicami przyj?la RU-486 w klinice aborcyj- # 
nej Planned Parenthood. Dwa dni pozniej 
Holly zmarla wskutek wstrzqsu septycznego 

Kolejng ofiarq byla Szwedka, ktora w siod-
mym tygodniu ciqzy przyj?ta w szpitalu 
RU-486. 

Podczas kanadyjskich testow piguiki RU-486 
zmarla jedna z uczestniczek badan. Przyczy-
ng zgonu byto ogolne zakazenie organizmu 
rzadko wyst?pujgc^ bakteriq. 

Wedlug raportow ministerstwa zdrowia, dwie 
kobiety zmarly po zazyciu RU-486 w Wielkiej 
Brytanii. 



List Polskiej Federacji Ruchow 
Obrony Zycia do Poslow RP 

Polska Federacja Ruchow Obrony 
Zycia, reprezentuj^ca 136 organizacji 
prorodzinnych, wnosi o nierozpatry-
wanie projektu ustawy o swiadomym 
rodzicielstwie (druk sejmowy 3215) 
lub jego odrzucenie w pierwszym czy-
taniu. Projekt tej ustawy drastycznie 
narusza konstytucyjne standardy de-
mokratycznego paristwa prawa, doty-
cz^ce ochrony ludzkiego zycia i zdro
wia, zobowi^zania mi?dzynarodowe 
naszego kraju, godzi w zasady etyki le-
karskiej. Ustawa ta zamierza wprowa-
dzic m.in.: 

• swobod? aborcji na skal? dotqd 
nieznan^, praktycznie do urodzenia 
dziecka; 

• mozliwosc dokonywania aborcji 
u maloletnich dziewczc|t bez wiedzy ich 
rodzicow; 

• przymusow^ edukaq? seksualnq juz 
od klasy pierwszej szkoly podstawowej, 
eliminuj^c wychowanie prorodzinne; 

• dotowanie s'rodkow antykon-
cepcyjnych oraz aborcji przez wszyst-
kich podatnikow, z budzetu paristwa. 

Godz^c w zycie dzieci i zdrowie ich 
matek, projektodawcy cynicznie po-
dejmuj^ swoje propozycje, chociaz sq 
one zdecydowanie negowane przez 
wi?kszosc spoleczeristwa, na co wska-
zuJ4 badania opinii publicznej. 

Poszanowanie naturalnego prawa 
czlowieka do ochrony zycia i zdrowia 
jest gwarantowane konstytucyjnie. 

Efekty obecnych rozwi^ari prawnych 
zamieszczane w corocznych sprawoz-
daniach rzqdowych z wykonania usta
wy o planowaniu rodziny (...), swiadcz^ 
0 tym, ze zmiana ustawy jest bezzasad-
na. Potwierdza to takze konsultowane 
obecnie sprawozdanie za rok ubiegly. 

Od Paristwa zaangazowania i decy-
zji zaleiy, czy standardy ochrony zycia 
1 zdrowia ludzkiego nie zostan^ w na-
szym kraju pogwalcone. Polska Fede
racja Ruchow Obrony Zycia opowiada 
si? za Polskq otwartq, przyjazn^ wobec 
dzieci i ich matek. Liczymy, iz jest to 
takze Paristwa postawa i projekt usta
wy o swiadomym rodzicielstwie zosta-
nie odrzucony w pierwszym czytaniu. 

Zarzqd Polskiej Federacji Ruchow 
Obrony Zycia: Pawel Wosicki - prezes, 
Antoni Szymanski - wiceprezes, Antoni 
Zi^ba - wiceprezes, czlonkowie: Anna 
Dyndul, Ewa Kowalewska, Barbara 
Adamczak, Mariusz Dzierzawski, To-
masz Bilicki, Marian Szczepanowicz, 
Dariusz Kleczek, Krzysztof Zwierzynski, 

Warszawa, 20 wrzesnia 2004 roku 

NIE dogmatyce lenlnowsklejl 
Politycy SLD-UP probujq, w III Rzeczpospoli-
tej na poaqtku XXI wieku, zreallzowac po-
stulat ludobojcy Lenina: legalizacjf z b r o d -
ni a b o r q i . 10 wrzesnia br. poslowie SLD-UP 
podj^li w Sejmie kolejnq pr6b§ zalegallzo-
wania zabijania polskich pocz§tych dzieci -
projekt ustawy o swiadomym rodzicielstwie. 
Trzeba przypomniec, ze dwukrotnie 
w dziejach naszej ojczyzny „legalizowano" 
zabijanie polskich pocz^tych dzieci w wa-
runkach totalitarnych niewoli: 

- p o raz p i e r w s z y : 9 III 1943 r. initi 
rowcy), 

- p o r a z d r u g ! : 27 IV 1956 r. {stali-
nowcy). 

Aktualnie w III Rzeczpospolitej skrajni 
postkomunisci i skrajni liberaiowie chcq 
drogq ustawy pahstwowej zrealizowac dy-
rektyw§ Lenina: 

„ . . . domagoc si? bezwarunkowego zniesie-
nia wszystkich ustaw scigajqcych sztuczne 
poronienia". (W. Lenin, Klasa robotnkza 

a neomaltuzjanizm, w: W. Lenin, Dziela, 
Warszawa „Ksiqzka i Wiedza" 1950,1.19, 
s. 321). 

Dodam, ze Judobojca-komunista Lenin 
byl pierwszym przywodcq Europy XX wie
ku, ktory doprowadzil do legalizacji abor
cji. Bylo to w Zwiqzku Sowieckim 18 XI 
1920 roku. 

Nie mozemy dopuscic do tego, aby drogq 
ustawy pahstwowej narzucono calemu pol-
skiemu spoleczehstwu element zbrodniczej 
ideologii leninowskiej: iegaiizacj? aborcji. 

Stanishw Kowalslu 

2 mid z( rocznie nie na zabijanie 
ale na wspieranie macierzynstwa! 

Autorzy projektu zbrodniczej usta
wy aborcyjnej (cynicznie i obludnie na-
zywanej „o swiadomym .macierzyri-
stwie") firmowanej przez SLD, UP 
i feministki oszacowaK wydatki na jej 
realizacj?: okolo 2 mid zl rocznie! 

Oznacza to, ze z podatkow kazdej 

polskiej rodziny zabierano by okolo 
200 zl corocznie na realizacj? tych 
zbrodniczych planow! 

Pod antyrodzinnymi rz^dami lewicy 
i postkomunistow paristwo na urodze
nie dziecka daje jednorazow^ zapomo-
g? w wysokosci 500 zl. 

Gdyby przeznaczyc planowane 
przez SLD, UP i feministki srodki f i -
nansowe nie na finansowanie zbrodni
czej aborcji oraz antykoncepcji ale na 
jednorazowq zapomog? na urodzenie 
dziecka, to mozna by jq podniesc do 
wysokosci 6000 zl (szesciu tysi?cy zl)! 

Takze od Twojego zaangazowania 
obywatelskiego i udzialu w wyborach 
zalezy, jak zostanq wykorzystane 
ogromne srodki budzetowe z naszych 
podatkow. 

Dawid Jablonski 
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Dawca zycia 

Zwyci^zca smierci 

Drodzy Przyjacielel f 

Oddajemy do Waszych rqk kolejny numer naszego pisma „ Stuzba Zyciu. Zeszyty Problemo
we" - tym razem pos'wi^cony srodkom wczesnoporonnym, czyli srodkom niszczqcym pocz?te zy
cie ludzkie na najwczes'niejszym etapie jego rozwoju. 

Ukazanie prawdy o tych s'rodkach jest szczegolnie aktualne i wazne, gdyz w mediach i nie-
ktorych populamych poradnikach dla kobiet blfdnie nazywa sif srodki wczesnoporonne s'rod-
kami antykoncepcyjnymi. 

Zasadniczo roznajest etyczna ocena s'rodkow antykoncepcyjnych a srodkow wczesnoporon
nych, ktdre niszczq pocz^tq jui istotf ludzkq. 

Zgodnie z obowiqzujqcq w Polsce ustawq o planowaniu rodziny i ochronie plodu ludzkiego 
Z 7 stycznia 1993 r. stosowanie, sprzedaz i reklamowanie srodkdw wczesnoporonnych stanowi 
naruszenie prawa i winne bye scigane przez organa prokuratury. 

Pod rzqdami postkomunistdw prokuratura podjfla w kilku przypadkach dzialania, ale sq 
one dalece niewystarczajqce i nalezy miec nadziejf, ze w przyszlosci organa scigania podejmq 
zdecydowane i skuteczne dzialania zmierzajqce do przestrzegania polskiego prawa chroniqce-
go zycie ludzkie od momentu pocz^cia. 

Ten numer dotrze do naszych Czytelnikdw na poczqtku roku 2005, roku wybordw parlamen-
tamych i prezydenckich, roku, w ktdrym zadecyduje sif los zbrodniczego aborcyjnego projektu 
ustawy skrajnych srodowisk SLD-UP ifeministek. 

Polskie Stowarzyszenie Obroncow Zycia Czlowieka w pelni utozsamia sif ze stanowiskiem 
Polskiej Federacji Ruchow Obrony Zycia (z dnia 20.IX.2004 r), ktdre publikujemy na str 2. Na
sze Stowarzyszenie apeluje do wszystkich obroncow zycia o zdecydowany, obywatelski protest 
przeciwkoprobie „legalizacji" zabijania poczftych dzieci. 

Jui teraz zwracam sif z apelem o aktywny udzial w wyborach parlamentarnych i prezydenc
kich. Obroncy zycia popierajq tylko te partie i ugrupowania polityczne oraz tych kandydatow, 
ktorzy opowiadajq si^ za bezwarunkowym prawem do zycia kazdego czlowieka od pocz^cia do 
naturalnej smierci. 

Ufam, ze w polskich wyborach odrzucimy kandydatow lewicy, srodowisk feministycznych 
i skrajnie liberalnych a naszymi glosami przyczynimy si^ do zwyci^stwa tych, ktorzy w przeszlo-
sci budowali cywilizacjf zycia i obecnie jednoznacznie deklarujq poparcie dla prawa dla zycia. 

Konczqc zwracam si( do naszych Czytelnikdw, a za Waszym, Drodzy Czytelnicy, posrednic-
twem, do czlonkdw Waszych rodzin i znajomych, kolegow z pracy, sqsiaddw o przeznaczenie 1 % 
swojego podatku na realizacjf celu statutowego naszego Stowarzyszenia - na obrony zycia. 

Na stronie intemetowej WWW. life. net. pi zamieszczamy szczegolowq informacjf, jak moz
na przekazac 1 % swojego podatku na nasze konto. Do numeru dolqczamy takze 3 luzne karty 
informacyjne z pros'bq o przekazanie ich tym osobom, ktdre zechcq swym darem wesprzec bu-
dowanie cywilizacji zycia. 

Z gory dzifkujqc za wszelkie dzialania sluiqce ochronie zycia czlowieka, Iqczf wyrazy sza-
cunku 

dr inz. Antoni Zifba 
prezes PSOZC 

Zapraszamy na naszq strong internetowq: W W W . l i f e . n e t . p l 
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S R O D K I W C Z E S N O P O R O N N E 

Katarzyna Pluta 

Pierwsze dni zycia cztowielia 
a srodki wczesnoporonne 

ostfpne w Polsce srodki wcze-
I I snoporonne usuwajq z macicy 

matki rozwijajqce si? dziecko 
poprzez uniemozliwienie mu implan-
tacji (zagniezdzenia si? w blonie sluzo-
wej jamy macicy). Od momentu za
plodnienia w organizmie matki rozwi-
ja si? nowy czlowiek. Kobieta przyjmu-
jqca „pigulk? po", podswiadomie godzi 
si? na aborcj?, choc de facto nie wie, 
czy jest w ci^zy. Jest wielce prawdopo
dobne jest, ze gdyby nie doszlo do in-
dukcji poronienia w skutek „antykon-
cepcji postkoitalnej", to i tak zdecydo-
walaby si? na aborcj?. Postinor-Duo 
zalecany jest do stosowania najdalej 
do 72 godzin po stosunku seksualnym. 
A dlaczego akurat w takim czasie, sko-
ro plemnik potrzebuje tylko 2 godzin, 
aby dotrzec do komorki jajowej i tylko 
kilku nast?pnych by j ^ zaplodnic? 
Swiadczy to jednoznacznie o jego po-
ronnym charakterze, czy to na etapie 
pierwszych podzialow ludzkiego za
rodka, czy w momencie jego dotarcia 
do jamy macicy. 

Wkladka wewn^trzmaciczna („spi-
rala"), ktorej zalozenie zaleca si? na-
wet w pi^tej dobie po „groz4cym po-
cz?ciem stosunku" usuwa z macicy 
istot? ludzkq gotowq do zagniezdzenia 
si? w jej s'cianie. 

Aborcyjna pigulka RU-486 moze 
bye stosowana nawet do 63 dnia od 
pierwszego dnia ostatniej miesiqczki. 
Zabija ona wowczas ponad 2 centyme-
trowe dziecko, majqce wyksztalconq 
wi?kszosc organow wewn?trznych, 
a wyglqdem przypominajqce miniatur-
k? doroslego czlowieka. 

Wychodzqc z zalozenia, ze „anty-
koncepcj? awaryjnq" stosuje si? tylko 
w sytuacji, gdy do stosunku seksualne-
go doszlo w okresie plodnym cyklu 
owulacyjnego, mozna w przyblizeniu 
przewidziec na jakim etapie rozwoju 
usuwa ona „nieplanowane dziecko" 
z macicy. Skoro jajeczkowanie odbywa 
si? 12 a 16 dni przed nast?pnq mie-
siqczkq, a do zblizenia doszlo mniej niz 
48 godzin przed owulacja, a nie wi?cej 

• " 

Dzi^ki nadzwyczajnemu post^powi techniki 
wtargn^lismy do prywatnego zycia plodu (. . .) . 
Przyj^cie za pewnik faktu, ze po zaplodnieniu 
powstala nowa istota ludzka nie jest juz sprawq 
upodobah czy opinii. Ludzka notura tej istoty od 
chwili pocz^cia do starosci nie jest metafizycznym 
twierdzeniem, z ktorym mozna sif spierac, ale 
zwyklym faktem doswiadczalnym. [prof, dr n. 
med. Jerome Lejeune, kierownik Katedry 
Genetyki no Uniwersytecie im. R. Descartesa 
w Paryzu, Wiedza i Zycie, nr 11/1986, s. 8] 

niz 10 godzin po niej, jest wysoce 
prawdopodobne, ze doszlo do zaplod
nienia - pocz?cia. 

Przesledzmy wi?c wydarzenia za-
chodzqce w organizmach kobiety i jej 
dziecka poprzedzajqce ewentualne za-
stosowanie s'rodka wczesnoporonnego: 
• 2 godziny potrzebuje plemnik na 

dotarcie do komorki jajowej. 
• Po 5 godzinach nast?puje okres de-

nundacji i wnikni?cie plemnika do 
komorki jajowej, czyli zaplodnienie 
(pocz?cie). 

• 12 godzin od zaplodnienia material 
genetyczny z obu komorek Iqczy 
si?, tworzqc pary chromosomow 
odpowiadajqce za cechy osobnicze 
danego czlowieka (takie jak np. 
wyglqd zewn?trzny, kolor wlosow, 
oczu, pewne cechy psychiczne). Po-
wstaje tzw. zygota - nowy organizm 
ludzki w swojej najwczesniejszej 
formie. 

• W ciqgu 30 godzin od zaplodnienia 
nast?puje pierwszy podzial zygoty 

Polquenie si§ jqder komorkowych jaja i plemnika 
jest to najwazniejszy moment zaplodnienia -
powstanie nowego organizmu. Zostaje wtedy 
przywrocona charakterystyczna dla czlowieka 
liczba 46 chromosomow, w tym 23 od ojca i 23 od 
matki. Powstoje nowy organizm, nowy czlowiek. 
[prof, dr hob. n. med. Zofia Bielahsko-
Osuchowska, Jak zaczyna si^ zycie czhwieka, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, 
S .37] 

(bruzdkowanie). Obie powstajqce 
komorki majq taki sam sklad chro-
mosomalny, sq jednak zupelnie od-
r?bnymi tworami. Sila przylegania 
utrzymuje je w jednym zespole, 
rowniez w dalszych podzialach. 
Kiedy jednak dojdzie do rozdziele-
nia komorek po pierwszym podzia-
le, mogq one ulegac dalszym nieza-
leznym od siebie podzialom two-
rzqc identyczne blizni?ta jedno-
jajowe. 

• Po 40 - 50 godzinach od pocz?cia 
konczy si? drugi podzial bruzdko-
wania. 

• 72 godziny od zaplodnienia ludzki 
zarodek sklada si? z 16 lub 32 ko
morek (tzw. morula). W tym czasie 
dociera on do jamy macicy, gdzie 
b?dzie rozwijai si? przez nast?pne 
9 miesi?cy. 

• Po 96 godzinach (4 dzieri) od po-
cz?cia zarodek ma od 60 do 70 ko
morek. Wszystkie dotychczasowe 
podzialy przebiegaly synchronicz-
nie to znaczy wszystkie komorki 
dzielily si? jednoczes'nie. Obecnie 
zaczynajq bye asynchroniczhe 
i o wiele szybsze. 

• 5 i 6 dzieri od zaplodnienia przebie-
gajq pod znakiem roznicowania si? 
komorek. Zarodek przypominajqcy 
pilk?, gdzie komorki tworzq ze-
wn?trznq powlok? a plyn wn?trze 
(tzw. blastocysta). Nast?pnie prze-
obraza si? tworzqc tarcz? zarodko-
wq (nagromadzenie komorek po 
jednej stronie „pilki", z ktorych 
w skutek dalszych podzialow rozwi-
nie si? dziecko). Tarcza sklada si? 
z trzech warstw komorek: 
ektodermy (tworzqcej caly uklad 
nerwowy, narzqdy zmyslow i skor?), 
endodermy (przeksztalcajqcej si? 
w nablonek wys'cielajqcy przewod 
pokarmowy na calej dlugosci), 
mezodermy polozonej miedzy nimi 
(z ktorej wytworzq si? wszystkie ko-
sci, mi?snie i niektore narzqdy we-
wn?trzne). 

• 7-9 dzieri rozwoju nowego organi-
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zmu ludzkiego (skladajqcego si? 
z kilkuset komorek) to moment, 
gdy dochodzi do jego zetkni?cia si? 
ze s'cianq macicy. Tarcza zarodko-
wa wtapia si? najcz?s'ciej w tylnq 
scian? trzonu macicy, a zarodek 
otrzymujqc pozywienie z krwi mat
ki zaczyna gwaltownie rosnqc, po-
dwajajqc swq wielkosc kazdego 
dnia. 

• 11-13 dzien. W ektodermie rozwija 
si? smuga pierwotna (struna 
grzbietowa), z ktorej rozwinie si? 
kr?goslup. 

• 17 dzieri. Po obu stronach struny 
grzbietowej pojawiajq si? somity, 
czyli praczlony, ktore w dalszym 
rozwoju przeobrazq si? w organy 
wewn?trzne i koriczyny. 

• 18 dzieri. Wzdluz smugi pierwotnej 
pojawia si? rynienka nerwowa, 
przyszly rdzeri kr?gowy. 

• 19 dzieri. Pojawiajq si? zaczqtki 
oczu oraz zawiqzek serca i naczyri 
krwionosnych. Zaczyna si? wy-
ksztalcanie jamy ciala. 

• 20 dzieri. Istniejq juz zaczqtki mo-
zgu i rdzenia kr?gowego. Zaczyna 
pracowac serce. 

• 21 dzieri. Komorki wqtroby tworzq 
skupienie. 

• 22 dzieri. Rozwija si? zawiqzek nerek. 
• 27 dzieri. Wqtroba jest rozpozna-

walna jako narzqd. Powstaje tarczy-
ca. Zolqdek, jelita i trzustka sq juz 
zauwazalne. Formujq si? zawiqzki 
pluc. 

• 28 dzieri. Maly czlowiek ma zaczqt-
ki 40 par mi?s'ni. Powstajq tez 
zaczqtki 33 kr?g6w. Ma okolo 
5,6 mm, a glowa stanowi jednq 
trzeciq jego dlugosci. Mozna na 
niej dostrzec zarys oczu i usta. 

• 30 dzieri. Wyksztalcajq si? 
trzy podstawowe cz?sci 
mozgu oraz post?puje roz-
woj oczu, uszu i nosa. Bicie 
serca mozna dostrzec 
przez cienkq przezroczystq 
skor?. 

