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zwi¹zana
z niszczeniem
¿ycia ludzkiego
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Od poczêcia cz³owiek
Poni¿ej przytaczamy wypowiedzi wybitnych polskich naukowców,
którzy jednoznacznie stwierdzaj¹, ¿e ¿ycie ludzkie zaczyna siê
w momencie poczêcia.
Komórkê jajow¹ od momentu zap³odnienia nazywamy zarodkiem, ale nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e jest to cz³owiek
prof. dr hab. med. Bogdan Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie
po³o¿nictwa i ginekologii

¯ywot cz³owieka rozpoczyna siê
w momencie poczêcia, to jest zap³odnienia i koñczy siê w momencie mierci.
prof. zw. dr hab. med. Rudolf Klimek,
cz³onek Królewskiego Towarzystwa
Lekarskiego w Londynie, CM UJ

Po³¹czenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje pocz¹tek odrêbnemu ¿yciu. W wyniku zap³odnienia powstaje
w pe³ni genetycznie uformowany nowy cz³owiek, którego rozwój dokonuje siê w czasie ¿ycia ludzkiego. Tak
wiêc embrion, p³ód, noworodek, niemowle, dziecko, doros³y, starzec to
okrelenia poszczególnych biologicznych etapów rozwoju zawsze tego samego cz³owieka.
dr n. med. Antoni Marcinek dyrektor
Szpitala Po³o¿niczo-Ginekologicznego
im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie,
specjalista regionalny do spraw
po³o¿nictwa i ginekologii województwa
ma³opolskiego

Rozwój cz³owieka zaczyna siê od po³¹czenia dwu komórek  gamety ¿eñskiej, czyli komórki jajowej (oocytu),
i gamety mêskiej  plemnika, w akcji
zap³odnienia.
prof. dr hab. med. Micha³ Troszyñski,
Po³o¿nictwo. Æwiczenia, Podrêcznik
dla studentów medycyny, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, str. 69
Po³¹czenie siê j¹der komórkowych jaja
i plemnika jest to najwa¿niejszy moment
zap³odnienia  powstanie nowego organizmu. (...) Od momentu po³¹czenia siê j¹der
komórkowych jaja i plemnika rozpoczyna
siê rozwój nowego cz³owieka.
Z. Bielañska-Osuchowska Jak zaczyna
siê ¿ycie cz³owieka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 37

Ka¿dego dnia mam wyrzuty sumienia
Mylelimy, ¿e napiêta sytuacja
miêdzy mn¹ i ¿on¹ po urodzeniu
dziecka poprawi siê. Mielimy nadziejê na spokój w naszej rodzinie.
Sta³o siê jednak zupe³nie inaczej. Ca³y proces osi¹gniêcia celu, jakim by³o
poczêcie i urodzenie siê dziecka nie
zbli¿y³ nas do siebie, ale spowodowa³, ¿e zaczêlimy siê od siebie jeszcze bardziej oddalaæ. Techniki, jakimi
pos³ugiwali siê lekarze dla przeprowadzania badañ, jak równie¿ implantacja pozostawi³y bardzo przykre
wspomnienia, czego skutkiem s¹
ogromne straty w naszym ma³¿eñstwie. Proces hodowli cz³owieka
nie przypomina w niczym intymnoci, która towarzyszy zwyczajnym aktom ma³¿eñskim. Nikt nam wczeniej
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nie powiedzia³, nie uwiadomi³, co
nas czeka
Mimo, i¿ cieszymy siê oboje z tego,
¿e posiadamy dziecko, którego bardzo
pragnêlimy, to jednak niesmak, który
pozostawi³y po sobie te prze¿ycia powoduje, ¿e nie jest to pe³nia radoci i szczêcia. Ka¿dego dnia mam wyrzuty sumienia, ¿e gdzie w zamra¿alniku
znajduje siê 25 naszych dzieci, które
byæ mo¿e bêd¹ ¿y³y, a mo¿e zostan¹
zabite. Pomimo tego, ¿e Pan Bóg wybaczy³ mi ten grzech i uzyska³em rozgrzeszenie, ja nie potrafiê wybaczyæ sobie
i ci¹gle o tym pamiêtam. Teraz widzê, jak
wa¿na jest akceptacja zamys³u Bo¿ego.
Obecnie jestem przekonany, ¿e
adopcja jest najbardziej sensownym
rozwi¹zaniem.

L U D Z K I E G O

Po zap³odnieniu, to jest zespoleniu siê
j¹dra komórki jajowej z j¹drem plemnika (co nastêpuje w jajowodzie, blisko
jego ujcia od strony jajnika) powstaje
ca³kowicie nowa, odbiegaj¹ca od genotypów rodzicielskich, odrêbna jakoæ
genetyczna  nowa osoba ludzka. Zestaw jej genów w komórkach somatycznych nie ulegnie ju¿ zmianie do koñca
¿ycia
prof. dr hab. Boles³aw Suszka, biolog,
pracownik naukowy PAN
Szacunek dla nowego ¿ycia od samego poczêcia i uznanie dziecka za partnera w dialogu s¹ bardzo wa¿ne. Ten
dialog rozpoczyna siê w momencie poczêcia.
prof. dr hab. Peter G. Fedor-Freybergh,
Psychologia i medycyna prei perinatalna: nowa interdyscyplinarna
nauka w zmieniaj¹cym siê wiecie,
Menopauza, Zeszyt 1. Tom 1, 2002
W wietle obecnej wiedzy nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e ¿ycie cz³owieka zostaje
zapocz¹tkowane w nastêpstwie po³¹czenia siê dwu komórek rozrodczych 
gamet  ¿eñskiej i mêskiej w postaæ komórki macierzystej zwanej zygot¹, która
o tej chwili zaczyna ¿yæ w³asnym rytmem.
prof. dr hab. med. Maria Rybakowa,
Komitet Rozwoju Cz³owieka Wydzia³u
Nauk Medycznych PAN
Warszawa-Kraków

Przestrzegam te¿ wszystkich, którzy stoj¹ przed podobnym wyborem
i radzê, ¿eby w ten sposób rodzicielstwa nie podejmowali. Nie ¿yczê nikomu takich prze¿yæ, jakich sami dowiadczylimy i nadal dowiadczamy.
W³anie dlatego przekazujê to
wszystko innym i tak pojêtym apostolstwem pragnê uchroniæ inne ma³¿eñstwa przed wejciem w ten ob³êdny
kr¹g, w którym poprzez dzia³ania wielu osób realizowany jest szatañski program, wymierzony przeciwko prawdziwemu macierzyñstwu i szczêciu rodziny, przeciwko godnoci cz³owieka.
wiadectwo ojca narodzonej
dziewczynki, prawnika, wyg³oszone
podczas sesji powiêconej tematowi
sztucznego zap³odnienia, 6 maja 2006 r.
w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Bia³ej.
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Oddajemy do Waszych r¹k bardzo wa¿ny numer S³u¿by ¯yciu, powiêcony procedurze
in vitro.
Ta procedura tzw. wspomaganej prokreacji zwi¹zana jest z niszczeniem poczêtych istot
ludzkich i dlatego budzi zdecydowany sprzeciw obroñców ¿ycia.
Rozumiej¹c pragnienie posiadania dziecka przez bezdzietnych ma³¿onków musimy stanowczo  zawsze z taktem i zrozumieniem  podkrelaæ, ¿e nie mo¿na siê godziæ na realizacjê
pragnienia posiadania dziecka kosztem mierci dziesi¹tek a niekiedy setek poczêtych istot
ludzkich.
Nasz etyczny sprzeciw budz¹ tak¿e same procedury medyczne zwi¹zane z in vitro, które
naruszaj¹ godnoæ aktu ma³¿eñskiego, który winien byæ miejscem poczêcia dziecka.
W numerze tym zamieszczamy artyku³y opisuj¹ce  oczywicie w sposób skrótowy  same procedury medyczne zwi¹zane z in vitro (por. str. 4), zestaw informacji o negatywnych
skutkach ubocznych dla zdrowia poczêtego i szczêliwie narodzonego dziecka (por. str. 21),
a tak¿e dramatyczne wiadectwo ojca szczêliwie urodzonej córeczki, który prze¿ywa ogromny
konflikt sumienia: jak¹ decyzjê nale¿y podj¹æ odnonie do jego dwudziestu piêciu poczêtych
i zamro¿onych dzieci (por. str. 2). To w tej w³anie wypowiedzi znajdujemy radê dla bezdzietnych ma³¿eñstw: nie poczêcie drog¹ in vitro ale adopcja dziecka jest najbardziej sensownych
rozwi¹zaniem. Pragnê w tym miejscu podkreliæ: rozwi¹zaniem etycznym, moralnie godziwym.
Przypominamy te¿ naukê Kocio³a katolickiego odnosz¹c¹ siê do problematyki tzw. wspomaganej prokreacji.
W Polsce w odniesieniu do procedury in vitro nie ma ¿adnych regulacji prawnych, a jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e ta procedura, nieroz³¹cznie zwi¹zana z niszczeniem poczêtych istot ludzkich winna byæ bezwzglêdnie zakazana.
Ufam, ¿e w najbli¿szym czasie uchwalony zostanie prawny zakaz tych dzia³añ medycznych,
które prowadz¹ do niszczenia ¿ycia cz³owieka w jego najwczeniejszym stadium rozwoju.
dr in¿. Antoni Ziêba
redaktor naczelny
Gor¹co zachêcam wszystkich naszych Czytelników do aktywnego w³¹czenia siê w obywatelskie dzia³ania maj¹ce doprowadziæ do wzmocnienia i doprecyzowania konstytucyjnej ochrony
¿ycia cz³owieka  drog¹ uzupe³nienia art. 38 Konstytucji RP o s³owa od momentu poczêcia
do naturalnej mierci.

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: www.pro-life.pl
S³u¿ba ¯yciu II/2006
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William Collitton, emerytowany profesor ginekologii i po³o¿nictwa, G. Washington University Medical Center

Zap³odnienie
(IVF)

Historia
W latach 60. Robert Edwards prowadzi³ dowiadczenia z komórkami jajowymi
pobranymi chirurgicznie, próbuj¹c zap³odniæ komórkê w probówce (in vitro). Odniós³ sukces w roku 1967. Patrick Steptoe
(ginekolog z Wielkiej Brytanii) opracowa³
now¹ metodê chirurgiczn¹, zwan¹ laparoskopi¹, która pozwala³a na dostanie siê do
narz¹dów miednicy poprzez niewielkie naciêcie. Steptoe i Edwards po³¹czyli si³y
w roku 1971. W tym czasie nie u¿ywano
jeszcze hormonów do stymulacji owulacji.
Od po³owy lat 70. naukowcy prowadzili
eksperymenty z przeniesieniem embrionu
do macicy, co najpierw spowodowa³o uzyskanie ci¹¿y pozamacicznej w roku 1976,
potem w 1978 r. narodzi³a siê Louise
Brown  pierwsze dziecko z probówki.
Nastêpny okres w rozwoju techniki in
vitro to hyperstymulacja jajników i zap³adnianie wielu komórek jednoczenie, co
zwiêkszy³o iloæ udanych ci¹¿. Z tego wynik³a koniecznoæ zamra¿ania embrionów.
Ta technika jest u¿ywana do dzi. Szacuje
siê, ¿e miêdzy 200 000 a 1 milion embrionów jest zamro¿onych tylko w Stanach
Zjednoczonych. Lata 80. to ulepszenie
warunków zamra¿ania embrionów i oceny
embriologicznej zygoty, a tak¿e bezpieczniejszy proces pobierania komórki jajowej
(poprzez nak³ucie przez pochwê). W latach
90. Wprowadzono ICSI (intracytoplasmic
sperm injection), czyli wstrzykiwanie
plemników bezporednio do cytoplazmy
komórki jajowej, wa¿ne w pewnych przypadkach niep³odnoci mêskiej. Pierwsze
dziecko poczête przy pomocy tej techniki
urodzi³o siê w 1992 roku. W roku 1996 co
najmniej 20 659 dzieci zosta³o poczêtych
in vitro, 8 % z u¿yciem komórek jajowych
dawcy, co daje 1600 narodzin w wyniku
technicznego cudzo³óstwa.