• 31 dzieri. Powstaj q zastawki 
serca. Nast?puje rozwoj 
koriczyn, dalszy rozwoj 
oczu, przelyku i zolqdka. 
Tworzq si? faldy plciowe, 
z ktorych powstanq jajniki 
albo jqdra. 

• 32 dzieri. Nast?puje rozwoj 
mi?s'ni miednicy. 

• 33 dzieri. Rozpoczyna si? 
formowanie kory mozgu, 
cz?s'ci odpowiedzialnej za 
aktywnosc intelektualna 

i ruchowq. Zgl?bienia uszne sq la-
two dostrzegalne na bocznych stro
nach glowy. 
35 dzieri. Plat w?chowy mozgu daje 
si? wyroznic z zalqzka mozgu. Two
rzq si? szcz?ki, a twarz upodabnia 
si? do twarzy doroslego czlowieka. 
Z krtani wyrastajq dwie gal?zie, 
tworzqce pozniej oskrzela. Wytwa-
rza si? sledziona, przewody wqtro-
bowe, jelita wydluzajq si?. Powstajq 
blony: oplucna, osierdzie i otrzew-
na, dzielqce jam? ciala na trzy cz?-

Czlowiek od swego pocz§cia oz do smierci jest 
niepodzielnym bytem duchowo-psycho-emocjon-
olno-biologicznym o niepowtorzolnej fozsomosci, 
ktoremu zycie jest przekazone jako olternotywa 
smierci wielu niezespolonych w zygote komorek 
rozrodczych. [prof. zw. dr hob. med. Rudolf Kli-
mek, czlonek Krolewskiego Toworzystwo Lekar-
skiego w Londynie i Swiatowej Akademii Literatu-
ry, kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii 
i Plodnosci UJ] 

sci i mieszczqce kolejno: pluca, ser
ce i trzewia. Dziecko mierzy ok. 
8 mm. 

• 36 dzieri. Powstaly juz zespoly mi?-
s'niowe, ramiona i nogi sq zauwa
zalne. Pocz?te dziecko moze wi?c 
rozpoczqc niewyczuwalnq dla mat
ki aktywnosc ruchowq. 

• 37 dzieri. Nast?puje rozrost jeht 
i ich zaginanie si?. Mozna odroznic 
pieri mozgu. Rozwijajq si? uszy. 

• 38 dzieri. Szcz?ka i zuchwa rozdzie-
lajq si?. Powstajq bardzo delikatne 
mi?snie oczne. Rozwijajq si? za-
wiqzki dloni. 

• 39 dzieri. Powstaje zarys narzqdu 
w?chu na skutek polqczenia si? 

Nozki dziecka w 8 tyg. od pocz^cia 

wlokien w?chowych z platem w?-
chowym mozgu. 

• 40 dzieri. W zawiqzku oka powstaje 
barwnik, widoczny przez skor?. 
Szcz?ka i zuchwa sq uformowane, 
powstajq zawiqzki z?b6w i mi?s'ni 
twarzy. Mi?snie przepony, kori
czyn, grzbietu i brzucha rozwijajq 
si? intensywnie. Serce dzieli si? na 
dwie komory. 

• 42 dzieri. Zauwazalne sq pierwsze 
odruchy. Powstajq zawiqzki palcow 
dloni a potem stop. Tworzy si? za-
wiqzek gonad, a u plodow plci m?-
skiej zawiqzek prqcia. Plod ludzki 
ma wtedy ok. 13 mm dlugosci. Glo
wa jest proporcjonalnie wi?ksza, 
nachylona i dotyka tulowia. Mi?-
s'nie ulegajq wydluzeniu, a szkielet 
sklada si? z tkanki chrz?stnej i Iqcz-
nej. Post?puje rozwoj nerek. 

• 44 dzieri. Powstajq komorki nerwo-
we siatkowki oka. Zaczynajq si? wy-
ksztalcac podniebienie i narzqd 
rownowagi. 

• 48 dzieri. Powstaje zawiqzek j?zyka. 
Wlokna nerwowe Iqczq siatkowk? 
z mozgiem. 

• 49 dzieri. Dziecko ma 20 mm dlu
gosci. Nast?puje rozrost glowy 
a szyja staje si? zauwazalna. Polku-
le mozgowe, stanowiqce zasadniczq 
i wi?kszq cz?sc mozgu, wypelniajq 
przedniq cz?s'c czaszki. Grzbiet 
prostuje si?. Wszystkie palce sq juz 
uformowane. Zoiqdek jest minia-
turkq zolqdka noworodka. Szcz?ka, 
zuchwa, kr?gi i zebra kostniejq. Za-
Iqzki nerek dziaiajq jako organ 
oczyszczajqcy krew z produktow 
przemiany materii. 
Wspolczes'nie, kiedy dokladnie 

znany jest proces ontogenezy cziowie-
^ ka od samego pocz?cia, zycie 
1 ludzkie szczegolnie powinno 

I bye we wlasciwy sposob usza-
< nowane od pierwszych chwil 
o swojego zaistnienia az do na

turalnej s'mierci. 
Katarzyna Pluta 

Na podstawie: 
Ostrowski K., Krassowski T , Pieii-
kowski M., Embriologia ogolna, 
PZWL, Warszawa 1979 
Rugh R., Shettles L. B., Odpocz^cia 
do narodzin, PZWL, Warszawa 1988 
Kornas-Biela D., Wokof poczqtku zy
cia ludzkiego, PAX, Warszawa 2002 
Bielaiiska-Osuchowska Z., Embrio
logia, PWRL, Warszawa, 1993 
Bartel H., Embriologia dla studen-
tdw: podrqcznik, PZWL, Warszawa, 
1999 
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Ewa Siuda 

Farmakologia srodkow 
wczesnoporonnych 
Doustne preparaty 
antykoncepcyjne 

Doustne preparaty antykoneepcyj-
ne sq obecnie promowane jako jedna 
z najskuteczniejszych metod zapobie-
gania ciqzy. Przyjmuje si?, ze srodki te 
dziaiajq z ponad 90% skutecznos'ciq. 
Dziaiajq poprzez kilka podstawowych 
mechanizmow. Pierwszym z nich jest 
hamowanie uwalniania GnRH (soma-
tostatyny) z podwzgorza i LH-FSH 
z przysadki, przez co dochodzi do za-
hamowania owulacji, powodujq takze 
zmiany w sluzie szyjkowym (staje si? 
on g?sty i lepki), tworzqc barier? me-
chanicznq dla plemnikow oraz uposle-
dzajq transport komorki jajowej zmie-
niajqc czynnosci skurczowe macicy i ja
jowodow. Srodki te takze, powodujqc 
zmiany w blonie sluzowej macicy, 
utrudniajq zagniezdzenie si? zarodka, 
jezeU do pocz?cia mimo wszystko do
szlo. 

Wi?kszosc hormonalnych srodkow 
antykoncepcyjnych zawiera estrogen 
i gestagen. Gestageny (progestageny, 
progestyny) sq to zwiqzki chemiczne 
0 dzialaniu biologicznym podobnym 
do progesteronu - hormonu wydziela-
nego przez cialko zolte, a w ciqzy przez 
lozysko. Progesteron, zwany rowniez 
„hormonem ciqzowym", stymuluje 
gruczoly blony sluzowej jamy macicy 
(endometrium) do wydzielania oraz 
wywoluje tzw. przemian? doczesnowq 
komorek jej zr?bu. Procesy te skladajq 
si? na obraz fazy wydzielniczej cyklu 
1 przygotowujq blon? sluzowq jamy ma
cicy do implantacji zarodka. Progeste
ron zmniejsza liczb? skurczow macicy, 
jej blona s'luzowa ulega pogrubieniu, 
hamuje krwawienia maciczne i jajecz
kowanie - CO w normalnych warun-
kach ulatwia utrzymanie si? zarodka 
w macicy i utrzymanie ciqzy. 

Wszystkie te dzialania rozwijajq si? 
tylko wtedy, gdy uprzednio, w pierw
szej polowie cyklu miesiqczkowego, 
macica byla przygotowana przez estro-

W swietle obecnej wiedzy nie ulega wqtpliwosci, ze 
zycie czlowieka zostaje zapoczqtkowane w nast?p-
stwie polqczenia si? dwu komorek rozrodczych -
garnet - zenskiej i m?skiej w postac komorki mo-
cierzystej zwanej zygotq, ktoro od tej chwili zaczy
na zyc wlosnym rytmem. [prof, dr hab. n. med. 
Maria Rybakowa, Komitef Rozwoju Czlowieka Wy-
dzialu Nauk Medycznych PAN] 

geny. Badania przeprowadzone na 
zwierz?tach, ktorym podano progeste
ron bez uprzedniego przygotowania 
macicy pokazaly, ze dzialanie estroge
now wywoluje nietypowe zmiany. Do
chodzi do rozrostu mi?s'ni gladkich 
macicy, zmniejszenia jej wrazliwosci 
na czynniki skurczowe, spadku kurczli-
wosci jajowodow, a takze zmian w slu
zie. Ponadto zarowno sam progesteron 
jak i jego syntetyczne pochodne dzia
iajq hamujqco na uwalnianie L H przez 
przysadk?. 

Estrogeny to hormony wytwarzane 
glownie przez otoczk? p?cherzyka jaj-
nikowego, cialko zolte, w niewielkich 
ilosciach wydzielane w korze nadner-
czy, a w czasie ciqzy przez lozysko. Ich 
zasadnicze dzialanie skierowane jest 
na funkcje rozrodcze. Hormony te na-
dajq osobnikom zenskim anatomiczne 
i psychiczne cechy plciowe, powodujqc 
rozrost narzqdow plciowych, pojawie-
nie si? drugorz?dowych cech plcio
wych, wzmozenie pop?du plciowego 
oraz pobudzenie rozwoju p?cherzyka 
jajnikowego, jajeczkowanie. Duze 
dawki estrogenow hamujq wydzielanie 
FSH przez przysadk?, a tym samym 
hamujq owulacj?. Stosowane w pierw
szej polowie cyklu miesiqczkowego 
opozniajq miesiqczk?. Te wla^nie dzia
lania zadecydowaly o stosowaniu tej 
grupy hormonow w doustnych srod-
kach antykoncepcyjnych. Natomiast 
podanie duiych dawek estrogenow po 
owulacji powoduje, ze w razie zaplod
nienia komorki jajowej zarodek - no
wy organizm ludzki nie moze zagniez-
dzic si? w macicy. To dzialanie jest wy-
korzystywane w tzw. antykoncepcji po 

stosunku (tzw. postcoital contracep
tion). 

Bezwzgl?dnymi przeciwwskazania-
mi do stosowania preparatow hamujq-
cych jajeczkowanie (pigulek horrno-
nalnych) sq: wczesna ciqza, przebyte 
lub istniejqce ci?zkie postacie zakrze-
picy zyi lub zatorow plucnych, stan po 
przebytym zawale serca lub wylewie 
krwi do mozgu, zmiany w naczyniach 
mozgowych i siatkowki oka, nadcis'nie-
nie powyzej 160/100 mm Hg, wiek po
nad 35 lat u palaczek papierosow, no-
wotwory hormonozalezne, cholestaza 
wqtrobowa, cukrzyca typu I ze zmiana-
mi naczyniowymi, trwajqca ponad 
10 lat, ostre i post?pujqce choroby wq-
troby, ostre zapalenie wqtroby, przeby
te podczas ciqzy zakazenie wirusem 
opryszczki. Natomiast przeciwwskaza-
nia wzgl?dne (nalezy rozwazyc stosu-
nek korzys'c - ryzyko) do stosowania 
tych preparatow to: rozlegla zylakowa-
tosc, cukrzyca, padaczka, stwardnienie 
rozsiane, przedrakowe stany gruczolu 
piersiowego, mi?sniakowatosc i mi?-
sniaki macicy, endometrioza, znaczna 
otylos'c. Dzialania uboczne preparatow 
zawierajqcych estrogeny (nasilenie ob-
jawow zalezy wprost proporcjonalnie 
od dawki hormonu, rosnie ze wzro-
stem dawki) to: wzrost cisnienia t?tni-
czego, zwi?kszenie aktywnosci amino-
transferaz i st?zenia bilirubiny czyli za-
burzenia czynnosci wqtroby, zmniej-
szenie tolerancji glukozy, zwi?kszenie 
ryzyka powiklan zakrzepowo-zator-
owych, zaburzenia sercowo-naczyni-
owe, hiperlipidemia, niedokrwistosc, 
zaburzenia widzenia, mozliwe stany 
depresyjne, przyrost masy ciala, za-
trzymanie wody a co za tym idzie 
obrz?ki, nudnosci, wymioty, bole glo
wy, uczucie napi?cia w sutkach, zwykle 
nieodwracalne przebarwienia skory, 
obfite krwawienie - objawy te obser-
wuje si? u 1 na 100 kobiet, bole zyla-
kow. 

Podobne dzialania niepozqdane 
majq rowniez same gestageny. Mogq 
one powodowac zaburzenia miesiqcz-
kowania, uszkodzenie wqtroby, pod-
wyzszenie cisnienia t?tniczego krwi 
oraz choroby zakrzepowo-zatorowe. 

Obecnie hormonalne srodki regu-
lacji urodzen, zarejestrowane jako an
tykoncepcyjne mozna podzielic na trzy 
grupy [2, 3]: 

1. Preparaty typu kombinowanego 
zawierajqce zarowno estrogen 
i progestagen. Zazywa si? je co-
dziennie od 5 do 25 dnia cyklu. 
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Sq to tzw. preparaty jednofazo-
we-zawierajqce stale dawki hor
monow, jak i wielofazowe, dosto-
sowane do zmian hormonalnych 
zachodzqcych w organizmie ko
biety w cyklu miesi^cznym. 

2. Preparaty typu sekwencyjnego. 
Sq stosowane rzadko, wymagajq 
zmian preparatu i odpowiednich 
przerw pomi?dzy poszczegolny-
mi dawkami. 

3. Preparaty zawierajqce jedynie 
progestageny w duzych dawkach. 
Jest to tzw. „pigulka dnia nast?p-
nego", proponowana przez pro-
ducentow do 72 godzin po sto
sunku, podczas kt6rego moglo 
dojs'c do poczfcia. Glownie dzia-
la ona na blon? s'luzowq jamy 
macicy, nie dopuszczajqc do za
gniezdzenia w niej blastocysty, 
czyH pocz?tego juz dziecka [15]. 

Aborcja farmakologiczna 

Literatura fachowa opisuje nast?-
pujqce zwiqzki chemiczne wykorzysty-
wane do swiadomego niszczenia roz-
wijajqcego si? ludzkiego zycia: mifepri
stone, mizoprostol, Methotrexate, 
a takze levonorgestrel, zarejestrowany 
w Polsce jako srodek antykoncepcyjny 
Postinor-Duo. Mifepriston dziala na 
macic? matki poprzez zablokowanie 
receptorow progesteronowych i odci?-
cie rozwijajqcemu si? w niej dziecku 
mozliwosci pobierania tlenu i odzywia-
nia si?. Methotrexate zatrzymuje roz
woj dziecka (podzial jego komorek). 
Mizoprostol wywoluje poronne skur-
cze macicy. Levonorgestrel uniemozli-
wia zagniezdzenie si? w macicy organi
zmu ludzkiego na etapie blastocysty. 

Aborcja farmakologiczna polega 
na uzyciu najcz?sciej dwoch prepara
tow: podaniu doustnie dawki 600 mg 
mifepristonu (RU-486) - antyproge-
stagenu, ktory powoduje smierc rozwi-
jajqcego si? dziecka na skutek prze-
rwania dotleniania i odzywiania przez 
organizm matki, nast?pnie po 36-48 
godzinach podaniu doustnie lub dopo-
chwowo dawki prostaglandyny - mizo-
prostolu lub gemeprostu, ktora wywo
luje skurcze macicy prowadzqce do wy-
dalenia obumarlego dziecka z macicy. 
Zamiast mifepristonu stosuje si? takze 
lek przeciwnowotworowy (cytostatyk) 
np. Methotrexate. Srodek ten oddzia-
luje na rozwijajqce si? dziecko podob-
nie jak na tkank? nowotworowq - blo-
kuje podzial jego komorek i doprowa-

dza do smierci. Methotrexate podawa-
ny byl dawniej w zastrzykach domi?-
sniowych w przypadkach ciqzy poza-
macicznej w celu jej terminacji. 
W 1993 r. po raz pierwszy zostal uzyty 
doustnie (razem z prostaglandynq) 
w celu aborcji dziecka prawidlowo roz-
wijajqcego si? w macicy [13]. Najpoz-
niej do 10-14 dni od przyj?cia ww. pre
paratow nalezy upewnic si?, czy nastq-
pilo calkowite poronienie. Podawane 
s'rodki mogq spowodowac wady rozwo-
jowe dziecka, w przypadku, gdy mimo 
wszystko nie doszlo do jego smierci 
[12]. 

Mifepriston (RU-486) hamuje roz
woj i funkcj? blony sluzowej macicy 
przez CO utrudnia implantacj? zarod
ka, jezeli do niej jeszcze nie doszlo 
[18]. Podany po implantacji (od ok. 
7 dnia od pocz?cia) powoduje obumar-
cie organizmu ludzkiego rozwijajqcego 
si? w macicy, poprzez zablokowanie 
mozliwos'ci jego naturalnego oddycha-
nia i odzywiania za posrednictwem or
ganizmu matki. Zmniejsza rowniez 
produkcj? endogennego progesteronu 
przez cialko zolte rownolegle blokujqc 
receptory progesteronowe, prowadzqc 
tym samym do zwi?kszonej produkcj i 
prostaglandyn oraz wzrostu wrazliwo
sci macicy na ich kurczqce dzialanie 
[2, 3]. Preparat ten wchlania si? z prze-
wodu pokarmowego i najwyzsze st?ze-
nie we krwi osiqga po 12 godzinach od 
doustnego podania. Mifepristonu nie 

Poiqaenie komorki jajowej i plemnika, czyli ga
mely motczynej i ojcowskiej daje poczqtek odr^b-
nemu zyciu. W wyniku zaplodnienia powstaje 
w pelni genetycznie uformowony nowy czlowiek, 
ktorego rozwoj dokonuje si? w czasie zycia ludz
kiego. Tak wi?c embrion, piod, noworodek, nie-
mowl?, dziecko, dorosly, storzec to okreslenia po-
szczegolnych biologicznych etapow rozwoju za-
wsze tego samego czlowieka. [dr n. med. Antoni 
Marcinek, dyrektor Szpitala Poiozniczo-Ginekol-
ogicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie, 
specjalista regionolny do spraw potoznictwa i gine
kologii Wojewodztwa Malopolskiego] 

nalezy stosowac wraz z niektorymi le-
kami, takimi jak np.: karbamazepina, 
deksametazon, fenobarbital, fenytoina 
(Luminal), erytromycyna, itrakonazol, 
srodkami przeciw zakrzepowymi jak 
np. Warfaryna (wzrasta ryzyko krwa-
wien), kortykosteroidy [4]. Dzialania 
uboczne mifepristonu to krwawienia, 
a takze ogolne oslabienie, bole brzu
cha, biegunka, nudnosci i wymioty. 
Przeciwwskazania do stosowania mife
pristonu to: potwierdzona lub podej-

rzewana ciqza pozamaciczna, obec-
nosc wkladki wewnqtrzmacicznej (mu-
si zostac usuni?ta przed podaniem 
srodkow farmakologicznych), niewy-
dolnosc nerek, trwajqca dlugotrwala 
kuracja kortykosterydowa, uczulenie 
na mifepriston, zaburzenia krzepliwo-
sci krwi lub zazywanie lekow o dziala
niu antyzakrzepowym, wrodzona por-
firia. 

Mizoprostol jest analogiem prosta
glandyn P G E l hamujqeym wydziela
nie kwasu solnego, nasilajqcym wy
dzielanie sluzu tworzqcego barier? slu
zowq w zolqdku i pobudzajqcym wy
dzielanie wodorow?glan6w. Zareje
strowany jest w Polsce jako srodek sto-
sowany w leczeniu wrzodu trawienne-
go. Zalecana dawka to 200/ig dziennie 
przez 4 tygodnie. W przeciwwskaza-
niach do jego stosowania wyrozniona 
jest ciqza lub jej planowanie z wyraz-

Bernard N. Nathanson stwierdzil, ze „zaakcepto-
wanie RU-486 oznacza powrot do barbarzyiistwa, 
gdyz nie tylko doprowodzo do zniszczenia zdrowia 
kobiety i dziecka, a rowniez stanowi najwi?ksze 
zagrozenie dla rodziny" [ 5 ] . 

nym naciskiem na wskazanie, aby 
przed zastosowaniem tego leku wyko-
nac testy ciqzowe a podczas terapii sto
sowac sprawdzonq metod? antykon
cepcji [2, 3, 4]. Obostrzenia te zwiqza-
ne sq z charakterystycznym dla prosta
glandyn oraz ich analogow dzialaniem 
rozszerzajqcym naczynia krwionosne 
(przekrwienie, krwotoki), kurczqcym 
na mi?sieri macicy (opisywanym przez 
kobiety jako podobne do bolesnych 
skurczow miesiqczkowych), a takze 
rozwierajqcym szyjk? macicy oraz in-
dukujqcym czynnosc skurczowq i poro-
dowq. W ten sposob mizoprostol za-
stosowany przez kobiet? w ciqzy moze 
powodowac poronienie, przedwczesny 
porod albo uszkodzenie plodu [2]. 

Doustne lub dopochwowe stosowa
nie mizoprostolu w celu przerywania 
ciqzy czy indukcji porodu stanowi za-
stosowanie niezgodne z rejestracjq le
ku. Przepisy obowiqzujqce w Uni i Eu-
ropejskiej (dyrektywa 89/341/EEC) 
pozwalajq lekarzom stosowac zareje
strowane leki z innych wskazari, w in-
nych dawkach czy innymi drogami po
dania niz te, dla ktorych lek zostal za
rejestrowany. Zapis ten podkresla ko-
niecznos'c wlas'ciwego poinformowania 
pacjenta przed zastosowaniem leku 
niezgodnie z rejestracjq. Leki zlecone 
niezgodnie z rejestracjq nie mogq bye 
jednak wydane przez farmaceut? ani 
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Wartosc konstytucyjnie chronionego dobro prow-
nego jakim est zycie ludzkie, w tym zycie rozwi
jajqce si? w azie prenotalnej, nie moze bye rozni-
cowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyj-
nych i uzasadnionych kryteriow pozwalajqcych no 
dokononie takiego zrdznicowania w zaieznosci od 
fazy rozwojowej ludzkiego zycia. Od momentu po-
wstania zycie ludzkie staje si? wi?c wortosciq chro-
nionq konstytucyjnie. Dotyczy to tokze fazy pre
notalnej. (...) 

Poniewaz zycie ludzkie stonowi wartosc konstytu-
cyjnq takze w fazie prenotalnej, wszelka probo 
podmiotowego ogroniczenio ochrony prawnej 
zdrowia w tej fazie musioloby wykozac si? nieor-
bitralnym kryterium uzasadniajqcym tokie zrdzni-
cowonie. Dotychczasowy stan nouk empiryanych 
nie daje podstow do wprowadzenia takiego kryte
rium. [Z orzeczenio Trybunahi Konstytucyjnego 
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z 28.05.1997, 
sygn. akt K. 26/96. ] 

podawane przez piel?gniark? czy po-
loznq. 

Przeciwwskazania do stosowania 
mizoprostolu to: uczulenie na mizo
prostol lub inne prostoglandyny, nie-
kontrolowane napady padaczkowe, 
ostry stan zapalny jelit. 

Methotrexate to cytostatyk z grupy 
antymetabolitow dzialajqcy glownie 
w fazie S cyklu komorkowego. Jest an-
tagonistq kwasu foliowego - silnym in-
hibitorem dehydrogenazy tetrahydro-
folianowej. Kwas foliowy (dihydrofo-
liowy - DHF) , aby spelniac rol? waz-
nej witaminy w organizmu musi zostac 
przeksztalcony do kwasu folinowego 
(kwas tetrahydrofoliowy - THE), czyn-
nego biologicznie zwiqzku, konieczne-
go dla syntezy kwasow nukleinowych. 
THF przenosi jednostki jednow?glowe 
do odpowiednich zasad. Tym samym 
hamuje syntez? kwasu tymidylowego 
(synteza D N A ) i inozynowego (dla 
RNA) - prekursorow tymidynowych, 
adeninowych i guanidynowych nukle-
tydow D N A i RNA. Zahamowanie ak-
tywnos'ci enzymu katabolizujqcego re-
akcj? redukcji D H F do T H F powodu
je brak tego ostatniego zwiqzku i zaklo-
cenie zyciowo waznych funkcji komor
ki i w efekcie prowadzi do jej Smierci. 
Po podaniu doustnym wchlania si? la-
two z przewodu pokarmowego [15]. 

Lek ten stosowany jest w terapii 
nowotworow zlosliwych i nowotworo-
wych chorobach krwi (np. ostra bia-
laczka limfoblastyczna). W informacji 
o lekach jako przeciwwskazanie widl-
nieje ciqza i okres karmienia piersiq, 
a w dzialaniach niepozqdanych jest 
mowa o zaburzeniach jajeczkowania 

i spermatogenezy, zaburzeniach mie-
siqczkowania i dzialaniu teratogen-
nym. Inne dzialania niepozqdane to 
m. in. ze strony przewodu pokarmowe
go: jadlowstr?t, nudnosci i wymioty, 
zapalenie blon sluzowych jamy ustnej 
oraz blon sluzowych o roznym stopniu; 
przy wysokich dawkach M T X - bie
gunka z objawami zespolu zlego 
wchlaniania; krwotoczne zapalenie je
lita, nawet perforacja oraz hepatotok-
sycznosc. Ze strony ukladu nerwowe-
go: neurotoksycznos'c dotyczqca 
zwlaszcza os'rodkowego ukladu nerwo-
wego - bole glowy, zaburzenia swiado-
mosci, zaburzenia widzenia, parestezje 
i ataksja, afazja, niedowlad polowiczy, 
drgawki [15]. 

W Polsce mifepriston (RU-486) nie 
jest zarejestrowany. Mizoprostol zare
jestrowany jest wylqcznie do leczenia 
choroby wrzodowej zolqdka i dwunast-
nicy. Methotrexate mozna stosowac 
wylqcznie jako lek przeciwnowotworo
wy. Polskie przepisy nie sq tak liberalne 
jaik unijne i zastosowanie ww. prepara
tow do iimych celow niz te, dla ktorych 
zostaly zarejestrowane, zgodnie 
z Ustawq o zawodzie lekarza, traktowa-
ne byloby jako eksperyment medyczny, 
CO wymaga zabiegow formalnych. Na
tomiast zgodnie z Ustawq o planowa
niu rodziny, ochronie plodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalnosci przery
wania ciqzy oraz Kodeksem kamym 
dzialanie takie jest przest?pstwem. 

Postinor-Duo 

Innym preparatem o dzialaniu 
wczesnoporonnym jest D-norgestrel 
(levonorgestrel), zarejestrowany 
w Polsce pod nazwq handlowq Post
inor-Duo. Produkowany jest przez w?-
gjerskq firm? Gedeon Richter. Levo
norgestrel ma silne dzialanie progesta-
genowe, antyestrogenowe i antygona-
dotropowe. To syntetyczny progesta
gen w wysokiej dawce, ktory oddzialu-
je na blon? sluzowq macicy, nie do
puszczajqc do zagniezdzenia blastocy
sty, czyli pocz?tej istoty ludzkiej w za-
rodkowym okresie zycia. Pewne zna-
czenie ma rowniez jego wplyw na blo-
n? sluzowq pochwy i jakos'c oraz sklad 
sluzu szyjkowego [15]. Srodek ten 
opoznia takze proces jajeczkowania, 
jesli ono jeszcze nie nastqpilo 
i w zwiqzku z tym plemniki mogq nie 
zdqiyc dotrzec do jajeczka w odpo-
wiednim do zaplodnienia momencie. 
Levonorgestrel zag?szcza takze sluz 

w szyjce macicy, co blokuje drog? 
plemnikom. Producent dopuszcza sto
sowanie tego preparatu do 72 godzin 
po stosunku plciowym, w wyniku kto
rego moglo dojsc do pocz?cia. Produ
cent zastrzega takze, ze preparat nie 
jest skuteczny, jezeli proces implanta
cji zarodka juz si? rozpoczql [17]. 

Dzialania niepozqdane jak i prze
ciwwskazania do stosowania tego leku 
sq podobne jak w przypadku innych 
progestagenow, jednak za wzgl?du na 
duzq dawk? hormonow ich nasilenie 
jest odpowiednio wi?ksze. Moze tez 
spowodowac zaburzenia naturalnej 
gospodarki hormonalnej w organi
zmie. 

Sbwo antykoncepcja oznacza zapobieganie za
ptodnieniu (koncepcji), tymaosem lek hormonal-
ny podany po stosunku nie zapobiega zaptodnie
niu, ale jezeli doszto do zaplodnienia, utrudnio za
gniezdzenie zaptodnionego jaja, prowadzi do usu-
ni?cia zopbdnionego zarodka i jego zniszczenio. 
(...) Nie jest istotne, czy zaa?ta si? ciqza, wazne, 
ze zoaql si? atowiek. Tabletko „po stosunku" 
prowadzi do jego unicestwienia, dziala wi?c obor-
cyjnie, a nie antykoncepcyjnie. [prof, dr hab. 
n. med. Bogdan Chazan, b. konsultant krajowy 
w dziedzinie potoznictwa i ginekologii, kierownik 
Kliniki Ginekologii i Potoznictwa Instytutu Matki 
i Dziecka w Warszawie] 

Metoda Yuzpego 

Kolejnym przykladem farmakolo
gicznych dzialari wczesnoporonnych 
podobnych w skutkach do zastosowa-
nia levonorgestrelu moze bye tzw. me
toda Yuzpego. Nazwa pochodzi od ka-
nadyjskiego ginekologa, ktory opisal jq 
po raz pierwszy. Metoda polega na po
daniu 4 pigulek zawierajqcych etyleno-
estradiol w dawce 50 mg i lewonorge-
strel w dawce 250 mg kazda. Taki sklad 
ma wi?kszosc hormonalnych pigulek 
antykoncepcyjnych. Sposob uzycia jest 
nast?pujqcy: 2 tabletki zaraz po stosun
ku i kolejne 2 po 12 godzinach. Po za-
stosowaniu tej metody u 50 % kobiet 
odnotowano nudnosci, u 25% wymioty 
a takze krwawienia nawet do 3 dni po 
zastosowaniu tych srodkow [11]. 

„Mini-pigutka" 

Nie mozna w tym miejscu nie 
wspomniec o tzw. mini-pigulkach. 
Pierwszy preparat tego typu zostal 
w Polsce zarejestrowany zaledwie 
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przed dwoma laty (Cerazette produk-
cji holenderskiej firmy Organon N . 
v . ) . Pigulka taka zawiera tylko jeden 
hormon - progestagen, w dawee zbyt 
malej, aby zablokowac jajeczkowanie, 
ale wystarczajqcej, aby spowodowac 
takie zmiany w blonie s'luzowej jamy 
macicy, ktore uniemozliwiajq zagniez
dzenie si? zarodka. Jezeli nie dojdzie 
do zablokowania owulacji, wowczas 
dochodzi do efektu antynidacyjnego, 
ktory jest nast?pstwem przemian 
w blonie s'luzowej jamy macicy czyniq-
cych jq niezdolnq do zagniezdzenia za
rodka. Mini-pigulka wywiera takze 
wplyw na sluz szyjkowy, ktory staje si? 
mniej przepuszczalny dla penetrujq-
cych plemnikow [19]. 

Wkladka wewn^trzmaciczna 

Zupelnie inna forma tzw. „anty-
koncepcji awaryjnej" to zalozenie 
wkladki wewnqtrzmacicznej (spirali) 

Wszelkie stadia rozwojowe czlowieka sq zmien-
nym obrozem niezmiennej ludzkiej istoty z jej 
chorakterystycznymi, ludzkimi funkcjomi. Innymi 
slowy - czlowiek podczas calej swej ontogenezy, 
to jest od pocz^cia do urodzenia si?, jest czlowie-
kiem, nie zos staje si? nim po jokims czasie. 
[prof, dr hob. n. med. Wlodzimierz Fijalkowski, 
ginekolog-poioznik] 

znanej tez pod nazwq l U D (intra-uter-
ine device). Ma ona najcz?s'ciej ksztalt 
litery T (czasami wyglqda jak S lub 
jeszcze inaczej) i umieszcza si? jq 
w macicy. Wkladki mogq bye zrobione 
z tworzyw sztucznych, ze stall, niektore 
zawierajq hormony. Najcz?s'ciej majq 
nawini?ty srebrny lub miedziany dru-
cik. Powodujq one takie zmiany w blo
nie sluzowej macicy, ktore uniemozli-
wiajq zagniezdzenie si? ludzkiego za
rodka w stadium blastocysty. Hamujq 
takze ruchy jajowodow oraz zmieniajq 
konsystencj? sluzu, utrudniajqc aktyw
nosc plemnikow (jony miedzi lub sre-
bra unieczynniajq plemniki). Skutecz-
nos'c wklaclki zakladanej po stosunku, 
a wi?c jej dzialania wczesnoporonne
go, jest wyzsza niz 90%. 

W przypadku stosowania wkiadek 
wewnqtrzmacicznych istnieje ryzyko: 
uszkodzenia sciany macicy, bezobja-
wowego wypadni?cia wkladki, bolow 
skurczowych, plamienia mi?dzymie-
siqezkowego, obfitych miesiqezek, za-
palenia przydatkow, poronienia sep
tycznego, ciqzy pozamacicznej a takze 
zapalenia blony sluzowej jamy macicy 
i mi?sni6wki trzonu macicy. Waznym 
powiklaniem przy stosowaniu wkiadek 
jest tez promienica narzqdu rodnego. 

Piguiki „dzieri po", mini-pigulki, 
wkladki wewnqtrzmaciczne nalezq do 
odr?bnej grupy srodkow „kontroli uro
dzen" zwanych tez antyimplantacyjny-

mi, czyli antynidacyjnymi (niektorzy 
autorzy do tej grupy zaiiczajq takze 
dwuskladnikowe piguiki antykoncep
cyjne). Powodujq one smierc dziecka 
pocz?tego w stadium blastocysty, 
w zwiqzku z niemoznos'ciq jego za
gniezdzenia si? w macicy. Jednakze ze 
wzgl?d6w handlowych, niektorzy ukry-
wajq rzeczywisty mechanizm ich dzia
lania przez nazywanie ich srodkami 
antykoncepcyjnymi [19]. 

Ewa Siuda 
farmaceuta 
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S R O D K I W C Z E S N O P O R O N N E 

Katarzyna Pluta 

Procedura aborcyjna 
z wykorzystaniem RU-486 
Historia 

Preparat chemiezny RU-486 (mife
pristone, C29H35N02) zostal stworzo-
ny na poczqtku lat osiemdziesiqtych 
X X wieku we Francji przez prof. Etien-
ne-Emile Beaulieu, pracujqcego dla 
firmy farmaceutycznej Roussel-Uclaf 
SA. Preparat ten pierwotnie oznaczony 
symbolami Z K 95.890, zostal pozniej 
sklasyfikowany jako Roussel-Uclaf 
38486, w skrocie RU-486. Po raz pierw
szy zostal zalegalizowany i dopuszczo-
ny do sprzedazy we Francji w 1988 r. 

Od 1968 r. jednym z wi^kszych 
udzialowcow firmy Roussel-Uclaf byl 
niemiecki koncern Hoechst A G . Ho-
echst to jedna z trzech firm wydzielo-
nych przez Amerykanow po I I wojnie 
swiatowej (w 1951 r.) z Interessenge-
meinschaft Farbenindustrie A G (I .G. 
Farben), znanej powszechnie m. in. 
z produkcji Cyklonu B (cyjanowodo-
ru) uiywanego przez Niemcow do ma-
sowej zaglady wi?zni6w w komorach 
gazowych, wspoludzialu w zbrodni
czych eksperymentach medycznych 
przeprowadzanych w obozach koncen-
tracyjnych m.in. w Buchenwaldzie, Au
schwitz czy Ravensbriick oraz z wyko-
rzystywania wi?zni6w obozow do nie-
wolniczej pracy. Tak wi?c firma, w kto
rej wynaleziono i rozpocz?to produk
cj? tego wspolczesnego „ludzkiego pe-
stycydu" - RU-486, jest w prostej hnii 
spadkobiercq producenta Cyklonu B. 
Trudno bez dogl?bnych badari histo-
rycznych ocenic, czy zwiqzek ten ma 
wylqcznie charakter przypadkowy, 
a jego znaczenie jest tylko symbolicz-
ne. Niektorzy autorzy uwazajq, ze ta 
zaleznos'c ma gl?bszy charakter. Artur 
Marek Wojtowicz w artykule „Zywa 
historia" napisal wprost, ze pierwsze 
eksperymenty nad preparatem typu 
RU-486 mialy miejsce juz 1 sierpnia 
1944 r. na oddziale chorych w Mono-
wicach - cz?sci niemieckiego obozu 
koncentracyjnego w Oswi?cimiu, 
w ktorej mies'cily si? zaklady I.G. Far

ben (Wojtowicz, 2004). W obozie 
oswi?cimskim mialy miejsce barba-
rzyriskie doswiadczenia prof, dr Carla 
Clauberga, dr Paula Gebla i dr Horsta 
Shumanna nad sterylizacjq chemicznq 
i radiologicznq, a takze doswiadczenia 
nad kastracjq oraz prawdopodobnie 
nad sztucznym zapladnianiem (Klee, 
2001; Zeszyty Oswi?cimskie nr 10, 
1968 s. 93, 109 i 119). 

Trudno nie zauwazyc szczegolnych 
zainteresowari hitlerowskich badaczy, 
koncentrujqeych si? glownie na zagad-
nieniach przekazywania zycia. Warto 
tutaj wspomniec, ze wspomniany dr 

RU-486 (mifepristone) uszkadzo sluzowk? wyscie-
lojqcq sciany macicy, a tym samym odcina doplyw 
pokormu do rozwijajqcego si? w niej dziecka. Mi
zoprostol podawany dwa dni pozniej powoduje sil
ne skurcze macicy i krwawienia mojqce usunqc 
mortwy juz piod z lona matki [Julio Duin, Tlie Wa
shington Times, 2003] 

Gebel byl urlopowanym chemikiem 
firmy Schering Werke, ktora od kilku-
dziesi?ciu lat jest liderem na rynku an
tykoncepcji hormonalnej i srodkow 
wczesnoporonnych (wkladki we
wnqtrzmaciczne). W Auschwitz, w celu 
bezoperacyjnej sterylizacji wi?zniarek 
„chemik z koncernu Schering Werke, 
dr Johann Gebel, przygotowywal spe-
cjalny plyn, ktory wstrzykiwano do cz?-
sci rodnych kobiet" (Zeszyty Oswi?-
cimskie, Numer Specjalny I V 1991, s. 
94). Clauberg zaswiadczyl wprawdzie, 
ze firma Schering nie orientowala si? 
w tym, jakie eksperymenty b?dzie 
przeprowadzac Gebel w Auschwitz 
(Klee 2001, s. 419-429), jednak badacz 
tego zagadnienia, doc. dr Jan Sehn, pi-
szqc o lekarzach prowadzqcych ekspe
rymenty w obozach koncentracyjnych 
stwierdzil, ze „pozostawali oni na uslu-
gach ci?zkiego przemyslu i ekspery
menty na wi?zniach przeprowadzali 
w wykorzystaniu korzystnych dla siebie 
kontraktow, np. dr Gebel z koncemem 

Schering-Werke" (Zeszyty Oswi?cim-
skie, nr 2, 1958, s. 5). Wiadomo takze, 
ze w Oswi?cimiu przeprowadzano 
przymusowe aborcje bez wzgl?du na 
wiek dziecka, a do wywolywania 
przedwczesnych porodow wykorzysty-
wano wstrzykiwane domi?sniowo 
s'rodki chemiczne (Zeszyty Os'wi?cim-
skie, nr 15, 1974, s. 69). 

Czy istnieje jakis' zwiqzek pomi?dzy 
tamtymi zbrodniczymi praktykami, 
a pozniejszymi patentami z zakresu 
hormonalnej antykoncepcji i chemicz
ne] aborcji? Trudno nie dostrzec pew-
nej wspolnoty zainteresowari. Trudno 
tez przypuszczac, zeby wyniki tamtych 
eksperymentow nad plodnosciq nie 
wzbogacily wiedzy korporacji, ktore 
poprzez swoich pracownikow w nich 
uczestniczyli. Wstydliwq tajemnicq 
wspolczesnej medycyny jest to, ze 
chcqc nie chcqc korzysta ona z wielu 
wynikow tamtych, zbrodniczych ekspe
rymentow. 