Etapy procesu in vitro
1. Stymulacja owulacji  20 % niepowodzeñ.
2. Pobranie komórki jajowej, dzi
zwi¹zane z mniejszym ryzykiem,
4

in vitro

bo przeprowadzane bez znieczulenia ogólnego.
3. Pobranie nasienia  m¹¿ (lub
partner) w dniu pobrania komórki
jajowej dostarcza (za pomoc¹ masturbacji) nasienie, z którego wybiera siê najzdrowsze plemniki.
4. Zap³odnienie  do ka¿dej komórki jajowej umieszczonej na po¿ywce w inkubatorze dodaje siê
50 000  100 000 najbardziej ruchliwych plemników. Proces udany w 60-80 procentach.
5. Przeniesienie embrionu do macicy
 najtrudniejszy etap  przenosi
siê 3-4 embriony, co powoduje
mo¿liwoæ ci¹¿y wielop³odowej.
Orodki zajmuj¹ce siê zap³odnieniami in vitro zwiêkszaj¹ iloæ
przenoszonych embrionów w celu
poprawienia danych statystycznych o uzyskanych wynikach.
Ostatnie lata przynios³y poprawê techniki przechowywania embrionów do u¿ycia w przysz³oci. Obni¿a to koszty (nie
trzeba powtarzaæ ca³ego cyklu), a tak¿e
stwarza mo¿liwoæ wybrania w cyklu miesiêcznym kobiety najlepszego momentu na
przeniesienie embrionu. Jednak tylko 50 %
embrionów prze¿ywa rozmra¿anie,
a z tych, które prze¿yj¹ jedynie mniej ni¿
20 % rozwija siê w udanej ci¹¿y. Stres
emocjonalny towarzysz¹cy dwóm tygodniom po przeniesieniu jest olbrzymi, monitoruje siê równie¿ cile poziomy hormonów kobiety, czy nie nale¿y podaæ progesteronu czy gonadotropiny. Po dwóch tygodniach wykonuje siê test ci¹¿owy. Nawet jeli jest pozytywny, to i tak ryzyko poronienia wynosi 15-20 % (wiêcej gdy kobieta ma ponad 40 lat), za ci¹¿y pozamacicznej  5 % (du¿o wy¿sze ni¿ przy normalnym zap³odnieniu. Dwa tygodnie potem wykonywana jest ultrasonografia, aby
stwierdziæ, czy dziecku bije serce a tak¿e
ile p³odów siê rozwija. Przeprowadza siê
równie¿ badania, aby stwierdziæ, czy
dziecko nie ma wad genetycznych, które to
badania czêsto wykonuje siê te¿ w ci¹¿y
poczêtej w normalny sposób. Po udanym

przeniesieniu nawet w najlepszych klinikach szansa na urodzenie dziecka jest nie
wiêksza ni¿ 30-33 %. Ze wszystkich par,
które podda³y siê procesowi, jedynie 1520 % zostanie rodzicami.

Badania genetyczne
CVS (chorionic villus sampling) pozwala na wykrycie wad genetycznych
w pierwszym trymestrze ci¹¿y, ale ryzyko poronienia jest wiêksze ni¿ przy amniocentezie, która jest wykonywana
w 14-18 tygodniu. Na wynik czeka siê
oko³o 4 tygodnie, a wiêc otrzymuje siê
wynik z 18-22 tygodniu ci¹¿y.
W ostatnim dziesiêcioleciu wprowadzono PGD (Preimlentation Genetic Diagnosis), aby unikn¹æ przekazywania dzieciom wad genetycznych rodziców. Jest to
proces dwuetapowy, najpierw tworzy siê
in vitro embriony, a nastêpnie bada siê je
np. ze wzglêdu na p³eæ  w przypadku
wad genetycznych sprzê¿onych z p³ci¹.
Embriony odpowiedniej p³ci przenosi siê
do macicy matki, a reszta jest niszczona.

Zap³odnienie in vitro
jako biznes
Wed³ug RESOLVE (The National Infertility Association), redni koszt cyklu
IVF wynosi 15-20 tysiêcy dolarów,
a wiêc dochód z IVF w 1999 roku wynosi³ 1 300 000 000. Jedynie niewielka
liczba klinik, które oferuj¹ IVF ma
rzeczywiste osi¹gniêcia. Koszt dla pary
poddaj¹cej siê IVF jest bardzo wysoki:
zarówno finansowy jak i emocjonalny.
Bezp³odna para mo¿e wydaæ dziesi¹tki
tysiêcy dolarów (lub wiêcej), byæ traktowana jak towar w fabryce, prze¿yæ tygodnie w stresie oraz niepewnoci i nadal
nie mieæ upragnionego dziecka.
W 1999 roku stwierdzono  na podstawie danych z 370 klinik  ¿e na
86 882 cykli (prób zap³odnienia) by³o
21 501 urodzin ¿ywych dzieci, co stanowi 24,7 % udanych ci¹¿ (...).
S³u¿ba ¯yciu II/2006

Dane z literatury medycznej
Opublikowano materia³y z 11 orodków IVF w piêciu krajach (Mark I. Evans
i inni). Dotycz¹ one g³ównie problemu
redukcji p³odów w przypadku ci¹¿y
wielop³odowej, bêd¹cej wynikiem zbyt
agresywnego leczenia bezp³odnoci. Autorzy stwierdzaj¹, ¿e redukcja wielop³odowej ci¹¿y w ostatnim dziesiêcioleciu zosta³a usprawniona i obecnie redukcja p³odów z trzech czy czterech do dwóch ma
takie same szanse na normalny przebieg
ci¹¿y jak normalna ci¹¿a bliniacza. Nale¿y sobie uwiadomiæ, ¿e ci lekarze mówi¹
o 3513 przypadkach  iloæ niewinnych
dzieci zabitych w czasie tej procedury medycznej musi przekraczaæ 7000. Autorzy
dalej stwierdzaj¹, ¿e redukcja ci¹¿y wielop³odowej sta³a siê szeroko stosowanym
sposobem radzenia sobie z ubocznymi
skutkami leczenia bezp³odnoci, gdy¿
obecnie mamy dok³adne dane pozwalaj¹ce nam oceniæ korzyci i ryzyko zwi¹zane
z redukcj¹ p³odów, a tak¿e wiemy, ze ryzyko komplikacji ci¹¿y ronie przy ci¹¿ach wielop³odowych. Wczeniej dzieci
by³y zabijane za pomoc¹ wstrzykiwania
im chlorku potasu do tchawicy poprzez
nak³ucie przez cianê brzucha. Póniej
wstrzykiwano chlorek potasu dostaj¹c
siê poprzez pochwê i szyjkê macicy. Autorzy dodaj¹, ¿e ryzyko poronienia nie jest
jedynym problemem, tak¿e iloæ przedwczesnych porodów ³¹czy siê z pocz¹tkow¹ iloci¹ p³odów. Niepokoj¹ce s¹ te¿ dane na temat procentu niskiej wagi urodzeniowej u dzieci z pojedynczych ci¹¿, a tak¿e nierównoci wagi miêdzy bliniakami.
Dane te potwierdzaj¹ teoriê, ¿e byæ mo¿e
jest wpis w macicy iloci p³odów, który
nie jest wymazany przez ich redukcjê.

Stanowisko lekarzy wobec IVF
W artykule Problemy etyczne i techniczne zwi¹zane z ci¹¿¹ wielop³odow¹
(What Are the Ethical and Technical Problems Associated with Mulifetal Pregnancy), autorzy definiuj¹ ró¿nicê miêdzy redukcj¹ p³odów a selektywn¹ eliminacj¹.
Selektywna eliminacja (selective termination ST) oznacza usuwanie p³odów z wadami; redukcja p³odów (multifetal pregnancy reduction MFPR) oznacza usuwanie p³odów w celu redukcji ich liczby. Autorzy kontynuuj¹, ¿e w przypadku MFPR
czêsto wskazane jest badanie genetyczne
p³odów ze wzglêdu na wiek matki. Niektóre orodki propaguj¹ badania przed,
a niektóre po redukcji. Badanie przed poS³u¿ba ¯yciu II/2006

zwala na rozpoznanie p³odów z wad¹ genetyczn¹ i usuniêcie wadliwych, a pozostawienie zdrowych p³odów. Redukcja
p³odów zosta³a wprowadzono w latach
80., aby w sytuacji, kiedy jest bardzo du¿o
p³odów nie maj¹cych szans na prze¿ycie
(np. omioraczki), redukcja ratowa³a przynajmniej czêæ dzieci, czyli by³a to sytuacja ¿ycia lub mierci. Teraz jest to kwestia jakoci ¿ycia (quality of life): rodzice decyduj¹, ile dzieci ma siê urodziæ. Nastêpnie autorzy artyku³u poruszaj kwestiê
etyczn¹. Ze wzglêdu na to, ¿e proces redukcji sta³ siê relatywnie bezpieczny dla
matki i pozostawionych przy ¿yciu p³odów, mo¿na go stosowaæ w wiêkszej iloci
przypadków, co daje rodzicom mo¿liwoæ
wyboru iloci dzieci. Niektórzy argumentuj¹, ¿e nie ma wielkiej ró¿nicy miêdzy redukcj¹ trojaczków do jednego a redukcj¹
jednego do zera przez aborcjê.
Ostatnie pytanie, jakie autorzy zadaj¹
dotyczy zagadnienia, czy mo¿na unikn¹æ
wielop³odowych ci¹¿y bêd¹cych ubocznym skutkiem leczenie bezp³odnoci.
W odpowiedzi stwierdzaj¹, ¿e mo¿na
w dwojaki sposób podejæ do tego problemu. Po pierwsze, mo¿na uznaæ za niemoraln¹ ka¿d¹ interwencjê techniczn¹
w leczeniu bezp³odnoci. W 1987 roku
Watykan og³osi³, ze wszelka interwencja
techniczna  taka jak zap³odnienie in
vitro lub sztuczne zap³odnienie  jest
niemoralna, poniewa¿ nastêpuje rozdzielenie prokreacji od aktu seksualnego
ma³¿onków. Mo¿na te¿ staraæ siê o postêp w medycynie. Wiêkszoæ ci¹¿ wielop³odowych jest wynikiem leczenia,
które byæ mo¿e da siê w przysz³oci wyeliminowaæ. Nale¿y uznaæ redukcjê p³odów jako czasowe wyjcie, dopóki nie
osi¹gnie siê lepszych wyników w IVF,
kiedy mo¿liwe bêdzie u¿ywanie do zap³odnienia tylko zaplanowan¹ liczbê
p³odów  stwierdzaj¹ autorzy artyku³u.

Eksperymenty na embrionach
ludzkich
Poniewa¿ ubocznym skutkiem agresywnego podejcia do IVF s¹ ci¹¿e wielop³odowe, zatem istnieje olbrzymi nacisk,
aby rozpoznawaæ embriony wysokiej jakoci, które maj¹ wiêksz¹ szansê na udane zap³odnienie. To doprowadzi³o do intensywnych badañ nad embrionami.
Wszystko to prowadzi do kontroli jakoci.
Howard W. Joned, M. D. Eastern Virginia
Medical School w artykule Bliniaki czy
wiêcej (Twins or More) w 1995 roku
napisa³, ¿e je¿eli kobieta poddaje siê IVF

i ma mieæ trojaczki lub wiêcej dzieci, powinno siê stosowaæ selektywn¹ redukcjê,
aby unikn¹æ spo³ecznych konsekwencji,
wliczaj¹c w to obci¹¿enie spo³eczeñstwa
np. ¿¹daniem opieki spo³ecznej. Lepiej
unikn¹æ problemu przez przenoszenie
ustalonej iloci embrionów ze starannie
dobranych kandydatów po 48 do 72-godzinnej obserwacji. Reszta embrionów
zostanie eliminowana lub zamra¿ana. Jones cytuje zdanie Komitetu ds. Etyki Amerykañskiego Spo³eczeñstwa (Ethics Committee of the American Society), który
stwierdza, ¿e celem IVF jest uzyskanie
maksymalnej iloci udanych zap³odnieñ
z ograniczeniem ci¹¿ wielop³odowych.
Komitet potêpia praktykê przenoszenia
zbyt du¿ej iloci embrionów z intencj¹
póniejszego redukowania nadmiernej iloci p³odów. Ostatnio odkryte wyznaczniki
zdrowia zygoty to zdolnoæ do przylegania
(Assessment of early cleaving in vitro fertilized human embryos at the 2-cell stage
before transfer improves embryo selection) i konsumpcja glukozy (noninvasive
assessment of human embryo nutrient consumption as a measure of development potential), a tak¿e wielkoæ i kszta³t komórek. Miara masy komórek (IMC innet cell
mass) jest wskanikiem potencja³u blastocytu do udanego przeniesienia. Blastocyty
z wiêkszym IMC oraz o owalnym kszta³cie maj¹ wiêksz¹ szansê na udane przeniesienie. Obecnie zwiêkszy³a siê iloæ udanych zap³odnieñ przy przenoszeniu zamro¿onych embrionów dziêki mo¿liwoci laserowego usuwania nie¿ywych komórek.
Wszystkie te informacje pochodz¹
z eksperymentów, które nie maj¹ na celu
leczenia podmiotu, a wrêcz przeciwnie,
wiêc s¹ wed³ug nauczania Kocio³a niegodziwe.