Ciekawy jest takze pewien „para-
doks biograficzny" wynalazcy mifepri
stonu - Etienne-Emile Beaulieu. Jest 
on Zydem, a do 1942 r. nazywal si? 
Blum. Zmienil nazwisko, prawdopo
dobnie po to, by uniknqc smierci przez 
zatrucie Cyklonem B, s'rodkiem pro-
dukowanym przez korporacj?, dla kto
rej pozniej pracowal (Clowes, 1997). 

Na te koincydencje mozna spoj-
rzec z jeszcze nieco innej perspekty-
wy. Koncern I . G. Farben powstal 
w 1925 r. dzi?ki udzialowi finansowe-
mu przedsi?biorc6w amerykariskich, 
mi?dzy innymi rodziny Rockefelle-
row (m.in. „Chase Bank", „National 
City Bank" i „Standard Oi l " ) . Po wie
lu latach oraz przeksztalceniach wla-
snosciowych i strukturalnych, w 1993 
r. Roussel-Uclaf przekazal prawa pa-
tentowe do RU-486 na Stany Zjedno-
czone organizacji The Population 
Council, zalozonej w 1952 r. przez 
Johna D . Rockefellera Trzeciego. 
Czyzby zwiqzek pomi?dzy antyludno-
sciowymi zainteresowaniami Rocke-
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fellerow (finansowanie UNFPA, The 
Population Council, The Planned Pa
renthood), a ich udzialami w firmie, 
ktora produkowala cyjanowodor, 
a po latach, w jednej ze spolek zalez-
nych, RU-486 byl zwyklym zbiegiem 
okolicznosci? 

Obecnie RU-486 (mifepristone) 
produkowany jest przez Exelgyn La
boratories SA i rozprowadzany w kra
jach poza USA jako Mifegyne oraz 
dystrybuowany na terenie USA jako 
Mifeprex przez Danco Laboratories 
LLC, na podstawie licencji otrzymanej 
z The Population Council. Mifepriston 
produkowany jest takze i rozprowa
dzany w Chinach. 

Dost^pnosc 

Swiatowa Organizacja Zdrowia za-
akceptowala RU-486 (mifepristone) 
jako srodek poronny w 1997 r., zezwa-
lajqc na jego stosowanie az do 63 dnia 
ciqzy, liczqc od pierwszego dnia ostat
niej miesiqczki. Ze wzgl^du na ryzyko 
dla zdrowia i zycia kobiety zwiqzane ze 
stosowaniem piguiki RU-486, kraje 
dopuszczajqce jq do obrotu wprowa-
dzajq zabezpieczenia lub cale ich syste-
my uniemozliwiajqce pochopny zakup. 
Belgijski aptekarz moze wydac piguiki 
po 10 dniach od otrzymania recepty, 
we Francji kobieta ma 8 dni na reflek-
sj? i zmian? decyzji. Koniecznosc wy-
sluchania 10 minutowej prelekcji 
i udzielenie odpowiedzi na pytania od-
noszqce si? do stanu zdrowia kobiety 
ograniczajq dost?p do RU-486 w Wiel
kiej Brytanii. W USA pigulk? poronnq 
mozna nabyc tylko w klinikach abor-
cyjnych zatrudniajqcych lekarzy prze-
szkolonych do dystrybucji tego s'rodka. 
Szwecja, Dania, Szwajcaria, Austria, 
Holandia, Hiszpania, Grecja, Belgia 
i Niemcy zezwolily na stosowanie R U -
-486 do 49 dnia od pierwszego dnia 
ostatniej miesiqczki. Francja dopusz
cza przyjmowanie RU-486 nawet w 63 
dniu od ostatniej miesiqczki, czyli za-
kladajqc, ze owulacja miala miejsce 14 
dnia cyklu, aborcji przy uzyciu RU-486 
mozna dokonac tam do 7 tygodnia zy
cia dziecka (Nowakowska, 2000), jed
nak „skutecznos'c" preparatu spada 
wowczas do 77% i 23% ciqz wymaga 
przerwania chirurgicznego (Spitz i in-
ni, 1998). Pigulka RU-486 jest stoso
wana takze w Chinach, gdzie juz od lat 
osiemdziesiqtych istnieje jej lokalna 
wersja wysyntezowana przez chiriskich 
farmaceutow (O'Bannon, 2001). 

Mit „bezpiecznej i skutecznej" 
aborcji 

Mowienie o „bezpieczeiistwie" 
aborcji farmakologicznej jest z samego 
zalozenia paradoksalne. Dzialanie, 
ktorego jedynym celem jest zabicie po-
cz?tej istoty ludzkiej jest zabojstwem. 
Problematyczne jest jego bezpieczeri-
stwo dla zycia i zdrowia kobiety pod-
dajqcej si? takiej aborcji. Aborcja far
makologiczna przy uzyciu smierciono-
snej piguiki RU-486 jest wedlug ru
chow pro-choice „nieinwazyjna", „bez-
pieczna", „w malym stopniu obciqzona 
ryzykiem powiklan". „Daje mozliwosc 
udzialu w przerwaniu ciqzy partnerowi 
lub innemu z czlonkow rodziny ci?zar-
nej" (Coyaji i inni, 2001). Prowadzono 
nawet badania nad mozliwosciq samo-
dzielnego uzywania jej przez ubogie 
mieszkanki tak zwanego Trzeciego 
Swiata. Stosujqc RU-486 kobieta ma 
„wi?cej mozliwosci wyboru, kontroli 
i prywatnosci w przeprowadzaniu 
aborcji" (Elul i inni, 2001: 1405). Jest 
to szczegolnie wazne dla organizacji 
antyludnosciowych, ktore nie odnoszq 
„sukces6w" w ograniczaniu liczby uro
dzen w krajach, gdzie aborcja wiqze si? 
ze stygmatyzacjq spolecznq (Elul i inni, 
2001). Ograniczenie wizyt w klinice do 
jednej pozwoliloby wi?c na zachowa-
nie anonimowosci i ukrycie przed spo-
lecznosciq lokalnq niewygodnej praw
dy, a przez to moglaby si? zwi?kszyc 
liczba aborcji. 

Badania prowadzone nad RU-486 
dowiodly jej 60-80% skutecznoSci 
w terminacji ciqzy (Ho, Ngai, 1999). 
Wzmocnienie dzialania RU-486 nast?-
puje po podaniu prostaglandyn (naj-
cz?sciej mizoprostolu - nazwa handlo-
wa Cytotec), powodujqcych skurcze 

Wszysticie srodid, Ictore siuzq ograniaeniom roz-
rodczosci, powinny bye tolerowane albo popiero-
ne. Spfdzenie plodu musi bye no pozostolym ob-
szorze Polsici nielcaralne. Srodki shizqce do sp?-
dzonio plodu i srodki zopobiegowae mogq bye 
w kazdej formie publicznie oferowane, przy czym 
nie moze to poeiqgoc za sobq jakiehkolwiek poli-
cyjnyeh konsekweneji. Homoseksuoiizm nalezy 
uznae za niekaralny. Przeeiwko instytucjom i oso- • 
bom, ktore trudniqsi? zowodowo sp?dzaniem pb-
du, nie powinny bye wszezynane policyjne docho-
dzenia. [dr E. Wetzel, dr G. Heeht, Die Froge der 
Behandlung der Bevolkerung der ehemaiigen po-
linisehen Gebiete naeh rassenpolitisehen Gesiehts-
punkten, Berlin 25.11.1939, Zeszyty Oswi?eim-
skie,1958 n r 2 , s . 45] 

macicy i wydalenie usmierconego 
dziecka. Polqczenie tych dwoch srod
kow pozwala na terminacj? juz 92% 
ciqz (Danco Laboratories, 2000). Fir
ma Searle producent leku Cytotec, 
ktory zarejestrowany jest w wi?kszos'ci 
krajow jako remedium na wrzody 
przewodu pokarmowego, sprzeciwila 
si? jego aborcyjnemu zastosowaniu 
(O'Bannon, 2001). Wall Street Journal 
(19.03.1993 r.) opublikowal deklaracj? 
tej firmy mowiqcq, ze nie dopus'ci do 
rozszerzenia dotychczasowego zasto-
sowania Cytotecu. Chociaz Cytotec 
nie jest w USA zarejestrowany jako 
srodek wspomagajqcy RU-486 w po-
ronnym dzialaniu, to jest niezgodnie 
z prawem przepisywany przez lekarzy. 
Ta sama sytuacja ma miejsce w innych 
krajach, gdzie legahiy jest mifepriston. 
Searle w ulotce informacyjnej dolqcza-
nej do kazdego opakowania mizopro
stolu informuje, ze przeciwwskaza-
niem do uzycia tej substancji przez ko
biety jest ciqza. Producent leku pod-
kreSla, ze zastosowanie przez ci?zarnq 
moze indukowac poronienie lub po
wodowac ci?zkie uszkodzenia pocz?te-
go dziecka. Mimo ze firma Searle nie 
popiera wykorzystywania swego pro-
duktu jako srodka poronnego, to po
wszechnie wiadomo, ze jest on nie tyl
ko Iqczony z RU-486, ale dodatkowo 
lekarze na wlasnq r?k? prowadzq proby 
samodzielnego zastosowania go w celu 
poronnym (O'Bannon 2001). New 
Scientist informuje, ze substancja ta 
z powodu niskiej ceny jest wykorzysty-
wana w celach poronnych przez ubo
gie kobiety z krajow Ameryki Lacin-
skiej (Westphal, 2001). Problem ten 
moze bye takze obecny w Polsce. Fe
deracja na Rzecz Kobiet i Planowania 
Rodziny sugeruje mozliwosc wykorzy
stywania Cytotecu w celach poronnych 
(Kasperkiewicz, 2004). W wielu takich 
przypadkach nie dochodzi do indukcji 
poronienia, a do teratogennego za-
dzialania na rozwijajqcy si? plod upo-
sledzenie rozwoju koriczyn, niedoro-
zwoj umyslowy (Westphal, 2001), pa-
raliz twarzy Mobius Syndrom (Pastu-
szak i inni, 1998). 

Warto podkreslic, ze im dziecko 
w lonie matki jest wi?ksze, tym R U -
-486 jest mniej „skuteczna". Mifepri
ston zabija 92% dzieci przed uplywem 
49 dnia ciqzy (Winikoff i inni, 1996). 
Mi?dzy 50 a 56 dniem ciqzy roni si? 
82% dzieci, a w okresie od 57 do 63 
dnia 77% (Spitz i inni, 1998). Dodat
kowo wraz z wiekiem dziecka narasta-
jq objawy uboczne zastosowania R U -
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-486 takie jak nudnosci, wymioty, 
krwawienia i skurcze (Spitz i inni, 
1998). 

Mit o nisl<iej szkodliwosci dla 
zdrowia kobiety 

Wracajqc do procedur stosowania 
aborcji farmakologicznej. Usmierce-
nie dziecka i wywolanie poronienia 
nast^puje na skutek przyj?cia 3 pigu
lek RU-486 (w sumie 600 mg), a na-
st?pnie 2 tabletek mizoprostolu. Po-
czqtkowo odbywalo si? to w trakcie 
dwoch wizyt w gabinecie lekarskim. 
Podczas pierwszej, pacjentka przyjmo-
wala 3 tabletki RU-486. Druga, byla 
niezb?dna do przyj?cia mizopristolu 
substancji wywolujqcej skurcze macicy 
i wydalenie zabitego dziecka; W wi?k-
szos'ci krajow gdzie RU-486 jest do-
puszczone do obrotu, urz?dowo naka-
zuje si? wizyt? kontrolnq ze wzgl?du 
na duze ryzyko pozostania obumarle
go dziecka w macicy i zakazenia bak-
teryjnego pacjentki. Dr Gordon Stir-
rat, profesor Uniwersytetu Bristol-
skiego, upatruje najwi?ksze zagroze
nie dla zdrowia i zycia kobiet w krwo-
toku powstalym na skutek przyj?cia 
poronnej piguiki i w zakazeniu organi
zmu kobiety wynikajqcym z pozosta
nia cz?sci dziecka w macicy (Day, Bis-
set, 2004). 

Obserwujqc procedury stosowania 
mifepristonu w krajach, gdzie jest on 
zarejestrowany (Francja, Wielka Bry-
tania, USA) dostrzega si? tendencj? 
do wprowadzania „domowej admini-
stracji" tego srodka, przy rownocze-
snym zmniejszeniu liczby spotkari z le-
karzem. Obecnie coraz cz?sciej od-
chodzi si? w praktyce od dwoch ostat-
nich wizyt. Paradoksem jest, ze zano-
towane dotychczas zgony kobiet, kto
rych bezpos'redniq przyczynq bylo po-
lkni?cie RU-486, nie zwi?kszaj£i 
ostroznosci personelu medycznego. 
Brytyjskie ruchy proaborcyjne mimo 
ostrzezeri ginekologow domagajq si? 
ograniczenia liczby kontaktow przyj-
mujqcej RU-486 z lekarzem (Day, 
2003). Dr Donna Harrison, ginekolog 
z Michigan, podkres'lajqc znaczne 
prawdopodobienstwo powiklan po 
przyj?ciu preparatu RU-486 oswiad-
czyla na lamach The Telegraph 
(18.01.2003 r.): „Jest tak wiele rzeczy, 
ktore mogq si? nie udac. Krwawienie 
tak silne, ze transfuzja krwi b?dzie ko-
nieczna. Ryzyko infekcji jest rowniez 
dos'c powazne". 

Manipulacja wynikami badaii 

Od 8% (FDA, 2000) do 10% (Kab-
bany, 2003) kobiet, ktore wzi?ly R U -
-486 wymaga dalszej interwencji chirur-
gicznej, czyli „standardowej" aborcji. 
Okolo 1,3% ciqz nie ulega przerwaniu 
i dziecko rozwija si? z uszkodzeniami 
twarzy, koriczyn, czaszki (FDA, 2000). 

Dotychczas przeprowadzone bada
nia nie obejmowaly pacjentek przewle-
kle chorych na insulinozaleznq cukrzy-
c?, silnq anemi?, nadcis'nienie, scho-
rzenia naczyri krwionosnych, ukladu 
oddechowego, wqtroby, nerek czy pa-
Iqcych znaczne ilosci papierosow, 
a takze dziewczqt w okresie pokwita-
nia i kobiet po 35 roku zycia (FDA, 
2000). Ograniczenie grupy kobiet, bio-
rqcej udzial w testach klinicznych, do 
zdrowych, silnych i prowadzqcych hi-
gieniczny tryb zycia (niepalqce, niepi-
jqce) w znaczny sposob ograniczylo tez 
zanotowanq liczb? efektow ubocznych 
zastosowania RU-486. FDA zareje-
strowala RU-486 stwierdzajqc jej bez-
pieczeristwo dla zdrowia kobiet 
w oparciu o francuskie i amerykariskie 
raporty z badari na tq substancjq (Kab-
bany, 2003). Szczegolowa analiza ma-
terialow b?dqcych podstawq wprowa
dzenia na rynek amerykariski RU-486 
wykazala, ze w raportach brakowalo 
kluczowych stron i danych, opisy przy-
padkow byly niepelne, fakty medyczne 
falszowano i np. konwulsje raportowa-
no jako omdlenia (Kabbany, 2003). 

FDA zaleca wprawdzie, aby trakto-
wac pacjentki z grup ryzyka z wyjqtkowq 
ostroznosciq (FDA, 2000), ale wqtpliwe 
jest, ze lekarze czerpiqcy zyski z dystry
bucji piguiki poronnej odmowiq sprze
dazy np. kobiecie wypalajqcej dziennie 
paczk? papierosow. A z drugiej strony 
wydaje si? malo prawdopodobne, by 
kobieta zdecydowana na aborcj? poda-
la list? swoich schorzeri lekarzowi wie-
dzqc, ze mogq one bye przeciwwskaza-
niem do podania RU-486. Trudno si? 
zresztq temu dziwic, ze podawanie pre
paratu sluzqcego do zniszczenia zycia 
jednego czlowieka odbywa si? z naru-
szeniem bezpieczeristwa drugiego. Na
ruszenie prawa do zycia w jednym przy
padku jakby indukuje kolejne. 

Obok prawa 

Od 2000 r. organizacja Planned Pa
renthood podaje RU-486 swoim 
klientkom. Kontrola pracy tej aborcyj

nej organizacji dowiodla, ze usuwa si? 
w ten sposob nawet 9-tygodniowe ciq-
ze, a dawki rozniq si? od ustalonych 
przez F D A (Kaufmann 2003). Z kolei 
mizoprostol wydawany jest najcz?sciej 
do domowego stosowania, a obowiqz-
kowa kontrola po 14 dniach od po-
lkni?cia RU-486 zostaje zaniechana 
(Kabbany, 2003). Po s'mierci Amery-
kanki Holly Patterson wyszly na jaw 
kolejne nieprawidlowosci: Planned Pa
renthood nie przekazal jej pelnej in
formacji o tej metodzie terminacji ciq
zy (State..., 2004), a szpital, w ktorym 
zmarla nie raportowal tego zgonu jako 
s'mierci z powodu procedury RU-486 
(SPUC, 2004). 

Statystyki 

Prowadzenie dokladnych statystyk 
aborcji dokonanych przy uzyciu R U -
-486 jest niezwykle trudne. Po pierw
sze, producenci tej substancji nie po-
dajq liczby sprzedawanych pigulek. Po 
drugie, statystyki medyczne odnosnie 
do aborcji farmakologicznej nie sq rze-
telne, a szczegolnie w tych krajach 
gdzie RU-486 jest latwo dost?pna. Po 
trzecie, zakup RU-486 nie jest jedno-
znaczny z jej przyj?ciem i indukcjq po
ronienia. Po czwarte, na czarnym ryn
ku dost?pna jest tez chiriska wersja mi
fepristonu (Schauble, 2000), a w sa-
mych Chinach istniejq znaczne roz-
bieznos'ci w statystykach mowiqcych 
o liczbie aborcji farmakologicznych. 
Chiriskie Biuro Statystyczne szacuje, 
ze dokonuje si? tam okolo siedmiu mir 
lionow takich aborcji rocznie, podczas 
gdy Chiriska Komisja Planowania Ro
dziny mowi o trzech milionach (Schau
ble, 2000). Po piqte, istnieje wiele po-
wodow nie rejestrowania aborcji przy 
uzyciu RU-486: 

- ch?c unikni?cia podatku ze stro
ny lekarza, 

-pozostania incognito ze strony 
pacjentki, 

- proba wykonania aborcji bez in-
formowania rodzicow. Na przy-
klad w USA w wi?kszos'ci stanow 
istnieje obowiqzek informowania 
rodzicow o ch?ci dokonania abor
q i przez nieletniq. Sqd apelacyjny 
w Denver uznal go jednak za nie-
konstytucyjny (Czas!, 2002). 

Przypadek zastosowania RU-486 
wobec ci?zarnej nastolatki bez wiedzy 
jej rodzicow mial takze miejsce ostat-
nio w Wielkiej Brytanii. Melissa Smith, 
14-letnia uczennica z hrabstwa Nottin-
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ghamshire, poddana zostala procedu-
rze RU-486 wylqcznie za wiedzq dyrek-
cji szkoly. Do decyzji o aborcji sklonila 
jq 21-letnia szkolna higienistka, ktora 
sama zaprowadzila dziewczynk? do 
kliniki aborcyjnej. Kiedy przypadkowo 
0 wydarzeniu dowiedziala si? jej matka 
1 skontaktowala si? z rodzicami takze 
nieletniego ojca dziecka, wszyscy byli 
zgodni, ze pocz?te dziecko powinno 
przyjsc na swiat. Ale bylo juz za pozno: 
dziewczynce zdqzono zaaplikowac s'ro-
dek poronny i jak orzekli lekarze, plod, 
odci?ty od doplywu tlenu, zostal 
uszkodzony. Nie wi?c nie dalo si? zro-
bic, chociaz Melissa, jak opowiada 
matka, pragn?la utrzymac ciqz? i uro-
dzic dziecko. „Byla przerazona. Mys'la-
la, ze mnie zawiodla. Ale kiedy dowie
dziala si?, ze pragn? jej pomoc, nie 
chciala juz przerywac ciqzy" - mowila 
matka. Niestety, o wszystkim zadecy-
dowala administracja szkoly, dzialajqc 
w ramach przyj?tej przez lewicowy 
rzqd w 1999 r. strategii przeciwdziala-
nia ciqzom nieletnich - National Te
enage Pregnancy Strategy (Rodzice si? 
nie dowiedzq, 2004). 

Smierc od RU-486 

Pigulka poronna RU-486 zabija 
przede wszystkim dziecko rozwijajqce 
si? w macicy swojej matki. Niekiedy 

smierc dziecka pociqga za sobq takze 
s'mierc matki. Holly Patterson nasto
latka z Kaliforni, w tajemnicy przed 
rodzicami przyj?la RU-486 w klinice 
aborcyjnej Planned Parenthood (Du
in, 2003). Trzy dni pozniej tuz po wzi?-
ciu mizoprostolu dostala silnych unie-
mozliwiajqcych chodzenie skurczow 
i intensywnego krwawienia. Lekarz ze 
szpitala w Pleasanton podal jej lek 
przeciwbolowy i odeslal do domu. 
Dwa dni pozniej Holly zmarla wskutek 
wstrzqsu septycznego b?dqcego wyni-
kiem rozleglej infekcji spowodowanej 
obecnosciq w jej macicy martwego cia
la 7-tygodniowego dziecka (Duin, 
2003) . 

Kolejnq ofiarq RU-486 byla Szwed
ka, ktora w siodmym tygodniu ciqzy 
przyj?la w szpitalu RU-486, a po 
dwoch dniach Cytotec, po ktorym po-
czula si? slaba i zm?czona. Po aplikacji 
s'rodka przeciwbolowego odeslana zo
stala do domu. Zmarla w efekcie 
znacznej utraty krwi po poronieniu, co 
stwierdzil koroner (National..., 2004). 

Podczas kanadyjskich testow pigui
k i RU-486 zmarla jedna z uczestniczek 
badari. Przyczynq zgonu bylo ogolne 
zakazenie organizmu rzadko wyst?pu-
jqcq bakteriq (McGovern, 2001). We
dlug raportow ministerstwa zdrowia, 
dwie kobiety zmarly po zazyciu R U -
-486 w Wielkiej Brytanii (Day, Bisset, 
2004) . Johnston (McGovern, 2001) 

wyliczyl, ze smiertelnosc kobiet po za
stosowaniu RU-486 to 125 zgonow na 
100 000 kobiet. Rownoczes'nie trzeba 
zauwazyc, ze s'miertelnos'c okoloporo-
dowa matek w USA to 5 zgonow na 
100 000 rodzqcych kobiet (McGovern, 
2001). 

1 na 100 kobiet podczas amerykari
skich testow klinicznych RU-486 pod-
legala hospitalizacji (McGovern, 
2001). Jedna z nich, pacjentka Alan 
Hospital w Waterloo (Iowa) przezyla 
po utracie ponad polowy krwi tylko 
dzi?ki szybkiemu oczyszczeniu macicy 
i transfuzji (Statement..., 1996). Przy
padek ten nie zostal zanotowany w ofi-
cjalnych raportach z badari nad mife-
pristonem (Louviere, 1995). 

W ciqgu trzech lat obecnosci na 
rynku amerykariskim RU-486 zostalo 
zastosowane przez okolo 200 000 ko
biet. Z badari wynika, ze srednio 2 na 
1000 kobiet, ktore przyj?ly RU-486 
cierpi z powodu komplikacji po tego 
typu aborcji (Kaufmann, 2003). Latwo 
obliczyc, ze w samych tylko Stanach 
Zjednoczonych 400 kobiet uskarza si? 
na pogorszenie fizycznego stanu zdro
wia powstale wskutek dzialania tego 
s'rodka. Laboratoria Danco dystrybu-
tor RU-486 w USA zanotowaly tez set-
ki nieopisanych w testach klinicznych 
efektow ubocznych aborcji farmakolo
gicznej (Duin, 2003). 

Katarzyna Pluta 

Bradley Mattes 

Pigufka RU-486 w Stanach 
Zjednoczonych 

•

1 1 oprzedni prezydent. Bil l Clin-
ton znany byl ze swej niewier-
nos'ci wobec zony Hillary, nato

miast jednej z grup swoich wyborcow 
I okazywal wiernosc, o jakiej Hillary 

mogla tylko marzyc. Ludzie zwiqzani 
z przemyslem aborcyjnym ani razu nie 
zawiedli si? na Clintonie. Prawdopo
dobnie jego glownym celem bylo 
przypodobanie si? radykalnym femini-
stkom, podczas kadencji prezydenckiej 
pelnej skandali seksualnych. Jakikol-
wiek bylby powod, to Clinton szukal 
kazdej sposobnosci, by rozszerzyc pul? 
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mozliwosci przeprowadzania aborcji 
na zqdanie w Stanach Zjednoczonych. 

RU-486, chemiczna pigulka abor
cyjna, jest dziedzictwem USA pozosta-
lym po administracji Clintona. Uzywa-
jqc sily politycznej, Clinton byl w stanie 
podporzqdkowac sobie i wykorzystac 
F D A ( U . S. Food and Drug Admini
stration - Federalna Agencja ds. Zyw-
nosci i Lekow) jako narz?dzie niezb?d-
ne dla radykalnie pro-aborcyjnych 
dzialari. 28 pazdziernika 2000 r., kilka 
miesi?cy po zakoriczeniu si? jego ka
dencji, F D A zaaprobowalo RU-486. 

Co zdarzylo si? od tego czasu? Czy 
skuteczne sq dzialania obroricow zycia 
skupiajqce si? na niebezpieczeristwie 
tego „ludzkiego pestycydu" dla zdro
wia kobiet? Czy moze to tylko falszywy 
alarm? Przesledzcie fakty i zdecyduj-
cie. 

F D A pos'piesznie wydalo zgod? na 
dystrybucj? i sprzedaz RU-486, ponie
waz wiedzialo, ze jesli George Bush 
Junior wygra wybory prezydenckie 
z Alem Gorem, to zgoda ta pozostanie 
nieskuteczna. Prezydent Bush, nasta-
wiony na obron? zycia, z pewnosciq za-
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DzieckQ ok. 3,5 mies 

blokowalby wprowadzenie na rynek 
amerykariski tego smiercionosnego 
s'rodka. Wobec tego F D A postanowilo 
zastosowac procedur? Subpart H , kto
ra ograniczajqc siec dystrybucji R U -
-486, pozwolila szybko jq zalegalizo-
wac. Akcja byla bezprecedensowa, po
niewaz ta procedura byla przewidziana 
i uzywana dotychczas tylko w celu 
wprowadzenia do obrotu lekow ratujq-
cych zycie chorym cierpiqcym na 
AIDS, nowotwory, narkolepsj?. Przy
puszczac mozna wi?c, ze F D A traktuje 
ciqz? jako chorob? zagrazajqcq zyciu. 

Kolejnym potkni?ciem FDA bylo 
pomini?cie wymogu o okresleniu wie
ku i lokalizacji ciqzy za pomocq ultra-
sonografu. W trakcie ciqzy tylko 
w krotkim okresie mozna efektywnie 
zabic pocz?te dziecko za pomocq R U -
-486. Zle oszacowanie wieku dziecka 
nienarodzonego zdecydowanie 
zmniejsza skutecznosc srodka w zabi-

J janiu. Dodatkowo, pi-
ig gulka aborcyjna nie 

jest efektywna w przy-
padku ciqz ektopicz-

;° nych (jajowodowych), 
czyU wtedy, gdy zaro
dek pozostaje w jajo-
wodzie a operacja jest 
niezb?dna by zapo-
biec s'mierci matki. 
Zastosowanie USG 
jest konieczne dla 
zdrowia kobiety 
w trakcie chemicznej 
aborcji, by moc 
stwierdzic czy ciqza 
jest ulokowana w Ja
mie macicy. FDA po-
siada raporty o trzech 
kobietach, ktore za-
stosowaly RU-486 b?-
dqc w ciqzy jajowodo-
wej. Jedna z nich nie 
zyje. 

Brenda Vise, 38-
letnia mieszkanka 
Hrabstwa Hamilton 
w Stanie Tennessee, 
zmarla 12 pazdzierni
ka 2001 r. W procesie 
przeciwko klinice 
aborcyjnej obwinia si? 
jq o smierc Brendy 
Vise wskutek rozle
glej infekcji wynikajq-
cej z przerwanej ciqzy 
ektopicznej w 5 dni 
po polkni?ciu piguiki 
aborcyjnej. 

Bakteryjne infek-
eje sq kolejnym mozliwym efektem 
ubocznym. Do dzis' zanotowano dwa 
przypadki, z czego jeden smiertelny. 
1 pazdziernika 2001 r. niezidentyfiko-
wana Kanadyjka zmarla wskutek gan-
greny. Brala ona udzial w testach kh-
nicznych RU-486 w tym kraju. Tragicz-
nie symptomy aborcji po RU-486 - sil
ne skurcze podbrzusza, krwawienia, 
mdlosci i slabosc - maskujq komplika-
cje powstale wskutek polkni?cia tego 
s'rodka. Wspomniana kobieta, odwie-
dzila doktora, ktory powiedzial ze jej 
symptomy sq normalne dla chemicznej 
aborcji. Trzy dni pozniej juz nie zyla. 

Ellen Wiebe, aborterka i obser-
watorka testow klinicznych w Vanco
uver powiedziala, ze „nie postrzega 
jako wazne" informowania kobiet 
o mozliwym ryzyku, poniewaz mniej 
niz „u jednego procenta kobiet w te
stach klinicznych rozwin?ly si? infek-
cje". 

Podczas Amerykariskich testow kl i 
nicznych, F D A omijajqc swoj wlasny 
wymog, nie przebadalo dzialania tego 
srodka na organizmy dziewczqt 
w okresie pokwitania, rownoczesnie 
zezwalajqc na stosowanie go w tej wla-
snie grupie. F D A otrzymalo rowniez 
raporty pos'wi?cone dwom pi?tnasto-
latkom, ktore doznaly bezposredniego 
zagrozenia zycia na skutek przyj?cia 
RU-486. 

Holly Paterson zmarla na skutek 
aborcji z zastosowaniem RU-486 
w pazdzierniku 2003 r. Sledztwo wyka-
zalo, ze klinika aborcyjna Planned Pa
renthood, ktora podala Holly s'rodek 
poronny, nie zastosowala si? do we-
wn?trznych standardow bezpieczeri
stwa majqeych na celu ochron? zycia 
i zdrowia kobiet. Te powazne kompH-
kacje spowodowaly, ze F D A umies'cila 
na swej witrynie internetowej stosow-
ne ostrzezenie. 

Laboratoria Danco, producent 
RU-486 na rynek amerykariski, zarze-
kajq si?, ze s'miertelne powiklania sta-
nowiq „wyjqtkowo malq cz?s'c" proble-
mow. Niewielkie to pocieszenie biorqc 
pod uwag? fakt, ze firma ta czerpie 
przeciez dochody ze sprzedazy tego 
„ludzkiego pestycydu". Jeszcze bar-
dziej zadziwiajqcy jest fakt, ze FDA 
upowaznilo Danco do monitorowania 
reakcji ubocznych RU-486. Kwestie 
zwiqzane ze stosowaniem RU-486 
w USA sq owiane tajemnicq, a Danco 
odmawia udzielenia informacji na te-
mat liczby kobiet, ktore uzyly ich pi
guiki aborcyjnej. 

Organizacje reprezentujqce kobie
ty i lekarzy (Concerned Women for 
America, The American Association 
of Pro-Life Obstetricians and Gyneco
logists, The Christian Medical Asso
ciation) zlozyly do F D A obywatelskq 
petycj?, w ktorej domagajq si? natych-
miastowego wycofania zgody na stoso
wanie RU-486. Petyeja byla wynikiem 
22-miesi?cznego dochodzenia, sklada-
jqcego si? mi?dzy innymi z analizy 8 ty-
si?cy dokumentow sporzqdzonych 
przez FDA. Petyeja ukazuje wszystkie 
zagrozenia RU-486 dla zdrowia ko
biet. Prezydent Bush i kierownictwo 
F D A powinni przesledzic bacznie jej 
zawartosc i uzyc jej do obrony kobiet 
i ich dzieci poprzez wycofanie wcze-
sniejszego pozwolenia F D A na stoso
wanie RU-486 na terenie USA. 

Bradley Mattes 
Dyrektor zarzqdzajqcy 

Life Issues Institute, USA 
Thimaczenie Katarzyna Pluta 
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Dorota Kornas-Biela 

Mit 0 nieszlfodliwosci srodliow 
wczesnoporonnycli i ich 
antykoncepcyjnym dziataniu 
- kontekst psychospoteczny 

I I I stosunkowanie si? do zagadnie-
I I I nia szkodliwos'ci stosowania 
L M s'rodkow wczesnoporonnych 
napotyka na trudnosci z kilku nieza-
leznych od siebie powodow. Pierw
szym z nich i najwazniejszym, bo wpro-
wadzajqcym na wst?pie wiele zamie-
szania jest fakt traktowania wif kszosci 
z tych srodkow jako jedynie antykon
cepcyjnych. Kamuflowanie faktu, iz 
majq one oprocz dzialania utrudniajq-
cego pocz?cie rowniez dzialanie wcze
snoporonne powoduje trudnos'ci 
w uj?ciu ich jako s'rodkow niszczqcych 
zycie ludzkie. Ukrywanie prawdy szko-
dzi rozwojowi naukowych badari nad 
wielorakq szkodliwosciq tych srodkow 
oraz manipuluje mentalnosciq spo
lecznq w celu zdobycia ich konsumen-
ta. Poza tym, wobec jednych i drugich 
s'rodkow stosuje si? ten sam zabieg -
przekonywania potencjalnych uzyt-
kownikow o zaletach z przemilczeniem 
negatywnych objawow ubocznych lub 
konsekweneji zdrowotnych. 

Interesujqcy w tym zakresie jest 
fakt, iz nawet wtedy, gdy w publikacji 
omawia si? wczesnoporonne dzialanie 
srodka farmakologicznego, analizujqc 
jego antyimplantacyjne znaczenie, po-
wodowanie zmian w jajowodzie i maci
cy, zmian w endometrium i w implan-
tujqcym si? zarodku, to cz?sto pomimo 
tego uzywa si? na jego okres'lenie 
„s'rodek antykoncepcyjny". To „wsp61-
czesne podejs'cie" obrazuje cytat: 
„hormonalna antykoncepcja po sto
sunku... zapobiegajqca implantacji 
blastocysty w endometrium" (Wi l -
Uams, 1986, s. 254) lub inny: „antykon-
cepcja po stosunku powstrzymuje im
plantacj? zaplodnionego jaja" (Klima, 

1998). Niezaleznie od przyznania, ze 
dzialanie tych farmaceutykow ma cha
rakter aborcji we wczesnym okresie 
ciqzy, postuluje si? rozpowszechnianie 
tych srodkow i koniecznosc kampanii 
na ich rzecz jako antykoncepcji ko-
niecznej, gdy zaistnialo ryzyko ciqzy 
(Glasier, Baird, 1990). Jest to „schizo-
freniczne rozkojarzenie" - uzywamy 
okreslenia sugerujqcego dzialanie za-
pobiegajqce pocz?ciu do sytuacji, gdy 
ono mialo miejsce. A wszystko po to, 
by us'pic czujnos'c potencjalnego uzyt-
kownika, oslabic konflikt moralny, 
zmniejszyc poczucie winy. Zbudowany 
na falszu gmach poczucia „wszystko 
jest OK" niestety pr?dzej czy pozniej 
moze runqc. 

Jednym ze stosowanych zabiegow 
zdobycia spolecznej akceptacji dla dys
trybucji srodkow wczesnoporonnych 
jest argument, iz sluz^ one jedynie ja
ko „pomoc" w rzadkich sytuacjach 
(np. gdy kobieta zostala przymuszona 
do wspolzycia, nie bylo warunkow, by 
si? „zabezpieczyc"). Po wprowadzeniu 
wczesnoporonnej piguiki przyj?la si? 
na jej okreslenie nazwa „pigulka dnia 
nast?pnego" (the morning after pil l) , 
natomiast ze wzgl?du na jej nieme-
dyczne brzmienie i slabq nos'nos'c mo-
tywacyjnq postulowano przyj?cie ter-
minu postcoital contraception („anty-
koncepcja po stosunku", np. Percival-
-Smith, Abercrombie, 1988) lub emer
gency contraception („antykoncepcja 
w naglych przypadkach, w krytycznej 
sytuacji, w stanie wyjqtkowym", np. 
Burton, Savage, 1990). Samo wi?c na-
zewnictwo stosowane na okres'lenie te
go rodzaju metody kontroli urodzeri 
budzi skojarzenia ewentualnosci po-

cz?cia dziecka z sytuacjq niebezpie-
czeristwa dla zycia i zdrowia kobiety 
(emergency to nazwa stosowana 
w krajach angloj?zycznych dla pogoto-
wia ratunkowego), a wi?c zastosowa
nie tego s'rodka to pomoc w zagroze-
niu, szybka interwencja powypadkowa. 
Sugeruje rowniez, ze pigulka jest „wyj-
s'ciem zapasowym" (porownaj: eme-
gency exit), naprawq na poczekaniu 
i ekspresowq (porownaj: emergency 
repairs). 

Tymczasem badania naukowe pro
wadzone na Zachodzie wskazujq jed
nak na cos' wr?cz przeciwnego - pomi
mo latwej dost?pnoSci srodkow anty
koncepcyjnych oraz szerokiego ich sto
sowania wskaznik nieplanowanego po-
cz?cia dziecka jest bardzo wysoki, np. 
w USA polowa wszystkich ciqz jest 
oceniona jako nieplanowana (3,5 mln 
rocznie), jedna trzecia jest wynikiem 
nieskutecznej antykoncepcji, jedna 
trzecia koriezy si? aborcjq. Wsrod ko
biet si?gajqcych po s'rodki wczesnopo
ronne od jednej trzeciej (29%, Soren-
sen i in., 2000) do trzech czwartych tej 
grupy korzystala uprzednio z antykon
cepcji (najcz?sciej z prezerwatywy, po
nad 70%) i ze wzgl?du na jej zawod-
nos'c si?ga po nast?pny s'rodek zabez-
pieczajqcy przed urodzeniem dziecka 
(Breitbart i in., 1998; Harvey, Beck-
man, 1999). Do ewentualnego pocz?-
cia dziecka nie prowadzil wi?c najcz?-
s'ciej ani gwalt lub przypadkowe wspol-
zycie (wi?kszosc uzytkowniczek jest 
w stabilnych relacjach z ojeem dziecka, 
starsza wiekiem i dobrze wyksztalcona 
- np. Sorensen i in., 2000). Srodki 
wczesnoporonne sq najcz?s'ciej stoso
wane nie po „niezabezpieczonym" 
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wspoJzyciu, ale przeciwnie - po wspol-
zyciu z, jak si? okazuje, zawodnq anty-
koneepcjq. Podane wyzej fakty swiad-
czq o tym, ze nieplanowane pocz?cie 
po nieefektywnej antykoncepeji zwi?k-
sza 2- a nawet 3-krotnie ryzyko skorzy-
stania z s'rodka wczesnoporonnego lub 
pozniejszej aborcji. Nalezy wi?c z naci
skiem odnotowac, ze uzytkownikami 
srodkow wczesnoporonnych sq w zde-
cydowanej wifkszosci uprzedni uzyt-
kownicy metod barierowych (np. kap-
turka), prezerwatywy (ktora p?kla, ze-
s'lizgn?la si?, zostala zle lub za pozno 
zalozona) oraz piguiki hormonalnej 
(np. nieregularnie przyjmowanej), kto
rej uzywanie nie budzi u kobiety pew-
nos'ci, CO do jej przeciwpocz?ciowego 
dzialania, stqd z powodu l?ku, na 
wszelki wypadek, si?ga po s'rodek 
wczesnoporonny. Jest on, jak wskazujq 
najnowsze badania prowadzone 
w Londynie, stosowany przez kobiety 
jako jeszcze jedna forma antykoncep
cji i az 70% relacjonowalo uprzednie 
stosowanie innej formy kontroli uro
dzeri (Dupont i in. 2002). Mozna wi?c 
mowic o uzalezniajqcym wplywie tych 
s'rodkow na mentalnos'c kobiety - te, 
ktore sq sklonne podejmowac ryzyko 
nieplanowanego pocz?cia oraz ktore 
charakteryzuje duzy niepokoj majq 
sklonnosc si?gac po s'rodki wczesnopo
ronne jako dodatkowe zabezpieczenie 
i czyniq to wielokrotnie. Fakt, iz to nie
pokoj o niedostateczne antykoncepcyj
ne dzialanie uzytych s'rodkow jest naj-
cz?s'ciej przyczynq podj?cia dzialari 
przeciw urodzeniu dziecka jest po-
twierdzony przez znanq postaw? -
zwolennicy jednych srodkow sq row
niez zwolennikami drugich i upo-
wszechniajq poglqd o braku roznic 
mi?dzy nimi. 