Doniesienia z mediów
1995 Ob. Gyn. News, 1-14 grudnia,
str. 20  artyku³ o emocjonalnym stresie
pacjentek poddaj¹cych siê IVF, które
opisuj¹ poczucie braku kontroli nad swoim cia³em, emocjami i przysz³oci¹ (In
Vitro Process Held Emocional Strain).
1988 Ob. Gyn. News, 15-31 lipca 
artyku³ o dochodzeniu Kongresu USA
w sprawie raportu, który wykazywa³, ¿e
wiêkszoæ klinik oferuj¹cych IVF nie
uzyska³a ani jednego urodzonego dziecka i nawet najlepsze maj¹ bardzo niski
procent sukcesów (Clinics Being Scrutinized by Congress).
1988 Ethics&Medics, Vol. 13, No
7  Donald T. DeMarco Ph. D. napisa³,
5
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¿e medycyna skupia siê na badaniach IVF,
przez co zaniedbuje inne dzieci, które s³u¿y³yby ca³emu spo³eczeñstwu. IVF ze
wzglêdu na koszty dostêpne jest tylko dla
bogatych  podkrela.
1990 JAMA, 9 maja  artyku³ opisuj¹cy przypadek, kiedy pañstwo Davis
poddali siê in vitro, które nie ukoñczy³o
siê ci¹¿¹, ale w klinice w Knoxville pozosta³a 7 zamro¿onych embrionów. Póniej
pañstwo Davis siê rozwiedli, a pani Davis
chcia³a mieæ dziecko za pomoc¹ IVF, wykorzystuj¹c zamro¿one embriony. Pan
Davis na to siê nie zgadza³, gdy¿ nie
chcia³ mieæ dzieci. S¹d uzna³, ¿e ¿ycie
ludzkie zaczyna siê od momentu zap³odnienia i przyzna³ pani Davis opiekê nad
embrionami, aby mog³a staraæ siê zajæ
w ci¹¿ê. Ze wzglêdu na takie przypadki
Rada Powierników AMA (American Medical Association) proponuje, aby decyzja
o losie pre-embrionów nale¿a³a do dawców gamet, którzy musz¹ ustaliæ miêdzy
sob¹ ich losy (zamro¿one pre-embriony
mog¹ byæ u¿yte przez dawców, darowane
na u¿ytek innych osób, przekazane do dowiadczeñ lub zniszczone).
1992 The New York Times, 15 marca
 artyku³ opisuj¹cy, jak dr Cecil B. Jacobson, specjalista od leczenia bezp³odnoci, zap³adnia³ pacjentki swoim w³asnym nasieniem (Parents Recall Ordeal
of Prosecuting in Artifical-Insemination
Fraud Case).
1995 Ob. Gyn. News, styczeñ  artyku³ stwierdzaj¹cy systematyczny wzrost
ci¹¿ wielop³odowych przy technice IVF
(od 24 % w latach 1986-89 do prawie 50
% w 1992-93).
1994 New England Journal of Medicine  artyku³ podaj¹cy koszty IVF: 67
000 dolarów, jeli dziecko poczête jest
przy pierwszej próbie, a do 115 000 dolarów przy 6 próbach. Je¿eli kobieta ma ponad 40 lat, a mê¿czyzna wytwarza ma³¹
iloæ plemników, koszta wynosz¹ od 160
000 do 800 000 dolarów.
1995 The New York Time International, czerwiec  artyku³ opisuj¹cy narodziny holenderskiej parze w wyniku
techniki in vitro blini¹t, z których jedno
by³o rasy bia³ej, drugie rasy czarnej. Oboje rodzice s¹ rasy bia³ej.
1995 The Washington Post, lipiec 
artyku³ o pomyleniu zap³odnionych jaj
z Center for Reproductive Health, w wyniku czego w przynajmniej w 30 przypadkach pary poddaj¹ce siê IVF zosta³y rodzicami cudzych dzieci. Klinika zosta³ zamkniêta.
1995 The Metropolitan Spirit, lipiec
 artyku³ informuj¹cy, ¿e Medical College w Georgii rozpocz¹³ akcjê pobierania
6
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komórek jajowych. M³ode zdrowe kobiety
z regularnym cyklem miesiêcznym mog³y
siê zg³aszaæ na ochotnika, by (po otrzymaniu 1500 dolarów) zostaæ poddane dzia³aniu hormonów w celu uzyskania wiêkszej
iloci komórek jajowych podczas owulacji, które to komórki zostan¹ nastêpnie od
nich pobrane.
1996 Contemporary Ob. /Gyn  artyku³ mówi¹cy o mo¿liwociach zajcia
w ci¹¿ê kobiet po klimakterium przy u¿yciu komórek jajowych dawcy oraz terapii
hormonalnej (Oocyte donation and pregnancy outcome in menopausal women).
1997 The Washington Post, wrzesieñ
 artyku³ o prawnych problemach zwi¹zanych z IVF. Luanne i John Buzzanca nie
mogli mieæ dzieci (obydwoje byli bezp³odni), postanowili wiêc mieæ dziecko
poprzez matkê zastêpcz¹ u¿ywaj¹c gamet
dawców. Po urodzeniu dziecka p. Buzzanca zwróci³a siê do s¹du o wyznaczenie alimentów na dziecko od pana Buzzanca. S¹
uzna³, ¿e alimenty nie przys³uguj¹, poniewa¿ formalnie nie jest on ojcem dziecka.
W wietle prawa Kalifornii, ojcostwo jest
uznane, gdy dziecko jest urodzone w trakcie ma³¿eñstwa, ojciec jest biologicznym
ojcem lub dziecko zosta³o adoptowane
w trakcie trwania ma³¿eñstwa.
2002 EWIN News, 10 lutego  opis
doniesieñ kanadyjskiej prasy o kobietach,
które rodz¹ dzieci a nastêpnie sprzedaj¹ je
bezp³odnym parom. W Manitoba kobieta
zgodzi³a siê na zap³odnienie nasieniem
mê¿czyzny, którego ¿ona by³a bezp³odna
i oddanie dziecka za op³at¹.
2002 The Washington Post, artyku³
o adopcji embrionów. W tej chwili adopcja embrionów jest wyjciem dla bezp³odnych par, w szczególnoci tych, które nie
mog¹ sobie pozwoliæ na wiêcej prób zap³odnienia w³asnymi. W klinikach IVF
znajduj¹ siê setki tysiêcy zamro¿onych
embrionów. Koció³ katolicki nie wypowiedzia³ siê jeszcze oficjalnie na temat
moralnej oceny adopcji embrionów w celu ich ratowania.

Podsumowanie
Wskaniki naszych czasów: 1970 r. 
10,7 % urodzin poza ma³¿eñstwem, 1995
r.  32,2 %, w tym wzrost urodzeñ u par
lesbijskich. W 1996 r. 46 % kobiet przerywaj¹cych ci¹¿ê robi³o to co najmniej drugi raz. Wzrost liczby rozwodów prawie do
50 % par. Od czasu zalegalizowania aborcji zosta³o zabitych ponad 40 milionów
dzieci w USA.
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auki medyczne nale¿¹ do grona
nauk o najwiêkszej dynamice
rozwoju i  wydaje siê  stanowi¹ jedn¹ z najbardziej pasjonuj¹cych
dziedzin nauki ze wzglêdu na swój
przedmiot, charakter oraz zakres. Postêp
naukowy na p³aszczynie medycyny
rozrodu otworzy³ nieoczekiwane mo¿liwoci, a owocem d³ugich poszukiwañ
i wysi³ków naukowców, sta³o siê zrozumienie wewnêtrznych mechanizmów
w komórce i praktyczne ich wykorzystanie. Medycyna wspó³czesna zna sposoby
przed³u¿ania ¿ycia ludzkiego, mo¿liwoci regulacji p³odnoci, implantacji do
organów. Umie tak¿e okrelaæ p³eæ cz³owieka przed jego urodzeniem, skutecznie leczyæ choroby pochodzenia dziedzicznego oraz niep³odnoæ. Te widoczne sukcesy zdaj¹ siê otwieraæ wielkie
mo¿liwoci przed cz³owiekiem i to, co
kiedy by³o niemo¿liwe sta³o siê dzi
rzeczywistoci¹ i znajduje siê ju¿ w zasiêgu jego dzia³ania. Z tego powodu wykorzystuj¹c postêp medycyny, zaczêto
myleæ o projektowaniu lepszej przysz³oci dla ludzi. Niestety, medycyna
w swoich wyzwaniach posunê³a siê
zbyt daleko i przy nieodpowiedzialnoci czêci rodowiska medycznego próbuje niszczyæ ¿ycie ludzkie. Podejmiemy siê krótkiego opisania ró¿nych sposobów ingerencji lekarza w ludzkie poczêcie na przyk³adzie jednej z polskich
klinik ginekologicznych. Dzia³ania lekarzy dotycz¹ce ingerencji w poczêcie
cz³owieka podzielimy na kilka etapów:
diagnostykê, badania przedmiotowe i endoskopowe (1), obróbkê i analizê nasienia (2), techniki wspomaganego rozrodu
cz³owieka (3), mro¿enie i rozmra¿anie
komórek (4).

1. Diagnostyka, badania
przedmiotowe i endoskopowe
Diagnostyka w leczeniu niep³odnoci ma na celu m. in.: ustalenie czynników, które upoledzaj¹ p³odnoæ; dostarczenie niep³odnej parze rzetelnych informacji dotycz¹cych przyczyn wyst¹pienia
niep³odnoci; wskazanie niep³odnej parze sposobów postêpowania i leczenia.
Poszukiwane s¹ rozwi¹zania terapeutyczne, które jak najmniej bêd¹ ingerowaæ w proces poczêcia cz³owieka.
S³u¿ba ¯yciu II/2006