Podejmowanie dzialan wczesnopo
ronnych jest wi?c scisle zwiqzane 
z mentalnosciq antykoncepcyjny, jest 
jej kontynuacjq, co znajduje wyraz 
w formulowanym w literaturze przed-
miotu postulacie: s'rodki wczesnopo
ronne sq waznym i niezb?dnym uzu-
pelnieniem opcji dost?pnych kobiecie 
w zakresie kontroli urodzeri (Van San-
ten, Haspels, 1987; Williams, 1987 s. 
252, Klima, 1998, Harvey, Beckman, 
1999). Coraz cz?s'ciej od profesjonali-
stow wymaga si?, by drukowane mate-
rialy dotyczqce srodkow wczesnopo
ronnych rozdawali swoim pacjentkom 
w czasie regularnych wizyt i umiesz-
czali je jako scienne gazetki w pocze-
kalniach (Klkna, 1998), wydawanie re-
cept na zakup pigulek antykoncepcyj

nych uzupelnili o informacj? na temat 
dost?pnos'ci srodkow wczesnoporon
nych, zwlaszcza piguiki dnia nast?pne-
go (Sundby i in., 1999) i traktowali je 
jako jednq z waznych uslug podstawo
wej opieki zdrowotnej dla kobiet 
w wieku prokreacyjnym (Wertheimer, 
2000). Podobne postulaty formulowa-
ne sq wobec uzytkowniczek metod ba
rierowych i spermicydow, ktorym po
winno udost?pnic si? „antykoncepcj? 
po stosunku" (Klima, 1998). Rowniez 
wobec producentow prezerwatyw wy-
suwane jest zqdanie umieszczania na 
opakowaniu adnotacji, iz w razie nie-
wlas'ciwego uzycia lub jej zawodnosci 
nalezy zastosowac „pigulk? dnia na-
st?pnego" (Grossman, Grossman, 
1994), a nawet ich Iqcznego sprzeda-
wania, z informacjq, jakich uzyc lekow 
przeciw objawom ubocznym. Mozna 
przewidywac, ze jesli zastosowany sro
dek okazalby si? nieskuteczny, wi?k-
szos'c kobiet skorzystalaby z aborcji. 
Ws'rod uzytkowniczek srodka wczesno
poronnego jest znacznie wi?cej kobiet 
po aborcj ach niz w normalnej popula-
cji (51% kobiet z grupy 262 badanych 
w stanach Oregon, Vermont i Wa-
szyngton - Beckman, Harvey, 1997, 
46% z grupy 235 kobiet badanych 
w San Diego - Harvey, Beckman, 
1999), tym bardziej, jesli wielokrotnie 
stosowaly srodki wczesnoporonne 
(Percival-Smith, Abercrombie, 1988; 
Sorensen i in., 2000). Niektorzy auto
rzy wr?cz postulujq, by aktywne seksu-
alnie kobiety w wieku prokreacyjnym 
mialy staly dost?p do srodkow wcze
snoporonnych i wyrazajq poglqd, ze 
„niebezpieczeristwo zwiqzane z niepla-
nowanym pocz?ciem mogloby bye az 
w 75% przypadkow odwrocone dzi?ki 
zastosowaniu s'rodka wczesnoporon
nego" (Lindberg, 1997). Wprawdzie 
„pigulka dnia nast?pnego" nie powin-
na bye stosowana regulamie jako co-
miesi?czna interwencja wywolujqca 
miesiqczk?, ale powinna bye zdaniem 
lekarzy dost?pna jako uzupelnienie 
antykoncepcji hormonalnej (Van San-
ten, Haspels, 1987). 

Innq przyczynq mitu o nieszkodli-
wos'ci srodkow wczesnoporonnych jest 
fakt ich roznorodnosci. Fizyczny, me
dyczny i psychologiczny kontekst za
stosowania takiego s'rodka, jakim jest 
wewnqtrzmaciczna spirala rozni si? od 
piguiki uzytej w krotkim czasie po 
wspolzyciu seksualnym z powodu l?ku 
przed pocz?ciem dziecka (np. Post-
inor), rozniq si? tez oba wspomniane 
rodzaje tych s'rodkow od farmakolo-

gicznie sprowokowanej aborcji, doko-
nanej przez kobiet? na zasadzie „zr6b 
to sobie sama" (np. RU-486). Wcze
snoporonne dzialanie mogq miec bo
wiem zarowno s'rodki stosowane przez 
kobiet? w celu zapobiegania pocz?ciu, 
jak tez w celu zakoriczenia rozwoju za
rodka ludzkiego, jes'li doszlo do pocz?-
cia lub „przywr6cenia miesiqczki" 
opozniajqeej si? z powodu stwierdzo-
nego faktu ciqzy. Roznorodnos'c tych 
srodkow - zarowno pod wzgl?dem in-
tencji ich stosowania, rodzaju podj?-
tych procedur (wizyty lekarskie zwiq
zane z przepisaniem srodka, jego np. 
zalozeniem, sprawdzaniem prawidlo-
wosci lokalizacji lub efektywnosci 
dzialania), zastosowania danego srod
ka, reakcji uzytkownika w odpowiedzi 
na objawy uboczne, niepokojqce lub 
dyskomfort, stopnia pewnos'ci co do 
faktycznej obecnosci dziecka w lonie, 
farmakologicznych komponent od-
dzialujqcych na organizm kobiety -
utrudnia zgeneralizowanie opinii co 
do stopnia ich szkodliwos'ci zdrowot
nej oraz kwalifikacji moralnej czynu. 

Nast?pne zrodlo trudnos'ci uj?cia 
psychospolecznych i etycznych aspek-
tow stosowania s'rodkow wczesnopo
ronnych wynika z faktu powszechnosci 
ich stosowania. Rozpowszechnianie 
s'rodkow o dzialaniu wczesnoporonnym 
stalo si? w cywilizacji zachodniej, a po
przez niq rowniez w krajach trzeciego 
swiata, zjawiskiem spolecznym tak cz?-
stym, iz obycie si? bez nich wydaje si? 
staroswieckie i niemozliwe. Wpisaly si? 
one w styl zycia wspolczesnego czlowie
ka, ich uzywanie jest lansowane jako sy-
nonim nowoczesnosci, racjonalnosci 
a nawet odpowiedzialnosci. Zwi?ksza-
jqca si? liczba konsumentow wywoluje 
odczucie znormalizowania patologii, 
tzn. sprawia wrazenie, ze uzywanie 
srodkow wczesnoporonnych jest nor
malne - w znaczeniu prawidlowe, pozq-
dane a nawet konieczne. Niestety kazdy 
rodzaj patologii spolecznej w miar? roz-
powszechniania si? zmniejsza wrazh-
wos'c spolecznq i pot?pienie dla niego. 
Myli si? w tym wypadku tzw. norm? sta-
tystycznq od normy psychofizycznej 
i moralnej. Rzecz ma si? w tym wypad
ku podobnie jak z alkoholem - ogrom-
na liczba konsumentow nie zmienia 
faktu jego szkodliwosci. 

Akceptacji poglqdu o nieszkodli
wosci srodkow wczesnoporonnych po-
maga rowniez fakt instytucjonalizacji 
ich produkcji, dystrybucji i reklamy. 
Zaangazowanie placowek naukowych 
w opracowywanie coraz to nowych 
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srodkow, badania nad nimi i testowa-
nie ich na zwierz?tach oraz ludziach, 
wciqgni?cie przemysiu chemicznego 
i farmaceutycznego w ich produkcj?, 
wielu instytucji w ich dystrybucj? 
sprzyja rowniez uspieniu czujnosci po
tencjalnego uzytkownika, gdyz daje 
zludne poczucie bezpieczeristwa. Oby-
watelowi zdaje si? bowiem, ze instytu-
cje te sq zatroskane o jego zdrowie 
i ich ogromne zaangazowanie w szuka-
nie coraz to nowych „wynalazk6w" 
w tym wzgl?dzie jest odezytywane jako 
forma kierowanej do niego pomocy. 

Szczegolne znaczenie dla uspienia 
rozsqdku uzytkownika srodkow wcze
snoporonnych ma fakt zaangazowania 
si? w ich dystrybucjf i reklamf swiata 
medycznego. Fakt, ze to lekarzy wyko-
rzystuje si? do niszczenia naturalnej 
plodnosci jest przemocq dokonywanq 
na medycynie jako nauce niosqcej po
moc czlowiekowi w chorobie. W kon-
tekscie antykoncepcji i aborcji - medy-
cyna traci swoje powolanie. To co f i -
zjologicznie prawidlowe zostaje swia-
domie niszczone, norma zostaje zastq-
piona patologiq, a czyniq to ci, ktorych 
ludzkim i zawodowym obowiqzkiem sq 
dzialania calkowicie przeciwne. Nie
stety, fakt zalecania, przepisywania 
s'rodkow wczesnoporonnych oraz pro-
wadzenia pacjentki od strony diagno-
stycznej i terapeutycznej przez lekarzy 
wywoluje u pacjentek zludne poczucie 
bezpieczeristwa zdrowotnego. Ma ona 
wrazenie, iz zaopatrzenie jej przez 
specjalist? gwarantuje calkowitq nie-
szkodliwos'c dla zdrowia zastosowanej 
procedury niszczenia plodnos'ci. Zaan
gazowanie lekarza stwarza przekona-
nie, ze nie jej nie grozi, gdyz profesjo-
nalista wszystko kontroluje, a jedynq 
intencjq jego dzialania jest pomoc jej 
w trudnej sytuacji. Autorytet medycy
ny wprz?gni?ty w dzialania antykon-
cepcyjno-aborcyjne usypia racjonalne 
mys'lenie uzytkowniczek i nadaje srod
kom wczesnoporonnym charakter 
Srodka leczniczego, bezpiecznego lub 
CO najmniej - neutralnego dla zdrowia. 
Zainteresowanie lekarzy zyskiem f i -
nansowym zwiqzanym z prowadzeniem 
pacjentki-uzytkowniczki s'rodka anty-
koncepcyjnego lub wczesnoporonnego 
bywa tak duze, ze prowadzi do zaniku 
obiektywizmu myslenia, uczciwosci 
i troski o dlugofalowe dobro paqentki. 

Nast?pnym waznym czynnikiem 
sprzyjajqeym marginalizewaniu pro-
blemow zdrowotnego aspektu srod
kow wczesnoporonnych jest medialna 
reklama. Media, wspomagane finan-

sowo przez firmy farmaceutyczne zy-
wotnie zainteresowane zyskiem, eko-
nomicznym, zwiqzanym z produkejq 
i dystrybucjq tych s'rodkow, lansujq styl 
zycia, w ktory wpisane jest uzywanie 
tych srodkow tak, jak zabiegow higie-
nicznych. Celem zwi?kszenia sily su-
gestywnego przekonywania, angazuje 
si? do reklamy cenione osoby pu-
bliczne, idoli mlodziezowych, autory-
tety ze swiata nauki, sztuki, polityki. 
Wyrazana przez nich aprobata, 
przedstawiane przyklady z ich zycia 
majq dzialac zach?cajqco, stanowic 
wzor post?powania i utrwalac poglqd 
0 nieszkodliwosci zdrowotnej oraz 
dopuszczalnosci moralnej antykon
cepcji i aborcji. Poza tym, komercyj-
ne motywy stymulujq media do roz-
powszechniania w s'wiadomos'ci spo
lecznej stereotypowego poglqdu, iz 
stosunek do prokreacji i pocz?tego 
zycia jest wylqcznie prywatnq sprawq 
kobiety, a argumenty na rzecz jego 
ochrony wywodzq si? jedynie z prze-
slanek religijnych a nie naukowych. 
Tymczasem wczesna aborcja nie jest 
tylko sprawq osobistq kobiety, ale 
rowniez spolecznq, gdyz jest inter-
wencjq w system rodzinny, pozbawia-
jqc go jednego z czlonkow oraz w sys
tem spoleczny, ktory tworzq rodziny. 
Poza tym to spoleczeristwo tworzy sy-
tuacj?, sprzyjajqeq przemocy, jakq jest 
aborcja. Mamy tu do czynienia z wie
lorakq przemocq: przemocq wobec 
kobiety, ktora godzi si? na aborcj? 
przymuszona sytuacjq (nazywajqc to 
wlasnym wyborem), przemocq kobie
ty wobec nieurodzonego dziecka, 
ktore ginie, przemocq wobec ojca, 
ktorego cz?s'c obecnq w dziecku abor
cja niszezy; przemocq wobec rodzeri-
stwa, ktorego pozbawia si? brata lub 
siostry, przemocq wobec spolecznosci 
zubozonej o swojego czlonka. 

Srodki wczesnoporonne sq tak po
wszechnie zalecane przez lekarzy, z ta-
kq niefrasobliwosciq przepisywane, tak 
medialnie reklamowane, ze trudno 
w s'wiadomos'ci spolecznej utrzymac 
przekonanie, iz sq one szkodliwe. Pro
paganda ekologicznego podejscia do 
zycia pomija konsekwentnie sfer^ pro
kreacji, tak jakby nasza skora potrze-
bowala zdrowej odziezy i kremow, 
wlosy zdrowych szamponow, przewod 
pokarmowy zdrowego zywienia, uklad 
oddechowy zdrowego powietrza, caly 
organizm zdrowych lekow (preferen-
eja ziol), a uklad rozrodezy byl szczel-
nie odizolowany od reszty organizmu 
1 mogl bye niefrasobliwie truty 

i niszczony. Tymczasem srodki wcze
snoporonne nie mogq nie miec nega
tywnych dla zdrowia fizycznego i psy
chicznego nast^pstw ze wzglf du na Sci
sle powiyzania psychosomatyczne i so-
matopsychiczne w ludzkim organi
zmie. Wkraczajqc inwazyjnie w jego 
funkcjonowinie zmieniajq naturalne 
procesy fizjologiczne, sq wi?c jedno
znacznie niebezpieczne dla zdrowia f i 
zycznego i psychicznego. Nie leczq, 
przeciwnie niszczq to, co przebiega cy-
kliczne, co jest normalne, co jest obja-
wem zdrowia, co jest prawidlowq reak-
cjq na pojawienie si? w drogach rod
nych m?skiego nasienia, na zaplodnie
nie lub implantacj? ludzkiego zarodka 
w macicy. Jes'li zaburza si? te prawidlo
we neurohormonalne procesy, to nie 
mozna wyobrazic sobie, by nie mialo 
to mniej lub bardziej nasilonych skut-
kow ubocznych w ciele i psychice, cho
ciaz konsekwencje nie muszq bye na-
tychmiast dostrzegalne. Ponadto srod
ki te, zmieniajqc fizjologiczne procesy, 
nie pozwalajq na uchwycenie oznak 
nieprawidlowoSci i zmian chorobo-
wych w ramach organu rozrodczego, 
CO utrudnia profilaktyk?. 

Fakt malej liczby rzetelnych analiz 
w zakresie psychospolecznych aspek-
tow stosowania s'rodkow wczesnopo
ronnych ukazuje ogromnq luk? w na
szej wiedzy na ich temat. Znaczqcym 
jest, iz w literaturze naukowej cz?Sciej 
rozwaza si? psychologiczne aspekty za
biegow stomatologicznych, operacji 
plastycznych czy ambulatoryjnych wi
zyt u lekarza niz przezycia kobiet zwiq
zane ze stosowaniem antykoncepcji 
i Srodkow wczesnoporonnych, ktore 
traktowane sq jako lecznicze, a tym
czasem przeciwnie, przerywajq nor-
malny przebieg proces6w fizjologicz-
nych rozpocz?tych pocz?ciem dziecka 
(Chazan, 1993; Kornas-Biela, 2003) 
Zajmowanie si? tym problemem jest 
traktowane jako politycznie niepo-
prawne, a wyniki nie potwierdzajqee 
slusznoSci antykoncepcyjnego i abor
cyjnego podejscia sq przemilczane 
i falszowane. Liczba naukowcow po-
dejmujqcych powazne badania nad 
gl?bszymi problemami niz tylko iden-
tyfikowanie postaw spolecznych wobec 
antykoncepcji i aborcji, jest znikoma. 
Dopoki nie b?dzie prowadzonych sys-
tematycznych, dlugofalowych, interdy-
scyplinamych i spelniajqcych wymogi 
metodologiczne badari w tym zakresie, 
tak dlugo trudno b?dzie uznac posia-
danq wiedz? za pelny obraz rzeczywi-
stoSci. Wycinkowe badania kilkudzie-
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sifciu osob niemiarodajnq metodq 
w jednym zakqtku swiata niewiele mo-
wiq o indywidualnycii przezyciacii ko
biet w innych sytuacjach spoleczno-ku-
Iturowych. 

Kolejnq przyczynq trudnosci przed-
stawienia zdrowotnych problemow 
zwiqzanych ze stosowaniem srodkow 
wczesnoporonnych jest fakt niejedno-
znacznosci otrzymywanych wynikow 
badan, zwlaszcza dotyczqcych konse
kweneji dla psychiki rodzicow. Zalezq 
one bowiem od postawionych w pracy 
badawczej pytan i hipotez, ktore chee 
si? potwierdzic, od zastosowanej meto
dy badari (np. rozmowa, ankieta, wy-
wiad, test, metody psychometryczne), 
cech grupy badanych osob (np. wieku, 
zdrowia psychicznego, dojrzalosci oso-
bowos'ci, religijnosci, stanu cywilnego, 
sytuacji rodzinnej, uprzednich do-
swiadczeri prokreacyjnych), okresu ba
dari (przed czy po aborcji i w jakim 
czasie po niej). 

Metody antykoncepcyjne, a zwlasz
cza te o dzialaniu rowniez wczesnopo
ronnym niszczqc srodowisko zycia 
dziecka i uszkadzajqc struktur? i funk-
cjonowanie narzqdow rozrodczych, 
wplywajq rowniez negatywnie na psy-
chik? kobiety, ustawiajyc j q przeciw 
dziecku. Wrogie lub l?kowe ustosun-
kowanie si? do mozliwos'ci pocz?cia, 
moze niekorzystnie wplynqc na proce
sy biochemiczne w jajowodzie i maci
cy, powodujqc trwalq nieplodnosc. 
Uzywanie metod antykoncepcyjnych 
niszezy nie tylko lono matki, ale tez jej 
serce, gdyz nie jest ona w stanie otwo-
rzyc si? na kazde dziecko, przyjqc je 
bez warunkow i cieszyc si? nim takim, 
jakie ono jest. Jesli dziecko musi spel-
nic warunek, by pojawic si? w por?, b?-
dzie zapewne musialo spelnic wiele in
nych warunkow, np. bye zdrowe, zdol-
ne, posluszne. Niespelnienie przez 
niego oczekiwari rodzicow moze spo
wodowac jego odrzucenie poprzez 
aborcj? lub uzycie diagnostyki prena-
talnej celem selekcji, jesli okaze si? 
chore. Pozytywna postawa wobec an
tykoncepcji jest bowiem scisle zwiqza-
na z pozytywnq postawq wobec abor
cji, gdyz obie sq wyrazem tej samej 
mentalnosci, skierowanej przeciw zy
ciu, przeciw dziecku, przeciw bezwa-
runkowej milosci rodzicielskiej. Sq ob-
jawem chorej cywilizacji smierci. 

Tymczasem dziecko, oprocz prawa 
do godnego czlowieka poczfcia, ma 
rowniez prawo do tego, aby bye trak-
towanym jako byt autonomiczny, kto
rego nikt nie ma prawa posiadac. Nie 

moze bye one niczyjq wlasnos'ciq i trak
towane tak jak traktuje si? rzeczy lub 
cz?sc ciala wlasnego (np. jako zawar-
tos'c brzucha matki), ktorq mozna do-
wolnie dysponowac i pozbyc si? po
przez aborcj?. Oczywiscie antykoncep-
cj? i aborcj? przedstawia si? zwykle ja
ko wyraz „prawa kobiety do wyboru" 
a nie jako przejaw agresji wobec dziec
ka. Pomija si? bowiem fakt, iz wybor 
ten nie dotyczy jedynie ^,ciqzy" jako 
stanu fizjologicznego kobiety, ale row
niez i przede wszystkim majqcego si? 
poczqc lub juz rozwijajqcego si? dziec
ka, ktoremu juz wtedy przyslugujq pra
wa socjalne - prawo do zycia, do opie
ki rodzicielskiej, do ewentualnego za
bezpieczenia po urodzeniu zast?pcze-
go s'rodowiska rodzinnego oraz do 
szczegolnej ochrony ze strony nie tylko 
rodziny ale i spoleczeristwa oraz pari
stwa. Te cztery prawa socjalne oraz 
prawo do prawidlowego rozwoju fi
zycznego i psychicznego odnoszq si? 
nie tylko do dziecka po urodzeniu, ale 
rowniez do okresu jego prenatalnego 
rozwoju. Naruszenie tych praw jest 
formq przemocy wobec dziecka (Jun-
dzill 1993, s. 22). 