edycyny wobec poczêtego ¿ycia ludzkiego
Lekarz przeprowadzaj¹cy wywiad z kobiet¹ zbiera jak najwiêcej informacji o niej samej, szczególnie skargach podstawowych,
o stanach zapalnych w okolicy jamy
brzusznej, o regularnoci cykli miesiêcznych, o obserwowanych objawach owulacji, losach ci¹¿ poprzednich, poronieniach,
stosowanych sposobach zapobiegania ci¹¿y, przebytych chorobach, stosowanych lekach, przebytych operacjach brzusznych,
przebytych stanach zapalnych narz¹dów
rodnych, paleniu papierosów i nadu¿ywaniu alkoholu, jak równie¿ nie pomija siê
chorób innych gruczo³ów, takich jak tarczyca, nadnercza i trzustka, itp. W wywiadzie z mê¿czyzn¹ zwraca siê uwagê na
przebyte choroby ogólne, stosowane leczenie, problemy seksuologiczne, przebyte
choroby zakane, przyjmowane leki, wrodzone nieprawid³owoci narz¹dów moczop³ciowych, urazy j¹der, przebyte operacje
narz¹dów moczop³ciowych, choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹, palenie papierosów
i nadu¿ywanie alkoholu, itp.
Po przeprowadzonej diagnostyce
wstêpnej dokonywane s¹ wobec osób niep³odnych badania przedmiotowe. Do podstawowych badañ przedmiotowych zaliczyæ nale¿y: pomiar porannej temperatury
cia³a kobiety, badania jej luzu szyjkowego,
rozmazy cytohormonalne, badania histologiczne wyskrobin b³ony luzowej macicy,
sonograficzne obserwowanie jajników oraz
badanie nasienia mêskiego. Do badañ
przedmiotowych specjalnych zaliczyæ nale¿y: badania hormonalne, histerosalpingografia, ultrasonografia. Badania hormonalne polegaj¹ na oznaczeniu stê¿eñ okrelonych hormonów, np.: alfa  fetoproteiny,
gonadotropiny kosmówkowej, laktogenu
³o¿yskowego, estrogenów, progesteronu,
prolaktyny oraz ich metabolitów w surowicy krwi lub w moczu matki lub w p³ynie
owodniowym. Histerosalpingografia polega na ocenie budowy wewnêtrznych narz¹dów p³ciowych i pozwala stwierdziæ: obecnoæ wad rozwojowych narz¹dów p³ciowych, ca³kowite zaroniêcia jamy macicy,
dro¿noæ jajowodów. Ultrasonografia polega na wysy³aniu fali ultradwiêkowej, która po odbiciu od tkanki powraca do ród³a
i po obróbce elektronicznej nakrela obraz.
Pozwala na bezinwazyjne obserwowanie
jajników i pêcherzyków Graafa. Dostarcza
informacji o strukturze i funkcji jajnika.
Do badañ endoskopowych zaliczyæ nale¿y laparoskopiê i histerioskopiê. Badania
S³u¿ba ¯yciu II/2006

laparoskopijne umo¿liwiaj¹ lekarzowi bezporedni¹ ocenê wzrokow¹ stanu wewnêtrznych narz¹dów p³ciowych kobiety
a zw³aszcza jajników, po uprzednim wype³nieniu jej jamy brzucha powietrzem lub
dwutlenkiem wêgla lub dwuazotanem tlenu. Badania histerioskopijne polegaj¹ na
wprowadzeniu uk³adu optycznego do jamy
macicy oraz rozszerzeniu jej z u¿yciem
dwutlenku wêgla. Umo¿liwiaj¹ ustalenie
nieprawid³owoci w budowie i kszta³cie jamy macicy, rozpoznanie i usuwanie polipów, miêniaków, jak równie¿ zrostów.
Diagnostyka oraz badania zmierzaj¹ce do poczêcia istoty ludzkiej, która
pojawi siê w przysz³oci, z punktu widzenia moralnego s¹ dopuszczalne, bowiem
dostarczaj¹ cennych danych o stanie
zdrowia matki i ojca oraz pozwalaj¹
podj¹æ, w celu umo¿liwienia poczêcia,
okrelone zabiegi terapeutyczne, lekarskie lub chirurgiczne. Koció³ nie odrzuca
stosowania pewnych sztucznych metod
s³u¿¹cych jedynie u³atwieniu aktu naturalnego b¹d osi¹gniêciu celu w³aciwego
aktowi naturalnemu1. Jeli dzia³ania le
karza u³atwiaj¹ akt ma³¿eñski lub pomagaj¹ osi¹gn¹æ poczêcie bez zniszczenia
ludzkiego ¿ycia, mog¹ byæ uznane za
moralnie godziwe. Niedopuszczalne s¹
te dzia³ania, których celem jest zniszczenie poczêtego ¿ycia i które naruszaj¹
godnoæ aktu ma³¿eñskiego.

2. Obróbka i analiza nasienia
Nasienie mêskie do analizy pobiera siê
drog¹ masturbacji po minimum 3-5 dniowym okresie wstrzemiêliwoci seksualnej. W oddzielnym pomieszczeniu podaje
siê mê¿czynie ja³owy, nietoksyczny,
szklany pojemnik na spermê. Mê¿czynie,
który nie mo¿e lub nie chce masturbowaæ
siê sam, zaleca siê dokonywanie masturbacji z pomoc¹ partnerki. Istnieje mo¿liwoæ
masturbacji we w³asnym domu lub w hotelu, lecz w tej sytuacji zaleca siê przywiezienie nasienia w ci¹gu godziny. Pobrane nasienie pozostawia siê na 20-30 minut w celu rozkondensowania, czyli pozbycia siê
tzw. mlecznej barwy oraz gêstej konsystencji. Nastêpnie ocenia siê objêtoæ nasienia,
jego wygl¹d i up³ynnienie. Nasienie rozcieñcza siê wod¹ destylowan¹, co powoduje unieruchomienie plemników, które zlicza
siê w jednorazowych komorach przy po-

mocy mikroskopu. Nasienie umieszcza siê
na szkie³ku i przy pomocy mikroskopu analizuje siê odsetek plemników o szybkim
i wolnym ruchu postêpowym oraz zlicza
wed³ug rodzajów ruchów (minimum 200
plemników). Nastêpnie ocenia siê morfologiê plemników po uprzednim wykonaniu
rozmazu oko³o 10-50 µl nasienia na szkie³ku podstawowym, wysuszeniu i utrwaleniu
w 96% etanolu przez okres 5 minut oraz zabarwieniu metod¹ Papanicolau. Nastêpnie
nasienie za pomoc¹ komputera poddaje siê
analizie. Komputer umo¿liwia precyzyjny
pomiar 256 poruszaj¹cych siê plemników.
Przy analizie okrela siê podstawowe parametry ruchu plemników, m. in.: analizê
bocznych wychyleñ g³ówki plemnika, liczbê przemieszczeñ g³ówki plemnika z trajektori¹ redniego ladu, ca³kowit¹ drogê
odbyt¹ przez plemnik, drogê przebyt¹ przez
plemnik ruchem prostoliniowym. Do pozaustrojowego zap³odnienia nasienie przygotowuje siê na dwa sposoby, poprzez technikê swimp-up oraz wirowanie na nieci¹g³ym gradiencie Percollu. Techniki te polegaj¹ na odpowiednim p³ukaniu w okrelonych zwi¹zkach biologicznych oraz wirowaniu.
Argument pozyskania nasienia poprzez
masturbacjê w celu stworzenia nowego ¿ycia nie usprawiedliwia czynnoci masturbacji, gdy¿ pozbawiony jest jednocz¹cego
znaczenia: brakuje mu [... ] relacji seksualnej wymaganej przez porz¹dek moralny, tej
relacji, która urzeczywistnia, w kontekcie
prawdziwej mi³oci pe³ny sens wzajemnego oddawania siê sobie i cz³owieczego
przekazywania ¿ycia2. W wietle nauczania
Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a i Tradycji masturbacja jest aktem wewnêtrznie
i ciê¿ko nieuporz¹dkowanym3. Stwierdzenie takie bierze siê z przewiadczenia, ¿e
bez wzglêdu na wiadomy i dobrowolny
motyw u¿ycie w³adz seksualnych poza prawid³owym po¿yciem ma³¿eñskim w sposób istotny sprzeciwia siê ich celowoci4.
W tym przypadku brakuje relacji seksualnej, wymaganej przez porz¹dek moralny,
który urzeczywistnia w kontekcie prawdziwej mi³oci pe³ny sens wzajemnego oddania siê sobie i przekazywania ¿ycia ludzkiego5. Zatem masturbacjê nale¿y rozpatrywaæ w wietle wrodzonej cz³owiekowi s³aboci pochodz¹cej z grzechu pierworodnego, jak równie¿ w zwi¹zku z utrat¹ wra¿liwoci na Boga, z zepsuciem obyczajów na
skutek komercjalnoci wystêpków, z nie7
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skrêpowan¹ swobod¹ wielu widowisk i publikacji oraz z zapomnieniem o wstydliwoci, która jest stra¿niczk¹ czystoci6. Donum vitae, wydana przez watykañsk¹ Kongregacjê Nauki Wiary, mówi, ¿e masturbacja, dziêki której osi¹ga siê spermê jest
technik¹ moralnie niegodziw¹7, gdy¿ pozbawiona jest swojego znaczenia jednocz¹cego: brakuje mu stosunku p³ciowego wymaganego przez porz¹dek moralny8. Ponadto masturbacja stanowi powa¿ne nieuporz¹dkowanie samo w sobie, które nie
mo¿e byæ moralnie usprawiedliwione9. Doprowadziæ mo¿e do przyzwyczajeñ, które
mog¹ zawa¿yæ na sposobie dalszego dzia³ania cz³owieka, zmniejszaj¹c dobrowolnoæ ludzkich czynów, jak równie¿ doprowadziæ do zaburzeñ seksualnych i problemów psychicznych. Masturbacja s³u¿¹ca
pobraniu spermy jest równie¿ wiadectwem dobrowolnego rozdzielenia dwóch
znaczeñ aktu ma³¿eñskiego.

3. Techniki wspomaganej
prokreacji
Do podstawowych technik wspomaganego rozrodu cz³owieka nale¿y zaliczyæ:
inseminacjê domaciczn¹ nasieniem mê¿a
lub nasieniem dawcy, zap³odnienie poza
ustrojem matki i transfer zarodka do macicy oraz zap³odnienie wspomagane mikrochirurgicznie.
Inseminacja polega na przezszyjkowym wprowadzeniu do jamy macicy odpowiednio przygotowanych plemników,
w wyniku czego nastêpuje wzrost stê¿enia
wyselekcjonowanej ich frakcji. Z³o inseminacji polega na tym, ¿e w poczêcie nowej
istoty ludzkiej  intymny akt p³ciowy ma³¿onków bêd¹cy znakiem ich jednoci
i wzajemnej mi³oci, wkracza trzecia osoba
w charakterze pomocnika10. Donum vitae
mówi, ¿e rodzice poddaj¹c siê inseminacji,
oddaj¹ ¿ycie swojego dziecka w rêce lekarzy11. Dlatego te¿ sztuczna inseminacja
zastêpuj¹ca akt ma³¿eñski jest zabroniona
z powodu dobrowolnego rozdzielenia dokonanego miêdzy dwoma znaczeniami aktu ma³¿eñskiego12. Katechizm Kocio³a
Katolickiego mówi, ¿e sztuczna inseminacja narusza prawo dziecka do urodzenia
siê z ojca i matki, których zna i którzy s¹
po³¹czeni wêz³em ma³¿eñskim13. Podkrela te¿, ¿e dzia³ania te praktykowane w ramach ma³¿eñstwa s¹ byæ mo¿e mniej szkodliwe, jednak pozostaj¹ one moralnie niedopuszczalne, gdy¿ powoduj¹ oddzielenie
aktu p³ciowego od aktu prokreacyjnego14.
Zap³odnienie poza ustrojem matki in
vitro polega na wprowadzeniu w warun8

Z W I ¥ Z A N E

Z

N I S Z C Z E N I E M

¯ Y C I A

kach laboratoryjnych plemnika do komórki
jajowej i przetransferowanie do jamy macicy. Przed zap³odnieniem komórki jajowe s¹
inkubowane w specjalnym pojemniku oko³o 3 godzin. Po dodaniu oko³o 100 000
plemników inkubowane s¹ przez ok. 17-19
godzin. Po tym czasie posiadaj¹ 2 przedj¹drza, a w przestrzeni oko³o¿ó³tkowej 2 cia³ka kierunkowe. Eliminuje siê pozosta³e komórki zap³odnione polispermicznie (3
przedj¹drza) lub aktywowane partogenetycznie (1 przedj¹drze). Po 28-32 godzinach po zaplemnieniu, w zarodku nastêpuje pierwszy podzia³ na 2 blastromery.
Z up³ywem czasu zarodek dzieli siê na
4 blastomery, za póniej 8, 16, itd. Do jamy macicy zarodki  poczête istoty ludzkie  przenoszone s¹ w 43-48 godzinie ¿ycia drog¹ przezszyjkow¹ za pomoc¹ odpowiednich cewników. U kobiet do 35 roku
¿ycia transferuje siê 2 zarodki, po 35 roku
¿ycia 3 lub wiêksz¹ iloæ zarodków. Zarodki rozwijaj¹ce siê w warunkach pozaustrojowych zagnie¿d¿aj¹ siê w 12-16%. Zarodki, które zostan¹ okrelone jako nieprawid³owe, tj. np. zbudowane z niesymetrycznych blastomerów oraz nieparzystej ich
liczby, s¹ niszczone. W orodkach leczenia
niep³odnoci omawianej kliniki w okresie
od 1987 do roku 1997 urodzi³o siê przy pomocy pozaustrojowego zap³odnienia oko³o
1000 dzieci. W grupie kobiet do lat 35 odsetek skutecznoci zap³odnienia poza ustrojem wynosi³ w roku 1997  29%, w grupie kobiet w wieku od 35-40 lat  16%,
powy¿ej 40 lat  7%.
Zap³odnienie wspomagane mikrochirurgicznie polega na ominiêciu bariery
chroni¹cej, jak¹ dla plemników stanowi
twarda otoczka przejrzysta komórki jajowej oraz oolema. Powszechnie stosowanym sposobem umo¿liwiaj¹cym ominiêcie
bariery chroni¹cej komórkê jajow¹ jest docytoplazmatyczne wstrzykniêcie plemnika.
W orodkach leczenia omawianej kliniki
w wyniku wspomagania mikrochirurgicznego poczêtych zosta³o 274 istnieñ ludzkich z 600 zap³odnionych komórek jajowych, co stanowi³o 45,7%. Reszta zap³odnionych komórek jajowych (326) obumar³o, b¹d zosta³o uznanych za nieprawid³owe i zniszczone. Czêci¹ interwencji mikrochirurgicznej jest równie¿ mikrochirurgiczne pozyskiwanie plemników poprzez
aspiracjê (wysysanie) plemników z naj¹drzy, izolacjê plemników j¹drowych oraz
aspiracjê plemników z j¹dra.
Koció³ potêpia dobrowolnie dokonywane zamachy na ¿ycie tych istot ludzkich:
bezporednie i umylne zabójstwo niewinnej istoty jest zawsze aktem g³êboko niemoralnym15. Jan Pawe³ II mówi: W wielu

L U D Z K I E G O

przypadkach wytwarza siê wiêksz¹ liczbê embrionów, ni¿ jest to konieczne dla
przeniesienia którego z nich do ³ona
matki, a nastêpnie te tak zwane embriony nadliczbowe s¹ zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych,
które maj¹ rzekomo s³u¿yæ postêpowi
nauki i medycyny, a w rzeczywistoci redukuj¹ ¿ycie ludzkie jedynie do roli
materia³u biologicznego, którym mo¿na swobodnie dysponowaæ16. Ludzkie
embriony s¹ istotami ludzkimi i podmiotami prawa, a ich godnoæ oraz prawo do ¿ycia powinny byæ szanowane od pierwszego
momentu ich istnienia. Szacunku dla obumar³ych embrionów domaga siê moralnoæ: zw³oki embrionów, powinny byæ
uszanowane tak jak zw³oki innych istot
ludzkich17.

4. Mro¿enie i rozmra¿anie
poczêtych istot ludzkich
i komórek rozrodczych
Mro¿one s¹: zarodki ludzkie, komórki
jajowe oraz nasienie. Ogólnie proces mro¿enia jest 3-etapowy. Etap 1  obni¿a siê
temperaturê z szybkoci¹ 2O C/min. do -6/7O C. W roztworze kriokonserwacyjnym
komórek ludzkich woda jest przech³adzana
i nie zamarza a¿ do temperatury  15O C.
Spowodowane jest to tym, ¿e gdyby woda
w niskiej temperaturze szybko krystalizowa³aby siê, to ta krystalizacja uszkadza³aby
nieodwracalnie ludzkie komórki. W celu
zapobie¿enia temu zjawisku zapocz¹tkowuje siê kluczowy etap mro¿enia  proces
tworzenia siê kryszta³ów (posiewanie
kryszta³ów) przez punktowe obni¿enie
temperatury s³omki w -7O C. Woda z przedzia³u wewn¹trzkomórkowego przechodzi
do przedzia³u zewn¹trzkomórkowego i tam
zamarza. Zarodek jest w tym czasie nie zamro¿ony, poniewa¿ b³ony plazmatyczne
uniemo¿liwiaj¹ transport kryszta³ów do cytoplazmy. Tempo sch³adzania po posianiu
kryszta³ów jest dostatecznie wolne i dla zarodków wynosi oko³o 3O C/min. Etap drugi  obni¿a siê temperaturê z szybkoci¹
0,3O C/min. do -35/-36O C. Wolna stoj¹ca
woda w zarodku wczesnym lub blastocycie opuszcza komórkê ludzk¹, które jest
wtedy dostatecznie odwodniona. Pozosta³a
woda oko³o (10%) zwi¹zana jest strukturalnie z innymi zwi¹zkami i tylko minimalna
jej czêæ tworzy kryszta³y lodu, co nie powoduje uszkodzenia mro¿onych zarodków
i blastocyst. Nastêpnie obni¿a siê do 80O C. Trzeci etap  komórki umieszcza
siê w ciek³ym azocie w temperaturze
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190O C-196? C w specjalnie przygotowanych bañkach aparatu mro¿¹cego odpornego na uszkodzenia.
Proces rozmra¿ania ludzkich komórek
odbywa siê poprzez przeniesienie s³omek
z zarodkami do temperatury pokojowej.
Nastêpnie w celu ich dalszego rozmra¿ania
odparowuje siê z nich pary azotu i wyp³ukuje krioprotektantem. W ca³ym procesie
rozmra¿ania przeprowadza siê je przez
okrelone roztwory o ró¿nych stê¿eniach
zmniejszaj¹cych, które zawieraj¹ sacharozê
i surowicê. Czas tego przeprowadzania wynosi po 5 minut w ka¿dym roztworze.
Mro¿enie i rozmra¿anie komórek jajowych, nasienia oraz ludzkich zarodków to eksperymenty medyczne, które
nie maj¹ bezporedniego celu leczniczego. Dowiadczenia na nich dokonywane
s¹ niegodziwe. ¯aden cel, nawet sam
w sobie szlachetny, nigdy nie mo¿e usprawiedliwiæ takich dowiadczeñ. Najgorsze
w tym jest eksperymentowanie na poczêtych istotach ludzkich. Rodzice i lekarze
nie mog¹ dysponowaæ ¿yciem dziecka poczêtego, które ma siê narodziæ. U¿ycie poczêtych istot ludzkich jako przedmiotu,
czy narzêdzi eksperymentu, stanowi przestêpstwo wobec godnoci istot ludzkich,
które maj¹ prawo do takiego samego szacunku, jaki nale¿y siê dziecku ju¿ narodzonemu i ka¿dej osobie ludzkiej18. Praktyka
podtrzymywania przy ¿yciu embrionów
ludzkich w warunkach laboratoryjnych,
jest ca³kowicie sprzeczna z godnoci¹

ludzk¹, bowiem embriony te s¹ istotami
ludzkimi i podmiotami prawa a ich godnoæ i prawo do ¿ycia powinny byæ szanowane od pierwszego momentu ich istnienia19. Papie¿ podkrela tê prawdê: ludzki
embrion ma pewne fundamentalne prawa,
to znaczy przys³uguj¹ mu konstytutywne
uprawnienia niezbêdne do tego, aby jego
przyrodzona aktywnoæ jako istoty mog³a
siê rozwijaæ zgodnie z zasad¹, która kieruje jego ¿yciem20. Wytwarzanie embrionów ludzkich do badañ naukowych oraz
eksperymentów medycznych po to, aby
by³y u¿ywane jako materia³ biologiczny,
jest niemoralne21. Niemoralnoæ ta wynika z zamachu na godnoæ cz³owieka. Podkrela to Jan Pawe³ II: Wynika st¹d, ¿e
wykorzystywanie embrionu wy³¹cznie jako zwyk³ego przedmiotu badañ lub eksperymentów jest zamachem na godnoæ
cz³owieka i rodzaju ludzkiego. Karta
Praw Rodziny stwierdza: Szacunek dla
godnoci istoty ludzkiej wyklucza wszelki
rodzaj manipulacji eksperymentalnej lub
wykorzystywanie embrionu ludzkiego22.
Dzia³aj¹c w ten sposób, uczony, nawet jeli nie jest tego wiadomy, zajmuje miejsce Boga, czyni siê panem cudzego przeznaczenia, arbitralnie decyduj¹c o tym,
kto ma ¿yæ, a kto ma byæ skazany na
mieræ, zabija bezbronne istoty ludzkie.
Wynika z tego, ¿e ka¿de badanie, nawet
zwyk³a obserwacja embrionu, staj¹ siê
niegodziwe ze wzglêdu na u¿yte metody
albo spowodowane skutki, jeli zwi¹zane

s¹ z niebezpieczeñstwem dla ¿ycia lub integralnoci embrionu.
* * *
Zgodnie z zamiarem, ca³oæ opracowania skupi³a siê wy³¹cznie na niektórych elementach ingerencji medycznej dokonywanej w orodkach leczenia niep³odnoci
omawianej jednostki. W sposób zamierzony pominiêto wiele wa¿nych i interesuj¹cych zagadnieñ z zakresu medycyny rozrodu oraz z zakresu filozofii i teologii, np. pominiêto sprawy zwi¹zane z zap³odnieniem
w obrêbie ma³¿eñstwa i poza nim oraz z porz¹dkiem mi³oci. Przeprowadzone analizy
bynajmniej nie stawiaj¹ barier dla pos³ugi
medycznej oraz nie tworz¹ przeszkód dla
nowych poszukiwañ medycyny rozrodu.
Pragn¹ siê natomiast przyczyniæ do uwra¿liwienia na ca³ociowe dobro cz³owieka,
konkretnego pacjenta. Wobec tych analiz
nale¿a³oby lekarzom orodków leczenia
niep³odnoci omawianej kliniki zadaæ kilka
pytañ otwartych: kiedy zrozumiej¹ swój
b³¹d?, kiedy przyznaj¹ siê do zabójczych
praktyk w laboratorium? i kiedy przestan¹
zabijaæ poczête a nienarodzone ¿ycie ludzkie? Nadziej¹ autora niniejszego artyku³u
jest uzyskanie konkretnej kompetentnej odpowiedzi na powy¿ej postawione pytania,
choæ na podstawie praktyk wspomnianych
orodków uzyskanie tych odpowiedzi nie
bêdzie ³atwe.
Dr Dariusz Sawicki, etyk
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3 Tam¿e.
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5 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym «Gaudium et spes», Rzym 1965, 51.
6 Por. tam¿e.
7 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja dla rodz¹cego siê ¿ycia ludzkiego i o godnoci jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre zagadnienia
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8 Tam¿e, 6.
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15 Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium Vitae, Rzym 1995, 57; por. Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie
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zorganizowanej przez Papiesk¹ Radê do Spraw Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia (26.11.1994), LOsservatore Romano. Wydanie polskie. Citta del
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Naruszenie godnoci dziecka przez