Spopularyzowanie i duza dost?p-
nos'c srodkow antykoncepcyjnych oraz 
legalizacja roznych form wczesnej 
aborcji prowadzi do upowszechnienia 
spolecznej akceptacji stosowania ich 
jako sposobu manifestowania tzw. 
wolnego wyboru i rozwiqzania tzw. 
trudnej sytuacji zyciowej. Ma to jedno
czes'nie dalekie konsekwencje o cha
rakterze kryzysu nie tylko duchowe-
go, moralnego, psychicznego, spolecz-
nego, kulturowego, ale tez ekologicz
nego i cywilizacyjnego. Kampania na 
rzecz rozpowszechnienia s'rodkow 
wczesnoporonnych ma nie tylko moty
wy komercyjne, finansowe, ale row
niez ideowe. Zwiqzana jest z laickq 
koncepcjq zycia czlowieka, postmoder-
nistycznym podejsciem do sfery pro
kreacji (nieograniczona wolnos'c, rela-
tywizm, indywidualizm, subiektywizm 
i sytuacjonizm w ocenie wartos'ci mo
ralnej podejmowanych decyzji, nasta-
wienie pragmatyczne i utylitarne). Za
stosowanie tych srodkow jest zgodne 
z lansowanym wobec wspolczesnego 
czlowieka oczekiwaniem, iz musi swo
je problemy rozwiqzywac sam (take ca
re for yourself), wszystko co 
zaplanowal jest w stanie osiqgnqc, jesh 
si? tylko postara (you can do it) i nie
zaleznie co zrobi, jes'li zrobi to, na co 
mial ochot? - jest w porzqdku (you are 
OK) . 

•Niebezpieczeristwem spolecznym 
rozpowszechniania si? srodkow wcze
snoporonnych jest zmiana mentalnosci 
czlowieka, w ktorej plodnosc przestaje 
bye wartosciq i objawem zdrowia, 
przeciwnie stanem pozqdanym staje 
si? bezplodnosc i bezdzietnosc (lub co 
najwyzej realizowana zgodnie z pla-
nem malodzietnosc). Partnerzy seksu-
alni oceniajq siebie w aspekcie bezpie
czeristwa, a srodki farmakologiezne 
pomagajq ustrzee si? przed zagroze-
niem ze strony plodnos'ci partnera lub 
tez uniknqc jej juz zaistnialych konse
kweneji w sposob, ktory nazwano 
„mniejszym zlem" (powstaje pytanie: 
„dla kogo mniejszym?"). 

Kobieta, „obdarowana" mozliwo
sciq tzw. wyboru, zostaje oddelegowa-
na, by przez zastosowanie wczesnopo
ronnego s'rodka oczyscic zyciowq prze-
strzeri, by nic (nikt), co nie planowane, 
nie zamqcilo tego obszaru. To ona zo
staje wyselekcjonowana do spelniania 
waznej misji - eliminowania ze spole
czeristwa niechcianego obywatela 
w najwczesniejszej fazie jego rozwoju. 
Tym samym, w imi? wolnosci i prawa 
do „zawartosci wlasnego brzucha" zo
staje obarczona odpowiedzialnosciq za 
skutki wspolzycia seksualnego 
i uprzedmiotowiona. Sama staje si? 
drugq (dziecko jest pierwszq) ofiarq 
aborcji. Jednoczesnie m?zczyzna moze 
z latwosciq nigdy nie dowiedziec si?, ze 
byl ojeem dziecka, wobec ktorego za-
stosowano smiercionos'ny srodek, 
a tym samym czuje si? „wykastrowany" 
- pozbawiony silq swej m?skiej plodno
s'ci. Kobieta zdobywa tym samym pa-
nowanie nad m?skq plodnosciq - jej 
wybor decyduje nie tylko o zyciu dziec
ka; ale tez o ojcostwie m?zczyzny. Mo
ze ubezplodnic si? bez jego wiedzy lub 
juz pocz?te dziecko wyabortowac i nic 
nie chroni prawa ojca do posiadania 
informacji o zaistnieniu dziecka, ani 
jego prawa do ochrony zycia i zdrowia 
dziecka, dopoki matka dziecka na to 
nie przyzwoli. Taka antagonizacja plci 
ma dalekie konsekwencje psycholo
giczne i spoleczne (Kornas-Biela, 
2001). Media lansujq autonomi? i nie-
zaleznos'c kobiety od m?zczyzny row
niez w sferze plciowej i plodnosci, stqd 
coraz cz?sciej nie informujq one m?z-
czyzny o ojcostwie i same podejmujq 
decyzj? o wczesnej aborcji. Nie naraza-
jq si? na wciqgni?cie problemu aborcji 
we wzajemne relacje i czujq si? z tym 
znacznie lepiej niz gdyby m?zczyzna 
wiedzial o utraconym ojcostwie (We-
sthoff, 2003). Powstaje jednak pytanie 
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CO do tego, czyje jest dziecko i czy na-
uczymy m?zczyzn odpowiedzialnosci 
za skutki ich aktywnosci seksualnej, je
sli nie majq prawa znac prawdy, wyra-
zac opinie i ich zdanie nie liczy si? 
w tym wzgl?dzie. 

Dorota Kornas-Biela 
doktor psychologii, Instytut Peda-

gogiki KUL 
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Katarzyna Pluta 

Srodki wczesnoporonne 
w Polsce 

Od 1993 r. obowiqzuje w Polsce 
Ustawa o planowaniu rodziny, ochro
nie plodu ludzkiego i warunkach do
puszczalnosci przerywania ciqzy. 
W sensie prawnym aborcja jest do-
puszczalna tylko wtedy, gdy ciqza jest 
wynikiem czynu przest?pczego, gdy 
stanowi ona zagrozenie dla zycia mat
k i lub zdrowia oraz w przypadku 
stwierdzonych ci?zkich, nieodwracal-
nych wad dziecka. Przerwanie ciqzy 
z innych powodow (np. tak zwanych 

RU-486 (mifepristone) uszkadzo sluzowk? wyscie-
lajqcq sciany macicy, a tym samym odcina doplyw 
pokarmu do rozwijajqcego si? w niej dziecka. Mi
zoprostol podawany dwa dni pozniej powoduje sil
ne skurcze macicy i krwawienia majqce usunqc 
martwy juz plod z lona matki [Julio Duin, The Wa
shington Times, 2003. ] 

spolecznych) jest zabronione. Pomimo 
to s'rodowiska antynatalistyczne i zain
teresowane firmy farmaceutyczne za 
wszelkq cen? dqzq do takich rozwiqzari, 
ktore umozliwilyby wprowadzenie na 
rynek choc niektorych ze s'rodkow po
ronnych. 

W 1963 r. Ministerstwo Zdrowia, 
Edukacji i Opieki Spolecznej USA 
zdefiniowalo aborcj? jako „wszystkie 
srodki, ktore majq na celu uposledze-
nie zdolnos'ci do zycia zygoty w kaz-
dym momencie od chwih zaplodnienia 
do momentu rozwiqzania" (Clowes, 
1997). Definieja ta nie byla po mysK 
producentow spiral wewnqtrzmacicz
nych i pigulek zapobiegajqcych za-
gniezdzeniu rozwijajqcej si? zygoty. 
Zacz?to wi?c propagowac w mediach 
nowq definicj? mowiqcq, ze „aboreja 
ma miejsce wylqcznie wowczas, gdy 
chemiezny lub mechaniczny s'rodek za-

Po zaplodnieniu, to jest zespoleniu si? jqdra ko
morki jajowej z jqdrem plemnika (co nast?puje 
w jajowodzie, blisko jego ujscia od strony jajniko), 
powstaje calkowicie nowo, odbiegajqco od genoty-
pow rodzicielskich, odr?bna jokosc genetyczna -
nowo osoba ludzka. Zestow jej genow w komor-
koch somatycznych nie ulegnie juz zmianie do 
konco zycia. [prof, dr hab. Boleslaw Suszko bio-
log, pracownik naukowy PAN. ] 

bil nienarodzone dziecko, ktore zosta
lo zagniezdzone w endometrium (blo
nie sluzowej jamy macicy)" (Clowes, 
1997). Ukoronowaniem akcji promo-
cyjnej nowego rozumienia terminu 
„aborcja", byla publikacja w 1965 r. 
w biuletynie American College of Ob
stetrics and Ginecology (ACOG) ku-
riozalne zdania: „Pocz?cie jest implan-
tacjq zaplodnionej komorki jajowej" 
(Clowes, 1997). 
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Do omijania ustaw regulujqcych 
warunki przerywania ciqzy dochodzi 
nawet w krajach, gdzie aborcja jest do-
zwolona na zyczenie kobiety. We Wlo-
szech prawo 194/78 (Katolo, 2001) re-
guluje warunki i procedury przepro
wadzania aborcji: Aborcja musi bye 
poprzedzona kolokwium, upewnie-
niem si? o zaistnieniu ciqzy oraz pozo-
stawieniem kobiecie czasu do namy-
slu. Zarejestrowanie spirali wewnqtrz
macicznej jako srodka antykoncepcyj
nego, a piguiki wczesnoporonnej jako 
„srodka antyimplantacyjnego" (Kato
lo, 2001) jest jawnq kpinq z istniejqce-
go tam prawa. Sytuacja jeszcze bar
dziej komplikuje si?, gdy wezmiemy 
pod uwag? fakt poronnego dzialania 
niektorych pigulek antykoncepcyjnych, 
ktore blokujqc rozrost s'luzowki unie-
mozliwiajq implantacj? zarodka w scia-
nie macicy. Zastosowanie ich w dawce 
wi?kszej niz zarejestrowana w indeksie 
lekow, daje okolo 50% gwarancji prze
rwania nieplanowanej ciqzy (Van Lo
ok, von Hertzen, 1998). Jest to tzw. 
metoda Yuzpego. 

Wszystkie powyzsze manipulacje 
zaobserwowac mozna takze w Polsce, 
gdzie w np. publikacjach feministycz
nych pisze si? o tym, ze zycie ludzkie 
zaczyna si? dopiero w momencie im
plantacji zarodka, nazywanego „zaplod-
nionq komorkq jajowq", w celu podkre-
slenia przynaleznosci do kobiety. 

Czlowiek od poczfcia 

Najnowsze badania prowadzone 
przez biologow, embriologow i genety-
kow mowiq jednoznacznie, ze nie moz
na wyznaczyc innego poczqtku zycia 
ludzkiego, jak moment zaplodnienia. 
Implantacja majqea miejsce od siod-
mego dnia zarodkowego zycia czlowie
ka, znajdujqcego si? wowczas w sta
dium blastocysty, nie moze bye uwaza-
na za poczqtek zycia. Najnowsze wyda-
nie encyklopedii PWN wprost definiu-
je ciqz? jako okres od momentu za
plodnienia do wydania plodu na swiat 
(www. encyklopedia. pwn. pl/13240_l. 
html). 

Srodki farmakologiezne nie do-
puszczajqee do implantacji sq wi?c 
s'rodkami poronnymi, przerywajqeym 
ciqz?. Miano „antykoncepcyjnych" 
nadano im na uzytek polskiego prawa, 
w celu omini?eia ustawodawstwa chro-
niqcego zycie. Prof, dr hab. Andrzej 
Staszewski, konsultant wojewodztwa 
mazowieckiego ds. ginekologii i poloz-

Kom6rl(§ jajowq od momentu zaplodnienia nozy-
wamy zarodkiem, pozniej, po osmiu tygodniocli 
plodem, ale nie ulega wqtpliwosci, ze jest to czlo
wiek, mojqcy okresiony genom, czyli kompletny 
zestow chromosomow i genow. [prof, dr hah. 
n. med. Bogdan Chazan, h. Konsultant krajowy 
w dziedzinie poloznictwa i ginekologii, kierownik 
Kliniki Ginekologii i Poloznictwo Instytutu Matki 
i Dziecka w Warszawie] 

W rozumieniu ustawy dzieckiem jest kozdo istota 
ludzka od poczfcia do osiqgni^cia pelnoletnosci. 
[Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r o Rzeczniku 
Prow Dziecka] 

Poczqtek zycia czlowieka to polqczenie dwoch ko
morek: komorki jojowej kobiety i plemnika m?z-
czyzny Od tego momentu rozpoczyna si? tojemni-
czy nawet dlo lekarzy i naukowcow proces formo-
wonia tkonek i narzqdow, ktory, jak wiadomo, 
trwa 9 miesi?cy, po czym nast?puje porod dziecka. 
Jego rozwoj i wzrostonie do czasu osiqgni?cia pel
nej dojrzalosci trwo, jok wiadomo, mniej wi?cej 
18-20 lot. [prof, dr hob. n. med. Pawel Jonusze-
wicz, dyrektor naczelny Instytutu „Pomnik - Cen
trum Zdrowia Dziecka" w Warszawie] 

nictwa, mowi o Postinorze: „Z moral
nego punktu widzenia jest to niestety 
srodek wczesnoporonny. A juz na 
pewno nie mozna powiedziec, ze jest 
to pigulka antykoncepeyjna" (Polityka, 
2003). Srodki antykoncepcyjne (anty-
przeciw, koneepcja- pocz?eie) z defini-
eji nie dopuszczajq do zaplodnienia, 
czyli polqczenia komorki jajowej 
i plemnika, czy to poprzez zatrzymanie 
owulacji, czy przez zag?szczenie sluzu 
szyjkowego. Srodki wczesnoporonne 
zawierajq w swej definicji dwa slowa 
kluczowe dla zrozumienia ich dziala
nia. „Wczesno-", bo stosowane sq 
w pierwszych godzinach, dniach czy ty-
godniach ciqzy i „poronne", bo gdy do
szlo do zaplodnienia faktycznie indu-
kujq poronienie. Srodowiska proabor
cyjne chcqc ominqc t? jasnq i po
wszechnie zrozumialq nazw?, okreslajq 
te srodki przy uzyciu eufemizmow „an-
tykoncepcja awaryjna", „antykoncep-
cja po", „pigulka dnia nast?pnego". Na 
polskim rynku farmaceutycznym do-
st?pne sq trzy metody tak zwanej „an-
tykoncepeji interwencyjnej": 

• Postinor-Duo, 
• wkladki i spirale wewnqtrzma

ciczne, 
• piguiki antykoncepcyjne, ktore 

podane w pi?ciokrotnej dawce 

mogq indukowac poronienie 
(metoda Yuzpego). 

Postinor-Duo 

Postinor-Duo to wysoka dawka 
progestagenu - 0,75 mg lewonorge-
strelu - powodujqca spowolnienie 
transportu zarodka do jamy macicy 
(Koscielniak, Kaniewski, 2003). Row
noczesnie oddzialuje na sluzowk? ma
cicy nie dopuszczajqc do jego zagniez
dzenia (implantacji) zarodka (Phar-
mindex, 2003). Wczesnoporonne dzia
lanie Postinoru pomini?te jest w ulotce 
informacyjnej dolqczanej do opakowa
nia, podobnie jak informacj a o wszyst
kich powiklaniach. Slogany reklamowe 
mowiqce: „pigulka dzieri po", „anty-
koncepeja dorazna" lub „antykoncep-
cja awaryjna" budujq pozytywny wize-
runek produktu jakim jest Postinor-
-Duo wsrod potencjalnych klientow. 
W przewodniku po lekach na polskim 
rynku, dost?pnym lekarzy i farmaceu
tow przeczytac mozna bardziej szcze
golowq informacj? o tym srodku. 
W pierwszym zdaniu opisujqcym jego 
dzialanie ezytamy „zapobiega wszcze-
pieniu blastocysty" (rozwijajqcego si? 
zarodka) (Pharmindex, 2003). W ulot
ce dolqezonej przez producenta (Ge
deon Richter Ltd.) ezytamy: „Przeciw-
wskazania: ciqza lub podejrzenie ciq
zy", aczkolwiek powszechnie wiado
mo, ze wlas'nie w takich sytuacjach -
wczesna ciqza (przed implantacj q za
rodka w macicy) lub jej podejrzenie -
srodek ten jest stosowany. Strona 
www. wpadka. pi w bardziej zawoalo-
wany sposob (nie podajqc nazwy pro
duktu) sugeruje swoim gosciom jak 
uporac si? z „zagrozeniem" ciqzq, po
dajqc nawet adresy „pomocnych" leka
rzy na terenie calej Polski. Ambicjq jej 
tworcow bylo stworzenie wirtualnego 
miejsca spotkari dla mlodych ludzi, 
ktore podswiadomie zakoduje im, ze 
mogq „bawic si? bez ograniczeri", a je
sli nawet przytrafi im si? „wpadka", to 
i tak juz wiedzq, jak si? z niq uporac. 
Celem producenta jest zwi?kszanie 
sprzedazy produktu, co w tym przy
padku osiqga si? mi?dzy innymi przez 
promowanie permisywizmu. 

Producenci day after pill (pigulka 
„dzieri po") chcqc zwi?kszyc zyski ucie-
kajq si? do swiadomej manipulacji 
w celu zyskania przychylnosci konsu-
menta. Przykladem moze bye tekst 
w miesi?czniku „Pani" zatytulowany 
„Wyseig z czasem". Juz pierwsze zda
nie wyraza zaklopotanie specjalistow 
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Poprzez srodki propogondowe, a w szczegolnosci przez pros?, radio, kino, ulotki, krdtkie broszury, odczyty 
uswiodomiajqce itp. nalezy stale wpojoc w udnosc mysl, jok szkodliwq rzeczq jest posiodanie wielu dzieci. Po
winno si? wskazywoc koszty, jakie dzieci powodujq, no to, co mozna by zdobyc dla siebie za te wydatki. Moz
na wskazywac no wielkie niebezpieczeiistwa dla zdrowia, ktore mogq grozic kobiecie przy porodzie itp. Obok 
tej propagandy powinna bye prowadzono na wielkq skol? propaganda srodkow zapobiegawczych. Przemysl, 
produkujqcy tego rodzaju srodki, musi zostac specjolnie stworzony Nie moze bye karalne zachwalonie i roz
powszechnianie srodkow zapobiegawczych oni tez sp?dzenie plodu. Nalezy tez w pehii popieroc powstawonie 
zoklodow dla sp?dzania plodu. Mozna wyksztolcic np. okuszerki wzgl?dnie felczerki w robieniu sztucznych 
poronien. Im bardziej fachowo b?dq przeprowadzone poronienia, tym wi?kszego zoufonio nobierze do nich 
ludnosc. Rozumie si? samo przez si?, ze i lekarz musi bye upowozniony do robienia tych zabiegow, przy czym 
nie moze tu wehodzic w rochub? uehybienie zawodowej lekarskiej godnosci. Nalezy rowniei propogowoc do-
browolnq sterylizacj?. [dr Erich Wetzel, Kierownik Contrail Doradczej Urz?du dlo Spraw Rosowo-Politycznych, 
W sprawie generalnego plonu wschodniego Reichsfuhrera SS, Berlin 27.04.1942, Zeszyty Oswi?cimskie, 1958 
nr 2, s. 45-50] 

od marketingu niskq sprzedazq Post
inoru w Polsce, gdzie sprzedaje si? 69 
tysi?cy opakowari rocznie, a np. we 
Francji 80 tysi?cy miesi?cznie (Man-
des, 2003). Autorka piszqc o „antykon-
cepq'i awaryjnej" posun?la si? do gra-
nic absurdu, a przede wszystkim do 
publikacji nieprawdy: „pigulka po, kto
ra nie usuwa ciqzy, a jedynie jej zapo
biega" i kilka linijek ponizej „duza 
dawka hormonow jest w stanie spowol-
nic transport zaplodnionej komorki ja
jowej (...), niemozliwe b?dzie wszcze-
pienie si? komorki jajowej w scian? 
macicy". Zgodnie z obecnym stanem 
wiedzy, zycie ludzkie zaczyna si? od 
pocz?cia. Mozna wi?c przypisac autor-
ce dezinformowanie zagubionego 
w szumie informacji czytelnika i swia-
domq manipulacj? majqcq na celu 
zwi?kszenie wqskiego grona „konsu-
mentow" tego preparatu (0,7% kobiet 
w wieku 15-49 w Polsce stosuje Post
inor-Duo - Mandes, 2003), a tym sa
mym i wzrost zyskow producenta. 
Nadmienic nalezy, ze jedynym s'rod
kiem, ktory kryje si? pod szeregiem 
przytoczonych eufemizmow jest Post
inor-Duo, artykul ten jest wi?c krypto-
-reklamq majqeq na celu zwi?kszenie 
sprzedazy, a nie trosk? o deklarowane 
zdrowie i dobro czytelniczek. W nume-
rach miesi?cznik6w „Dziewczyna" 
i „Filipinka" z pierwszej polowy 2004 
r. ukazaly si? podobne do powyzszego, 
ale juz sponsorowane teksty promocyj-
ne, w ktorych przemilczane zostalo 
dzialanie poronne tak zwanej „anty-
koncepcji po", a zaakcentowano „bez-
pieczeristwo" i „skutecznos'c" ochrony 
przed ciqzq. Badania dowiodly jednak, 
ze deklarowane 97% (Mandes 2003) 
pewnosci „antykoncepcyjnej" Postino
ru jest mitem. W 15% przypadkow po
mimo zastosowania Postinoru dziecko 
rozwija si? dale] (Van Look, von Hert
zen, 1998). Jezeli chodzi o dzialanie 

antykoncepcyjne Postinoru, podkresla 
si? jego wplyw na zmian? jakosci i skla-
du sluzu szyjkowego (Pharmindex, 
2003). 