biotechnologiê

¯yjemy w czasach, kiedy zasób globalnej wiedzy ludzi w skali wiatowej
podwaja siê w ci¹gu oko³o 30-tu lat. Jest
to jeden z elementów procesu przyspieszenia historii. Psychika ludzka nie nad¹¿a za takim przyspieszeniem.
Wspó³czesna biotechnologia pozwala
wp³ywaæ w bardzo istotny sposób na procesy poczêcia i rozwoju istot bez seksualizmu oraz na seksualizm bez prokreacji.
Prokreacja bywa traktowana jak wytwarzanie produktu na zamówienie  wytwarzany w ten sposób cz³owiek jest traktowany jak w³asnoæ z wszystkimi konsekwencjami wynikaj¹cymi z takiego tytu³u
w³asnoci. Takie przedmiotowe traktowanie ludzi przez ludzi jest now¹ form¹ niewolnictwa. W³acicielami niewolników s¹
ludzie doroli, a niewolnikami dzieci,
a wiêc istoty s³absze. Wobec tych s³abszych nie stosuje siê zasad zawartych
w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, Deklaracji Genewskiej, Deklaracji
Helsiñskiej i Tokijskiej, Kodeksach Etyki
Lekarskiej, Europejskiej Konwencji Bioetycznej i w innych dokumentach.
Wyra¿am obawê, ¿e taka tendencja
mo¿e prowadziæ do samounicestwienia
gatunku ludzkiego  choæ wierzê, ¿e tak
siê nie stanie.
Szeroko stosowan¹ biotechnologiê
z zakresu prokreacji jest tzw. zap³odnienie in vitro, nazwane tak¿e medycznie
wspomagan¹ prokreacj¹. Zamierzam
wykazaæ, ¿e ludzie poczêci in vitro
s¹ dyskryminowani od pocz¹tku swego istnienia i ¿e powodem tego stanu
jest sam fakt tego poczêcia. Wspomniane przeze mnie na wstêpie dokumenty,
a zw³aszcza Deklaracja Helsiñska i Tokijska (a tak¿e zasady Good Clinical
Practic  GCP) stanowi¹, ¿e niezbêdnym warunkiem poddania cz³owieka
eksperymentowi biomedycznemu jest
wyra¿enie przez niego wiadomej zgody
po uzyskaniu zrozumia³ej dla niego informacji o eksperymencie. Cz³owiek taki mo¿e wycofaæ siê z udzia³u w eksperymencie w ka¿dym czasie jego trwania.
Proces zap³odnienia poza narz¹dem
rodnym kobiety dokonuje siê w warunkach nieekologicznych, bo nie mo¿na
sztucznie odtworzyæ warunków in vivo. Tak wiêc proces utworzenia biologicznej konstytucji nowego cz³owieka
 jego DNA powstaj¹cego w po³owie
10

z DNA matki, a w po³owie z DNA ojca,
dokonuje siê w warunkach nienaturalnych. Najszybszy rozwój cz³owieka,
w pocz¹tkowym okresie ¿ycia, kiedy zapis tej biologicznej konstytucji szczególnie intensywnie przekszta³ca siê w strukturê cia³a, równie¿ ma miejsce w warunkach nienaturalnych. Nie wiem, czy jest
to szkodliwe dla nowej istoty ludzkiej.
Mo¿e nie, a mo¿e tak. Jednak podejmujemy ryzyko w cudzym imieniu. Odpowied na pytanie, czy taka procedura jest
szkodliwa uzyskamy, kiedy statystycznie
znamienna liczba poczêtych in vitro
ludzi, bêdzie poddana obserwacji do czasu naturalnej mierci i kiedy ta obserwacja wyka¿e, czy ludzie ci ró¿ni¹ siê od
pozosta³ej populacji. (Obserwacja taka
jest trudna, bo ludzie poczêci in vitro
powinni byæ o badaniu poinformowani
i zgodziæ siê na wziêcie w nim udzia³u.
Obawiam siê, ¿e staranne przeprowadzenie badania jest niewykonalne).
Ludzie poczêci in vitro nie mogli
wyraziæ zgody na udzia³ w eksperymencie, bo nie istnieli w czasie podejmowania decyzji, a skoro poczêcie in vitro
raz siê dokona³o, to tak wytworzony
cz³owiek nie mo¿e od udzia³u w eksperymencie odst¹piæ.
Wszystko rozgrywa siê poza zainteresowanym, którego nikt nie pyta o zdanie. Jest to ewidentne naruszenie Deklaracji Helsiñskiej i Tokijskiej. Oczywicie, z tych samych powodów eksperymentowanie na ludzkich embrionach
winno byæ zakazane.
Procedura zap³odnienia in vitro narusza godnoæ cz³owieka nie tylko przez
przymusowy udzia³ w eksperymencie.
W czasie tej procedury stosuje siê:
 stymulacjê hormonaln¹ matki, która nie jest obojêtna dla jej zdrowia
i dla przebiegu ci¹¿y;
 selekcjê ludzkich embrionów wed³ug kryteriów hodowlanych zastosowanych do istot ludzkich;
 zamro¿enie nadliczbowych embrionów i utrzymanie tych ¿ywych
istot w stanie ¿ycia niejako zawieszonego, a potem ewentualne unicestwienie;
 redukcjê ci¹¿ polegaj¹c¹ na zabijaniu tzw. p³odów nadliczbowych
w przypadku wynik³ej z zap³odnienia in vitro ci¹¿y mnogiej.
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Dziecka narodzonego z zap³odnienia
in vitro nie informuje siê o jego rodzicach biologicznych  co ewidentnie narusza prawa dziecka.
Móg³bym mno¿yæ nierozwi¹zywalne
problemy etyczne, których ludzie nie
chc¹ dostrzegaæ. Postulujê wiêc, aby do
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka dopisaæ stwierdzenie, ¿e cz³owiek ma
prawo do poczêcia w narz¹dzie rodnym
jego matki.
Szczególnym naruszeniem praw
dziecka jest klonowanie ludzi. Wyjaniam, ¿e wytworzona w drodze klonowania owieczka Dolly, w mia³a momencie urodzenia wiek biologiczny swojej
matki. Oczywicie, nie wolno wytwarzaæ
ludzi z takim defektem. Rada Europy
w protokole dodatkowym do Konwencji
Bioetycznej zakaza³a klonowania ludzi.
Jednak Brytyjski Parlament dopuci³
tzw. niereprodukcyjne klonowanie ludzi
dla celów terapeutycznych. Przyjêcie takiego prawa wymaga³o uznania, ¿e organizm ludzki w pierwszych dwóch tygodniach ¿ycia nie jest organizmem ludzkim, ale czym innym  nie wyjaniono
jednak czym. Wed³ug mojej oceny takie
rozumowanie narusza zasady logiki,
a w konsekwencji narusza prawa cz³owieka i jest sprzeczne z Europejsk¹ Konwencj¹ o Prawach Cz³owieka i Biomedycynie.
Powstaje pytanie, czy organizm ¿ywy
nale¿¹cy do gatunku homo sapiens mo¿e
byæ w³asnoci¹ innego organizmu ¿ywego nale¿¹cego do tego samego gatunku.
Zgoda na taki tytu³ w³asnoci jest
neoniewolnictwem o wyj¹tkowo okrutnym charakterze. Brak zgody na taki tytu³ w³asnoci musi spowodowaæ zakaz
zap³adniania in vitro i wszystkich form
klonowania ludzi (równie¿ tzw. klonowania niereprodukcyjnego).
Ewidentnym przedmiotowym traktowaniem cz³owieka jest wytwarzanie
ostatnio w Stanach Zjednoczonych genetycznie modyfikowanych istot ludzkich.
Równie¿ wszelka selekcja lub dyskryminacja ludzi wg kryteriów genetycznych i eugenika s¹ form¹ neoniewolnictwa.
Wspó³czesna bioetyka musi mieæ
charakter normatywny. Zasady logiki
formalnej musz¹ tu odgrywaæ rolê nadrzêdn¹ i byæ przyjête arbitralnie, je¿eli
nie chcemy dopuciæ do absurdów.
d r J e r z y U m i a s t o ws k i , b . p r z e w o d n i c z ¹ c y Ko m i s j i E t y k i L e k a r s k i e j
Na c z e l n e j R a d y L e k a r s k i e j
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Zap³odnienie

in vitro w nauczaniu Kocio³a katolickiego

¯ycie stanowi podstawowy problem
i zadanie, jakie cz³owiek stawia³ sobie
zawsze, w ka¿dym miejscu i czasie swego istnienia. Wspó³czesnoæ stawia
przed nami nowe wymogi w tym wzglêdzie. Zwi¹zane jest to z rozwojem nauki
i techniki, zw³aszcza medycyny. Postêp
w naukach medycznych charakteryzuje
siê jednak dwuwymiarowoci¹. Jan Pawe³ II postêpy w tej dziedzinie nazywa
znakami nadziei, zaliczaj¹c do nich
osi¹gniêcia nauki, techniki, a nade
wszystko medycyny w s³u¿bie ¿ycia
ludzkiego1. Osi¹gniêcia te napawaj¹ radoci¹ i popierane s¹ przez spo³ecznoæ
Kocio³a. W delikatnej dziedzinie medycyny i biotechnologii Koció³ katolicki w ¿aden sposób nie sprzeciwia siê postêpowi. Przeciwnie, cieszy siê z ka¿dego zwyciêstwa nad chorob¹ i kalectwem2. Z drugiej jednak strony, rozwój
medycyny niesie ze sob¹ pewne niebezpieczeñstwa. Niepokój dotyczy zasadniczej i podstawowej sprawy: czy ów postêp, którego autorem i sprawc¹ jest
cz³owiek, czyni ¿ycie ludzkie na ziemi
pod ka¿dym wzglêdem «bardziej ludzkim», bardziej «godnym cz³owieka»3.
Ten niepokój odnosi siê do pocz¹tków ludzkiego ¿ycia, do jego poczêcia,
a konkretnie do sztucznego poczêcia
cz³owieka. Ludzkoæ osi¹gnê³a bowiem
medyczno-techniczne mo¿liwoci sztucznego poczêcia cz³owieka, staj¹c tym samym przed problemem etyczno-moralnych uprawnieñ w tym wzglêdzie. Problem ten stanowi te¿ wa¿ne zagadnienie
w nauce moralnej Kocio³a katolickiego,
której charakterystykê stanowi niniejszy
artyku³. Najpierw zostanie tu ukazane
rozumienie ¿ycia jako zobowi¹zuj¹cego
daru od Boga, stanowi¹cego podstawê
norm moralnych (1), nastêpnie omówione bêd¹ bardziej szczegó³owe zasady
przekazywania ¿ycia ludzkiego g³oszone
przez Koció³ (2).
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1. ¯ycie cz³owieka jako zobowi¹zuj¹cy dar od Boga
Cz³owiek, jako byt osobowy, zdolny
jest dowiadczyæ ¿ycia jako daru i szczególnej wartoci. Mo¿liwe jest to ka¿demu cz³owiekowi, czego przyk³adem
niech bêdzie wypowied niewidomej
dziewczynki z Lasek pod Warszaw¹,
która zastanawiaj¹c siê nad tym, kim jest
powiedzia³a: Ja dziewczynka nie jestem
kwiat..., nie jestem owoc..., nie jestem
rolina..., nie jestem zwierzê [... ]. Ja
dziewczynka jest cz³owiek4. Owo odkrycie faktu swego istnienia oraz jego
jakoci  bycia osob¹, w sposób jednoznaczny uwiadamia cz³owiekowi, ¿e jego ¿ycie jest czym, co nie mo¿e pochodziæ od cz³owieka, gdy¿ on sam nie jest
zdolny obdarowaæ siebie istnieniem.
Cz³owiek uwiadamia sobie, ¿e sam nie
jest stwórc¹ siebie samego, gdy¿ to nie
jest w jego mocy. Owo ród³o o¿ywiaj¹ce go istnieje poza nim, ona za jest zdolny odkryæ ten fakt oraz wskazaæ Dawcê
¿ycia.
Zrozumienie ród³a swego pochodzenia i Dawcy ¿ycia umo¿liwia analiza
bytowego statusu dawania ¿ycia przez
cz³owieka. Dwoje ludzi: kobieta
i mê¿czyzna  [... ] którzy, jak siê mówi «daj¹ ¿ycie» nowemu cz³owiekowi,
w istocie przecie¿ nie stwarzaj¹ swego
dziecka w aspekcie egzystencjalnym.
Prawem i moc¹ wolnej decyzji oraz aktu
mi³oci poczynaj¹ oni nowe ¿ycie, lecz
ca³a potêga i m¹droæ aktu kreacji egzystencjalnej, bytowej pozostaje niedostêpna ich zdolnociom. Tak jak i ka¿demu
cz³owiekowi. W aspekcie bytowym ¿ycie ludzkie  jest darem: ju¿ to darem
natury, jak powiedz¹ jedni, ju¿, jak powiedz¹ drudzy Darem Bo¿ym5.
Analiza bytowego statusu dawania
¿ycia w sposób jednoznaczny ukazuje,
¿e ¿ycie cz³owieka jest darem, który

otrzyma³ on od Kogo, kto jest poza
cz³owiekiem. Uwiadomienie bowiem
owej dysproporcji pomiêdzy ludzkim
chcieæ i móc stawia przed nami
oczywistoæ ¿ycia jako daru. Cz³owiek
z ca³¹ stanowczoci¹ przekonuje siê, ¿e
przecie¿ najg³êbszy fundament nas samych, nasze w³asne tajemnicze istnienie,
nie le¿y w gestii nas samych, przeciwnie,
wymyka siê ca³kowicie naszej w³asnej
nad nim mocy6. Prawdê tê niezwykle
trafnie wyrazi³ poeta:
Ich bin nicht mein. Du bist nicht dein.
Keiner von uns kann
Sein eigen sein...
Ich bin nicht dein. Du bist nicht mein
Keiner von uns
Kann des anderen sein7.
Poszerzenie i pog³êbienie widzenia
¿ycia jako daru dokonuje siê przez odwo³anie siê do Objawienia. Otwieraj¹c
Bibliê napotykamy s³owa: Rzek³ Bóg:
«Uczyñmy cz³owieka na Nasz obraz, podobnego Nam». [... ] Stworzy³ wiêc Bóg
cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y
go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê (Rdz 1, 26-27). Od pocz¹tku
wiêc swego istnienia na ziemi cz³owiek
wiedzia³, ¿e zosta³ uczyniony przez
Boga, ¿e cz³owieka stworzy³ Bóg na
swój obraz. To samo przewiadczenie
towarzyszy³o cz³owiekowi przekazuj¹cemu ¿ycie, rodz¹cemu drugiego cz³owieka. Oto pierwsza kobieta  matka,
biblijna Ewa, po urodzeniu syna powiedzia³a: Da³ mi Bóg potomka (Rdz 3,
25). W chrzecijañskiej wierze i tradycji
istnieje jednoznaczne przewiadczenie,
¿e dawc¹ ¿ycia jest Bóg. On te¿, dziel¹c
siê swoj¹ mi³oci¹ z ludmi, uzdolni³ ich,
upowa¿ni³ i zobowi¹za³ do przekazywania stworzonego przez siebie ¿ycia innym ludziom: B¹dcie p³odni i rozmna¿ajcie siê, abycie zaludnili ziemiê... 
(Rdz 1, 28). Powiadczeniem owej wiary
i przekonania chrzecijan s¹ s³owa
11
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w. Augustyna: Quia Deus bonus, nos
sumus.
Te prawdê i przekonanie Koció³ g³osi od pocz¹tku swego istnienia. Ewangelia ¿ycia znajduje siê w samym sercu
orêdzia Jezusa Chrystusa. Koció³ ka¿dego dnia przyjmuje j¹ z mi³oci¹, aby
wiernie i odwa¿nie g³osiæ j¹ jako dobr¹
nowinê ludziom wszystkich epok i kultur8. Podyktowane jest to wiernoci¹
Bogu, Jego woli, oraz wiernoci¹ cz³owiekowi, którego godnoæ z racji pochodzenia od samego Boga, jest wyj¹tkowa
i nienaruszalna. ¯ycie ofiarowane przez
Boga cz³owiekowi  uczy Jan Pawe³ II
 jest darem, dziêki któremu Bóg
udziela co z siebie stworzeniu9. Wartoæ o godnoæ ludzkiego ¿ycia p³ynie
te¿ z jego celowoci. Cz³owiek otrzyma³
od swego Stwórcy jedyne wród wszystkich stworzeñ powo³anie i zadanie. Nie
tylko wiêc samo zaistnienie, ale i egzystencja cz³owieka posiada inny wymiar
i sens. ¯ycie, którym Bóg obdarza cz³owieka, jest czym wiêcej ni¿ tylko istnieniem w czasie. Jest d¹¿eniem ku pe³ni
¿ycia; jest zal¹¿kiem istnienia, które
przekracza granice czasu: «Bo dla niemiertelnoci Bóg stworzy³ cz³owieka
 uczyni³ go obrazem swej w³asnej
wiecznoci» (Mdr 2, 23) 10.
Wymienione tu ród³a i racje godnoci i wartoci ludzkiego ¿ycia jednoznacznie wskazuj¹ na jego zobowi¹zuj¹cy charakter. Ów normatyw wyznacza:
Dawca ¿ycia  Bóg, sama wartoæ ludzkiego ¿ycia oraz cel sposób korzystania
owego daru. Zastanówmy siê teraz nad
tym, jak cz³owiek ma korzystaæ z tego
daru, przekazuj¹c ¿ycie innym. Zasady
i normy w tym wzglêdzie znajdujemy
w nauczaniu Kocio³a.

2. Wymogi i normy przekazywania ¿ycia  moralnoæ
sztucznego poczêcia
Przekazywanie ¿ycia w sposób nierozdzielny ³¹czy siê z ludzk¹ p³ciowoci¹, gdy¿ tam z³o¿ona jest owa zdolnoæ
poczêcia i zrodzenia cz³owieka. Ludzka
p³ciowoæ ma w sobie co wiêtego,
gdy¿ w jej wymiarze powo³ywani s¹
do istnienia nowi ludzie. Jeli bowiem
cz³owiek jest kim tak wielkim i godnym, to tym samym, nie tylko poczêta
istota ludzka, ale równie¿ ca³a rzeczywistoæ, w której poczêcie cz³owieka siê
dokonuje, posiada swoj¹ wyj¹tkow¹
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godnoæ i domaga siê szacunku oraz
ochrony przed zagro¿eniem11.
Takie zagro¿enie  samemu ¿yciu
cz³owieka i godnoci jego przekazywaniu  niesie ze sob¹ sztuczne zap³odnienie, popularnie nazywane in vitro. Koció³ przypomina: Dar ¿ycia, który Bóg
Stwórca i Ojciec powierzy³ cz³owiekowi, domaga siê od cz³owieka, aby mia³
wiadomoæ nieocenionej jego wartoci
i przyjmowa³ go z odpowiedzialnoci¹.
Ta fundamentalna zasada winna znaleæ
siê w centrum refleksji wyjaniaj¹cej
i rozwijaj¹cej problemy moralne, stawiane przez sztuczne interwencje w rodz¹ce
siê ¿ycie i procesy jego przekazywania12. Gwarantem w³aciwego wartociowania ¿ycia i przyjêcia odpowiedzialnoci za nie jest poprawna koncepcja osobowej natury cz³owieka w jej wymiarze cielesnym. Tylko bowiem w perspektywie poprawnie rozumianej swej
natury, osoba ludzka mo¿e urzeczywistniaæ siê jako zjednoczona ca³oæ13.
Substancjalne zjednoczenie cia³a z rozumn¹ dusz¹ sprawia, ¿e cia³o cz³owieka
nie mo¿e traktowane tylko jako zespó³
tkanek, narz¹dów i funkcji. Cia³o cz³owieka nigdy nie mo¿e byæ rozumiane
i traktowane jak cia³o zwierzêcia, gdy¿
jest integraln¹ czêci¹ osoby, która przez
cia³o objawia siê i wyra¿a14. Tak rozumiane osoba ludzka wyznacza odpowiedni sposób dzia³ania samej sobie
i wobec innych ludzi. Te zasady i normy
zawarte s¹ w prawie naturalnym, które
wyra¿a i wskazuje cele, uprawnienia
i obowi¹zki, które opieraj¹ siê na naturze
cielesnej i duchowej osoby ludzkiej.
Przeto natura ludzka nie mo¿e byæ pojêta jako zwyczajnie ustalaj¹ca normy biologiczne, lecz powinna byæ okrelona jako rozumny porz¹dek, wed³ug którego
cz³owiek jest powo³any przez Stwórcê
do kierowania i regulowania swoim ¿yciem i swoim dzia³aniem, a w szczególnoci do u¿ywania i dysponowania
swym cia³em15. Ten rozumny porz¹dek jednoznacznie nam ukazuje, ¿e
wszelkie interwencje dokonywane na
ciele ludzkim nie dotycz¹ tylko tkanek, narz¹dów i funkcji, lecz anga¿uj¹
ca³¹ osobê ludzk¹ na ró¿nych poziomach jej ¿ycia i aktywnoci. Ów wewnêtrzny zwi¹zek i zale¿noæ nadaje
moraln¹ wartoæ wszelkim dzia³aniom
na ciele ludzkim i domaga siê odpowiedzialnoci za ka¿dy czyn i postawê. Tak¿e przekazywanie daru ¿ycia winno byæ
dokonywane z uwzglêdnieniem i zastosowaniem tych wymogów. W innym bo-
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wiem przypadku osoby przekazuj¹ce ¿ycie bêd¹ narusza³y w³asn¹ godnoæ osobow¹ oraz godnoæ i wartoæ ¿ycia przekazywanego.
W rozumieniu Kocio³a przekazywaniem ¿ycia ludzkiego winny kierowaæ
dwie podstawowe wartoci  normy:
¿ycie istoty ludzkiej powo³anej do istnienia i wy³¹cznoæ jego przekazywania
w ma³¿eñstwie. S¹d moralny o metodach
sztucznego przekazywania ¿ycia powinien byæ przeto wydany w odniesieniu
do tych wartoci16. Pierwsza z tych
wartoci  ¿ycie cz³owieka  stanowi
w pewnym sensie wartoæ fundamentaln¹, gdy¿ to na ¿yciu fizycznym opieraj¹
siê i mog¹ rozwijaæ wszystkie inne wartoci osoby ludzkiej. Nienaruszalnoæ
prawa do ¿ycia niewinnej istoty ludzkiej,
«od momentu poczêcia a¿ do mierci»,
jest znakiem i wymogiem nietykalnoci
samej osoby, któr¹ Stwórca obdarowa³
¿yciem17. Samo za przekazywanie ¿ycia ludzkiego posiada  w odniesieniu
do innych form ¿ycia we wszechwiecie
 wyj¹tkowy charakter, który nadaje
mu cz³owiek, jako byt osoby. Przekazywanie ¿ycia ludzkiego  uczy papie¿
Jan XXIII  jest powierzone przez naturê aktowi osobowemu i wiadomemu
i jako takie jest poddane najwiêtszym
prawom Bo¿ym, prawom niezmiennym
i nienaruszalnym, które wszyscy powinni przyj¹æ i zachowaæ. Nie mo¿na wiêc
u¿ywaæ rodków ani iæ za metodami,
które mog¹ byæ dozwolone w przekazywaniu ¿ycia rolin i zwierz¹t18.
W ocenie moralnej sztucznego poczêcia przypatrzmy siê najpierw w jakiej
relacji pozostaje ono do godnoci i praw
ma³¿eñskiego aktu p³ciowego. Sztuczne zap³odnienie  wyjania papie¿ Pius
XII  wykracza poza granice i prawa,
które ma³¿onkowie nabyli przez umowê
ma³¿eñsk¹, mianowicie prawa pe³nego
u¿ywania swych naturalnych zdolnoci
p³ciowych w naturalnym dokonywaniu
stosunku ma³¿eñskiego i nie mo¿e byæ
z niego wyprowadzone. Tym bardziej nie
mo¿na go wywieæ z prawa do dziecka
[... ]. Umowa ma³¿eñska nie daje do tego
prawa, poniewa¿ jej przedmiotem jest
nie dziecko, lecz naturalne akty, zdolne
doprowadziæ do poczêcia nowego ¿ycia
i do tego przeznaczone. Tote¿ w odniesieniu do sztucznego zap³odnienia trzeba
stwierdziæ, ¿e gwa³ci ono prawo naturalne, a zatem jest przeciwne prawu i etyce19. Wyjaniaj¹c swoje stanowisko
Koció³ przypomina, ¿e ono ma swoj¹
podstawê w ustanowionym przez Boga
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nierozerwalnym zwi¹zku  którego
cz³owiekowi nie wolno samowolnie zrywaæ  miêdzy dwojakim znaczeniem
tkwi¹cym w stosunku ma³¿eñskim: miêdzy oznaczeniem jednoci i oznaczeniem
rodzicielstwa. Albowiem stosunek ma³¿eñski z najg³êbszej swej istoty, ³¹cz¹c
najcilejsz¹ wiêzi¹ mê¿a i ¿onê, jednoczenie czyni ich zdolnymi do zrodzenia
nowego ¿ycia, zgodnie z prawami zawartymi w samej naturze mê¿czyzny
i kobiety. Je¿eli zatem zostan¹ zachowane te dwa istotne elementy stosunku ma³¿eñskiego, a wiêc oznaczenie jednoci
i rodzicielstwa, to wtedy zatrzymuje on
w pe³ni swoje znaczenie wzajemnej
i prawdziwej mi³oci oraz swoje odniesienie do bardzo wznios³ego zadania, do
którego cz³owiek zostaje powo³any 
a mianowicie do rodzicielstwa20.
Tych wymogów nie spe³nia sztuczne
zap³odnienie. Tutaj bowiem zostaje rozerwany ów naturalny i nierozdzielny
zwi¹zek jednoci i rodzicielstwa, jaki
tkwi w ka¿dym akcie p³ciowym. Ta sama nauka  przypomina Koció³ 
która odnosi siê do zwi¹zku istniej¹cego
miêdzy znaczeniem aktu ma³¿eñskiego
i miêdzy dobrami ma³¿eñstwa wyjania
problem moralny sztucznego zap³odnienia homologicznego, poniewa¿ «nigdy
nie jest rzecz¹ dozwolon¹ rozdzielanie
tych dwóch ró¿nych aspektów wykluczaj¹c pozytywnie lub w intencji przekazywanie ¿ycia lub akt ma³¿eñski»21.
Ten wewnêtrzny zwi¹zek miêdzy dobrami ma³¿eñstwa i znaczeniem aktu ma³¿eñskiego (significatio) swoj¹ moraln¹
wartoæ czerpie z jednoci osoby ludzkiej. Chodzi tu o osobow¹ jednoæ cia³a
i ducha, co sprawia, ¿e akt ma³¿eñski jest
równoczenie cielesnym i duchowym.
Tak wiêc pochodzenie istoty ludzkiej
jest wynikiem przekazywania ¿ycia
<zwi¹zanego nie tylko z jednoci¹ biologiczn¹, lecz równie¿ duchow¹ rodziców
z³¹czonych wêz³em ma³¿eñskim>. Zap³odnienie dokonane poza cia³em ma³¿onków zostaje pozbawione przez to samo znaczeñ i wartoci, które wyra¿aj¹
siê w jêzyku cia³a i w zjednoczeniu osób
ludzkich. Tylko uszanowanie zwi¹zku,
który istnieje miêdzy znaczeniami aktu
ma³¿eñskiego i szacunek dla jednoci
istoty ludzkiej pozwala na rodzicielstwo
zgodne z godnoci¹ osoby ludzkiej.
W swym pochodzeniu jedynym i niepowtarzalnym, dziecko powinno byæ uszanowane i uznane za równe w godnoci
osobistej z tymi, którzy przekazuj¹ mu
¿ycie. Osoba ludzka powinna byæ przy-
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jêta w akcie jednoci i mi³oci swoich rodziców; dlatego zrodzenie dziecka powinno byæ owocem ich wzajemnego oddania siê, które siê realizuje w akcie ma³¿eñskim, poprzez który ma³¿onkowie
wspó³pracuj¹ z dzie³em mi³oci Stwórcy
jako s³udzy, a nie w³adcy22. Obecny
w zap³odnieniu pozaustrojowym czynnik techniczny prowadzi do oddzielenia
aktu prokreacji od cielesnego i duchowego zespolenia ma³¿onków. Powoduje to
swoiste odcz³owieczenie bardzo wa¿nych i z natury intymnych wiêzi miêdzyludzkich. Ka¿dy czynnik techniki siêga
tu tak g³êboko, ¿e wyranie dominuje
i deformuje dzia³anie ludzkie w tym
wzglêdzie, st¹d zabiegi te nale¿y uznaæ
za niemoralne i niedopuszczalne23.
Jeszcze wiêkszy sprzeciw moralny
budzi zap³odnienie heterologiczne, czyli
takie, gdy komórki rozrodcze pochodz¹
od osób nie zwi¹zanych wêz³em ma³¿eñskim. Uzasadnieniem owego sprzeciwu
jest niezgodnoæ tego rodzaju zap³odnienia z prawem naturalnym, które w imiê
godnoci ma³¿onków i dobra dziecka akt
jego zrodzenia czyni przywilejem ma³¿eñstwa24. Moralnie niedopuszczaln¹
jest wszelka heterologiczna forma zap³odnienia z tego powodu, ¿e godzi
ono w dobro ma³¿eñstwa, w jego ramach  obojga ma³¿onków, a zw³aszcza mê¿a, w dalszym za rzucie w dobro rodziny i poczêtego na tej drodze
dziecka25. Rodzi siê pytanie o istotê
i moc wi¹¿¹c¹ owego dobra ma³¿eñstwa i rodziny oraz dziecka poczêtego. W odpowiedzi nale¿y podkreliæ, ¿e
dobrem tym jest podstawowa obiektywna wartoæ moralna, na której opiera siê
spo³eczno-moralny status ma³¿eñstwa.
[... ] G³ówn¹ racj¹ moralnego bytu ma³¿eñstwa jest jego zwi¹zek z osobow¹
godnoci¹ dziecka, ku któremu ma³¿eñstwo jest niejako «od wewn¹trz» ukierunkowane jako instytucja potencjalnie
«rodz¹ca» i «wychowuj¹ca». T¹ za si³¹,
która zadzierzga wêze³ miêdzy ma³¿eñstwem a powstaj¹cym osobowym ¿yciem ludzkim, jest w moralnej strukturze
tego¿ ¿ycia zawarty kategoryczny postulat optymalnych, czyli sta³ych i instytucjonalnie zabezpieczonych warunków
¿ycia i rozwoju. Takie za warunki
w skali ogólnoludzkiej i zgodnej z psychofizyczn¹ natur¹ cz³owieka stworzyæ
mo¿e jedynie «rodzicielski» udzia³ ma³¿onków w procesie powo³ywania tego¿
dziecka do istnienia i scalenie ich
wszystkich w powsta³¹ dziêki temu
wspólnotê rodzinn¹26.