Wkladki i spirale wewnqtrzma
ciczne 

Wykonywane z tworzywa sztuczne-
go owini?tego miedzianym lub srebr-
nym drueikiem, wywolujq chroniczny 
Stan zapalny blony sluzowej scianek 
macicy, uniemozliwiajqc zagniezdze
nie zarodka. Jony srebra uwalniane do 
jamy macicy wykazujq dzialanie plem-
nikobojeze, a implanty hormonalne 
(gestagen) zawarte w niektorych 
wkladkach powodujq opoznienie owu
lacji (Shering, 2004). Jednak twierdze-
nia o wylqcznie antykoncepcyjnym 
charakterze wkiadek domacicznych 
nie sq zasadne, gdyz ich dzialanie pole
ga glownie na utrzymywaniu reaktyw-
nego zapalenia endometrium (Eh
mann, 2004b). W Polsce zarejestrowa-
no wkladki wewnatrzmaeiczne jako 
mechaniczny s'rodek antykoncepcyjny, 
stosujqc to samo naduzycie terminolo-
giczne, co w przypadku Postinoru. M i 
mo to promuje si? ich stosowanie tuz 
po „niezabezpieczonym stosunku", 
pomijajqc wszystkie udowodnione 
dzialania uboczne, a przede wszystkim 
obowiqzujqce w Polsce prawo (Man
des, 2003). 

Metoda Yuzpego 

Metoda Yuzpego jest ostatniq do-
st?pnq w Polsce metodq wywolania 
wczesnego poronienia. Polega ona na 
podaniu pacjentee co najmniej cztero-
krotnej, a maksymalnie os'miokrotnej 
dawki powszechnie dost?pnych pigu
lek antykoncepcyjnych (np. Gravistat 

125, Microgynon, Rigevidon, Stediril, 
Gravistat 125, Minisiston). Z badan 
wykonanych przez W H O wynika, ze 
metoda Yuzpego jest nieskuteczna 
w 43% przypadkow (Van Look, von 
Hertzen, 1998), a jej zastosowanie wiq
ze si? ze wszystkimi konsekwencjami 
przyj?cia duzej dawki hormonow. Po
woduje nudnos'ci u 50,5% kobiet, 
a w 18% wymioty (Van Look, von 
Hertzen, 1998). Feministki z Federacji 
na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 
sugerujq tq metod? wszystkim kobie-
tom posiadajqcym w domu piguiki an
tykoncepcyjne (Lech, 2002). 

RU-486 w Polsce 

Federacja na Rzecz Kobiet i Plano
wania Rodziny promuje „antykoncep-
cj? awaryjnq", realizujqc swojq misj? 
polegajqcq na inicjowaniu i wspieraniu 
dzialari na rzecz prawa kobiet do 
„swiadomego macierzyristwa". „Ko-
niecznos'c wspierania i ochrony prawa 
kobiet do zycia, zdrowia i autonomii 
w sferze rozrodczosci, a takze prawa 
do korzystania z post?pu nauki" skla-
nia Federacj? do lobbingu majqcego 
na celu zarejestrowanie w Polsce po
ronnej piguiki RU-486, ktory rozpo
czql si? od wizyty statku Langenort we 
Wladyslawowie w 2003 r. 

Czym jest embrion? Pytanie to stowia si? niech?t-
nie, bo szczero odpowiedz no nie jest klopotliwe 
presto: ludzki embrion jest istotq ludzkq! Czlowiek 
przybiera w swym rozwoju osobniezym kilka po- ' 
staei po kolei: zarodkowq, plodowq, noworodko-
wq, niemowl?cq, dzieei?cq, miodzienezq, dojrzalq 
i starczq. Embrion jest pierwszq z nich: jest to czlo
wiek w zarodkowym stadium swego zycia. [prof, 
dr hab. Boguslaw Wolniewicz, filozof, wolnomysli-
ciel, Barbarzynsfwo w szacie humanizmu, Rzecz-
pospolito nr 6 z 08.01.2001.] 

Rozwoj dziecka zaczyna si? juz w chwili pocz?cia. 
Z zaplodnionej komorki jajowej, poprzez wiele 
ziozonych etapow rozwojowych, zaprogromowo-
nych i kontrolowanych genetycznie, dziecko zmie
nia i doskonali swq struktur? fizycznq, aby osiq
gnqc w koncowym etopie rozwoju osobniczego 
(ontogenetycznego) peinq dojrzalosc biologicznq. 
[prof, nodzw. dr hob. n. med. Czeslow Szmigiel, 
Problemy domowe w chorobach wieku rozwojowe-
go [w: ] Domowy poradnik medyany, red. Kazi-
mierz Janicki, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 
Warszawa 1998, s. 2 1 0 . ] 
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Federacja upowszechniajqc swoje 
nierzetelne i znacznie zawyzone sza-
cunki odnos'nie do skali tak zwanego 
podziemia aborcyjnego sugeruje, ze 
aborcje w „podziemiu" wykonywane sq 
takze przy uzyciu preparatu RU-486. 
Idqc za tokiem myslenia O N Z i orga
nizacji z niej wywodzqcych si? 
(UNFPA, UNPD, W H O ) , uwaza za 
niezb?dnq legalizacj? tej metody prze
rywania ciqzy po pierwsze ze wzgl?du 
na jej domniemanq powszechnosc 
w „podziemnych" gabinetach aborte-
row, po drugie z uwagi na koniecznosc 
poprawy tzw. zdrowia reprodukcyjne-
go kobiet, w pierwszym rz?dzie tych, 
ktore mialyby prawo do legalnej abor
cji. Malo prawdopodobne jest, by mi
fepriston byl dost?pny w Polsce na 
wi?kszq skal?, bo Iqczyloby si? to z prze-
st?pstwem wobec przepisow prawa kar-
nego, celnego i farmaceutycznego. 

Katarzyna Pluta 

S t o w n i k p o j ^ c 

ZAPLODNIENIE (pocz?cie) - po
lqczenie komorki jajowej i plemnika 
(wnikni?cie plemnika do komorki jajo
wej i polqczenie jqdra komorki jajowej 
i plemnika). Od tego momentu zaczy
na si? zycie kazdego czlowieka. W mo
mencie zaplodnienia zostaje zdetermi-
nowana (okreslona) plec dziecka, typ 
budowy, kolor oczu, wlosow, niektore 
cechy osobowosci. Zaplodnienie wy-
st?puje w 1/3 zewn?trznej jajowodu, 
czyli jej cz?sci bankowej. Zaplodniona 
komorka jajowa, czyli zygota w?drujqc 
przez jajowod ulega intensywnym po
dzialom, rownolegle z segregowaniem 
oraz roznicowaniem komorek. [lek. 
med. Maria Szczawiriska, specjalista 
ginekolog-poioznik] 

GENOM [gr. ] , genet, pojedynczy, 
czyli haploidalny, zespol chromoso
mow jqdra komorkowego, zawierajqcy 
okresiony zespol czynnikow dziedziez-
nych - genow; charakterystyezny dla 
gamet wi?kszosei organizmow (organi
zmy diploidalne); komorki somatyczne 
- pozostale komorki ciala tych zwie-
rzqt lub roslin - zawierajq 2 genomy: 
jeden pochodzqcy z gamety m?skiej, 
drugi z zenskiej, polqczone przy za
plodnieniu; zjawisko wyst?powania 
w jqdrze komorkowym ponad 2 geno-
mow jest zw. poliploidalnosciq, np. 
osobnik majqey 3 genomy jest zw. t r i -
ploidem, 4 genomy - tetraploidem; 
u licznych nizszych organizmow wyst?-
puje w komorkach somatycznych 1 ge-

nomowych (organizmy haploidalne). 
[Encyklopedia PWN] 

Z A R O D K O W Y ROZWOJ, roz 
woj embrionalny, okres rozwoju zwie-
rzqt i czlowieka od zaplodnienia do 
wyklucia z jaja lub opuszezenia orga
nizmu matki (u zwierzqt zyworod-
nych). Przebiega w okreslonych eta-
pach: zaplodnienie, bruzdkowanie, 
gastrulacja (w wyniku ktorej powstajq 
listki zarodkowe, u wi?kszosci zwie
rzqt trzy), tworzenie si? narzqdow 
pierwotnych i organogeneza; rozwoj 
zarodkowy jamochlonow i gqbek kori
ezy si? na etapie 2 listkow zarodko-
wych, u niektorych zwierzqt, np. 
szkarlupni - po wytworzeniu si? na
rzqdow pierwotnych; rozwoj zarodko
wy ssakow trwa do zakoriczenia orga-
nogenezy. U zwierzqt, u ktorych orga
nogeneza nie zostaje w rozwoju za
rodkowym zakoriczona, powstaje lar-
wa, zdolna do samodzielnego zycia, 
osiqgajqca postac ostatecznq po prze-
obrazeniu. Podczas rozwoju zarodko
wego wielu zwierzqt - gadow, ptakow 
i ssakow, a takze owadow - wytwarza-
jq si? dodatkowe narzqdy zarodkowe, 
blony plodowe, u ssakow i czlowieka 
ponadto lozysko. Rozwoj zarodkowy 
czlowieka, podobnie jak wi?kszosci 
ssakow, przebiega w organizmie mat
k i (ciqza). Zaplodnienie zaehodzi 
w gornej cz?sci jajowodu. Bruzdkowa
nie zaczyna si? w ok. 36 godz. po za
plodnieniu - zarodek sklada si? wtedy 
kolejno z 2, 4, 8, 16 itd. blastomerow 
- przyjmuje form? grudki (morula), 
ktora przeksztalca si? w blastocyst?, 
t j . p?cherzyk z zag?szczeniem komo
rek (na jednym biegunie) tworzqeym 
tzw. w?zel zarodkowy, ktory jest wla-
sciwym zarodkiem; blastocysta prze-
suwa si? przez jajowod i dociera do 
macicy, gdzie zagl?bia si? w blon? slu
zowq (ok. 6 dnia rozwoju zarodkowe
go) i zagniezdza (implantuje); w?zel 
zarodkowy przeksztalca si? w tym cza
sie w tarczk? zarodkowq, w niej prze
biega gastrulacja i wytwarzajq si? 
3 listki zarodkowe (11-19 dnia rozwo
ju zarodkowego). Jednoczes'nie z im
plantacj q i tworzeniem si? narzqdow 
pierwotnych, m. in. cewki nerwowej, 
jelita pierwotnego, powstajq blony 
plodowe. W czasie powstawania na
rzqdow pierwotnych zarodek zwija si? 
w form? walka rozszerzonego w miej
scu zawiqzka glowy. Okolo 4 tygodnia 
rozwoju zarodkowego rozpoczyna si? 
tworzenie narzqdow ostatecznych -
organogeneza, zmienia si? przy tym 
ksztalt zarodka. W pierwszym miesiq-

cu jest widoczne uwypuklenie nad 
stosunkowo duzym sercem i zawiqzki 
odnozy w formie parzystych pqczkow 
po bokach ciala; dopiero od 4 mies. 
rozwoju zarodek upodabnia si? do 
postaci ludzkiej, od tego czasu jest 
zw. plodem. [Encyklopedia PWN] 

IMPLANTACJA (zagniezdzenie) 
- proces, w ktorym zarodek po dotar-
ciu do jamy macicy wnika w glqb przy-
gotowanej blony sluzowej macicy po
przez penetracj? najpierw jej nablon-
ka, a nast?pnie naczyri krwionos'nych. 
Ma to miejsce ok. 6 dnia od zaplodnie
nia i proces ten trwa ok. 7 dni. [lek. 
med. Maria Szczawiriska, specjalista 
ginekolog-poioznik] 

ZARODEK, embrion, organizm 
ludzki lub zwierz?ey rozwijajqcy si? 
z zaplodnionego jaja (u niektorych 
zwierzqt nizszych z nie zaplodnione
go), w okresie do opuszezenia organi
zmu matki lub wyklucia si? z jaja. [En
cyklopedia PWN] 

M O R U L A [lac. ] , biol. wczesne sta
dium rozwojowe zarodka czlowieka 
i wielu zwierzqt (m.in. plazow, ssa
kow); kulista brylka zlozona z kilkuna-
stu komorek; poprzedza stadium bla-
stuli. [Encyklopedia PWN] 

BLASTOCYSTA [gr. ] , anat. wcze
sne stadium rozwojowe (blastula) za
rodka ssakow i czlowieka; ma postac 
p?cherzyka, ktorego scian? tworzy jed
na warstwa komorek - trofoblast; do 
obszernej jamy blastocysty zwiesza si? 
tzw. w?zel zarodkowy (embrioblast), 
grupa komorek, z ktorych rozwija si? 
wlas'ciwy zarodek. [Encyklopedia 
PWN] 

GASTRULA [lac. < gr. ] , wczesne 
stadium rozwojowe organizmu zwie-
rz?cego, zlozone z 2 (u niektorych 
zwierzqt nizszych, np. jamochlonow) 
lub 3 charakterystyeznych zespolow ko
morek, tzw. Ustkow zarodkowych, po-
wstajqce w skomplikowanym procesie 
gastrulacji; u roznych grup zwierzqt ma 
roznq form?, zaleznq od przebiegu 
wczesniejszego etapu rozwoju, poprze-
dzajqcego gastrulacj? (bruzdkowanie), 
oraz od ilos'ci zoltka w jaju, z ktorego 
organizm si? rozwija; u plazow i bez-
czaszkowcow ma postac p?cherzyka 
z jamq zw. gastrocelem (lub prajeli-
tem), u gadow, ptakow i ssakow - for-
m? plaskiej tarczki; gastmla wielu bez-
kr?gowc6w jest pokryta rz?skami i swo-
bodnie plywajqca. [Encyklopedia 
PWN] ^ 

PLOD, anat. zarodek ssakow od 
momentu, kiedy mozna rozpoznac 
morfologiczne cechy gatunkowe; 
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u czlowieka okresla sig tak zarodek od 
3 miesi^ca ci^iy. [Encyklopedia PWN] 

PORONIENIE - przedwczesne 
ukoriczenie ci^zy wskutek wydalenia 
jaja plodowego lub jego fragmentow 
w ciqgu pierwszych 22 tygodni ciqzy. 
Dzieli si? na samoistne i sztuczne. Po
ronienie samoistne to ukoriczenie ci^-
zy z przyczyn zwi^anych z nieprawi-
dlowosciami jaja plodowego, macicy 
lub choroby ci?zarnej. Nie jest ono na-
stfpstwem celowego dzialania. Cza-
sem ma ono miejsce na bardzo wcze-
snym etapie rozwoju dziecka wtedy, 
gdy jedynie metodami biochemiczny-
mi czy fizycznymi mozna wykazac ci^-
zg. Mowimy wtedy o tzw. poronieniu 
biochemicznym. Cz?stos'c poronieri 
jest trudna do ustalenia, gdyz cz^sc po
ronieri wyst?puje w tak wczesnym 
okresie ci^zy, ze nie jest zauwazona 
ani przez lekarza ani przez kobiety, 
choc moze na to wskazywac utrzymy-
wanie si? podwyzszonej podstawowej 
temperatury ciala powyzej 18 dni u ko-
biet prowadz^cych samoobserwacj? 
lub testy biochemiczne (oznaczanie 
gonadotropiny kosmowkowej we krwi 
lub badanie moczu). Zarodek juz 
w 6 dniu swego zycia wytwarza gona
dotropin? kosmowkow^. Obecnie po-
trafi si? juz nieinwazyjnie badac takze 
wzrastajqcy p?cherzyk jajnikowy (Gra-
afa), lokalizowac miejsce implantacji, 
rozwoj trofoblastu czy wreszcie rozpo-
znac ci^z? wieloplodowq. Przebieg kli-
niczny poronienia charakteryzuje si? 
krwawieniem oraz bolesnymi skurcza-
mi macicy. Poronienie moze bye zu-
pelne i niezupelne. Poronienie zupel-
ne wyst?puje wtedy, gdy zostalo wyda-
lone cale jajo plodowe. Poronienie 
niezupelne, wyst?puje wtedy, gdy frag-
menty lozyska pozostaj^ w macicy. 
Wtedy w znieczulenie ogolnym usuwa 
si? instrumentalnie resztki, ktore po-
zostaly w macicy. Sztuczne poronienie 
(tzw. zabieg przerwania ciqzy, aborcja, 
interrupacja) polega na przerwaniu 
ci^zy przez odpowiednie dzialanie in-
strumentalne lub stosowanie s'rodkow 
farmakologicznych. Jest to przerwanie 
zycia ludzkiego, czyli zabicie pocz?te-
go dziecka. [lek. med. Maria Szczawiri-
ska, specjalista ginekolog-poloznik] 

PIERWSZE ETAPY ZYCIA 
CZLOWIEKA: 

zaplodnienie = > bruzdkowanie 
= > gastrulacja = > organogeneza 
= >okres plodowy = > porod = > 
okres niemowl?cy 

zygota = > morula = > blastula 
> gastrula = > plod = > noworodek 
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..Plodnosc 
i planowanie rodziny" 
pod redakcj^ Zbigniewa Szymarisiciego 

Ksi^zka stanowi kompendium aktualnej wiedzy o ludzkiej plodnosci i planowaniu rodzi
ny, przedstawione przez lekarzy, pedagogow oraz innych specjalistow w aspekcie bio
logicznym, medycznym, spolecznym i wychowawczym. Wyjasnione zostaly liczne kon-
trowersje i obalone szkodliwe mity utrudniaj^ce wykorzystanie wspolczesnej wiedzy 
w rozpoznawaniu plodnosci i leczeniu nieplodnosci. 

Doktor hab. n. med. Zbigniew Szymanski, prof. UKSW - kierownik Zakladu Wychowa-
nia Zdrowotnego, specjalista chorob wewn^trznych, endokrynoiog, przewodnicz^cy 
Krajowego Zespolu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny. Przez 25 lat zajmowal 
si§ endokrynologii i patologi^ ci^zy w Instytucie Poloznictwa i Ginekologii PAM 
w Szczecinie. Uczestniczyl w licznych inicjatywach sluzacych upowszechnianiu natural
nego planowania rodziny oraz ochronie zycia dzieci pocz^tych, m. in. byl inicjatorem za
lozenia i wieloletnim prezesem Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa. Byl po-
slem na Sejm RP trzeciej kadencji. 

„Plodnosc i planowanie rodziny stanowi kom
pendium aktualnej wiedzy o ludzkiej plodno
sci i planowaniu rodziny, wyjasnia przekony-
wuj^co liczne kontrowersje i obala szkodliwe 
mity utrudniajgce wykorzystanie wspolcze
snej wiedzy w rozpoznawaniu plodnosci i le
czeniu nieplodnosci". prof, dr hab. n. med. 
Jerzy Kosowicz 

„Zbiorowa praca dwudziestu czterech auto-
row pod redakcj^ prof. Zbigniewa Szyman-
skiego stanowi niezwykle potrzebn^ na na-
szym rynku wydawniczym pozycj§, dotycz^-
c^ naturalnego planowania rodziny w szero-
kim aspekcie biologicznym, medycznym, 
spolecznym i wychowawczym". prof, dr hab. 
n. med. Michal Troszvnski 

radcow i nauczycieli „wychowania do zycia 
w rodzinie". 

pod redakcjq Zbigniewa Szymahskiego 

Szczecin 2004, ISBN 83-89318-30-X, 
format B-5, stron 296, Cena: 30 zl. 
zamowienia: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii IVIedycznej 
70-204 Szczecin, ul. Rybacka I, tel. (0-91) 480-08-60 lub 480-08-61 
e-mail: wydpam@pam. szczecin. pl, www. ams. edu. pl 