Najwiêkszy jednak sprzeciw i najciê¿sze naruszenie norm moralnych
w procesie zap³odnienia in vitro stanowi zagro¿enie ¿ycia i integralnoci zygot. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podstawow¹
wartoci¹ i wymogiem w tym wzglêdzie
jest ¿ycie istoty ludzkiej powo³anej do
istnienia. W przypadku za sztucznego
poczêcia nastêpuje zagro¿enie lub niszczenie poczêtego ¿ycia, co tak czêsto
ukrywaj¹ lub przemilczaj¹ zwolennicy
tej metody. Niebezpieczeñstwo tego rodzaju spowodowane jest tym, ¿e:
1) manipulacje sztucznych zap³odnieñ dokonywane s¹ w warunkach,
w których niewystarczaj¹cy stan wiedzy
genetycznej uniemo¿liwia wyeliminowanie ujemnych wp³ywów na proces
formowania siê zygoty i jej przeszczepienie w rodne organy kobiety;
2) z³o¿onoæ tego procesu wywo³uje
znaczne stresy u pacjentek, potrzebê dozoru monitorowego, stosowanie lekarstw, oraz chirurgiczne operacje po³¹czone z koniecznoci¹ usypiania pacjentek, co nie pozostaje bez wp³ywu na psychofizyczny stan zygot;
3) zarówno gamety jak te¿ zygoty s¹
nara¿one na uszkodzenie przez instrumenty medyczne, ró¿nicê temperatur i inne podobne czynniki, co poci¹ga za sob¹ mieræ
lub powa¿ne anomalie, u wielu z nich;
4) zdefektowane zygoty lub embriony
zabija siê przed implantacj¹, za wród implantowanych znaczny procent rozwiniêtych z nich i urodzonych dzieci przychodzi
na wiat siê z organicznymi defektami27.
Do tego nale¿y dodaæ przemilczany
fakt szeroko stosowanej selekcji i eliminowania zygot, u których przy pomocy
metod diagnostyki prenatalnej stwierdzono jakie anomalie. Wspó³czesna wiedza
potwierdza tak¿e istnienie procesów zachodz¹cych w toku ci¹¿y miêdzy sztucznie zap³odnionym embrionem a nosicielk¹ ci¹¿y oraz fizyczne i psychologiczne
nastêpstwa, jakie powoduje zerwanie
zwi¹zku miêdzy embrionem a jego naturaln¹ matk¹ ( przypadku matki zastêpczej). Do tego nale¿y dodaæ alarmuj¹ce
fakty komercyjnego zu¿ytkowania tzw.
odpadów porodowych28.
Ocena moralna tych faktów jest jednoznaczna: wszelkie dzia³ania, w których istnieje choæby uzasadnione prawdopodobieñstwo
zagro¿enia
b¹d
umiercenia cz³owieka jest moralnie z³e
i niedopuszczalne. W ca³oci odnosi siê
to do zap³odnienia in vitro animowanej zygoty, gdy¿ chodzi tu o istotê ludzk¹, która ma prawo do maksymalnego
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zabezpieczenia jej ¿ycia i integralnoci.
Wszelkie za sytuacje, kiedy zachodz¹
powa¿ne obawy, ¿e poczêty cz³owiek
mo¿e paæ ofiar¹ dzia³ania sprowadzaj¹cego niebezpieczeñstwo mierci lub organicznych obra¿eñ, z punktu widzenia
etyki nale¿y uznaæ za moralnie naganne
i niedopuszczalne. Z³o przychodzi tu
z zewn¹trz, ale jest tak powa¿ne, ¿e
w ¿aden sposób nie pozwala usprawiedliwiæ opisanych dzia³añ i dopuciæ
mo¿liwoci ich stosowania29.
Uzasadnienie takiej oceny moralnej
wyp³ywa z wartoci ¿ycia ludzkiego
i godnoci osobowej cz³owieka. Koció³
przypomina, ¿e zgodnie z norm¹ prawa
naturalnego, ¿ycie ludzkie, raz poczête,
powinno byæ chronione z najwiêksz¹ trosk¹30. Z tym argumentem zasadniczo
wszyscy siê zgadzaj¹, choæ dla niektórych ludzi problem polega na tym, od
kiedy ¿ycie ludzkie nale¿y szanowaæ
i chroniæ? W etyce chrzecijañskiej
przyjmujemy zasadê: ¿ycie ludzkie powinno byæ szanowane i chronione w sposób absolutny od momentu poczêcia31.
Swoje przekonanie w tym wzglêdzie Koció³ opiera na prawdzie: Od momentu,
w którym jajo zostaje zap³odnione, rozpoczyna siê nowe ¿ycie, które nie jest ¿yciem ojca lub matki, lecz nowej istoty
ludzkiej rozwijaj¹cej siê niezale¿nie od
nich. Nie sta³aby siê ona nigdy istot¹
ludzk¹, jeliby ni¹ nie by³a od samego
pocz¹tku32. Ta oczywista z punktu logicznego teza zosta³a potwierdzona przez
wspó³czesna genetykê. Pokaza³a ona, ¿e
istota ¿yj¹ca ma ju¿ od pierwszej chwili
sta³¹ strukturê, czyli kod genetyczny: jest
cz³owiekiem, i to cz³owiekiem niepodzielnym jako jednostka, wyposa¿onym
we wszystkie w³aciwe sobie cechy. Od
chwili zap³odnienia rozpoczyna siê cudowny bieg ¿ycia ka¿dego cz³owieka,
którego jednak wszystkie wielkie zdolnoci wymagaj¹ czasu na w³aciwe uporz¹dkowanie i przygotowanie do dzia³ania33. Prawda ta zosta³a tak¿e potwierdzona przez najnowsze zdobycze biologii, która uznaje, ¿e w zygocie powsta³ej
z zap³odnienia tworzy siê ju¿ to¿samoæ
biologiczna nowej jednostki ludzkiej34.
Sporód dzia³añ zwi¹zanych z zap³odnieniem in vitro, które budz¹

Jan Pawe³ II, List Apostolski Tertio millennio
adveniente, 46.
2 Jan Pawe³ II, Przemówienie w Szpitalu Po³o¿niczym Mi³osierdzia Bo¿ego w Melbourne, 28. 11.
1986 r., LOsservatore Romano (pol.) 8 (1987),
nr s. 25.
1
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sprzeciw moralny, nale¿y jeszcze wymieniæ pobieranie mêskich komórek rozrodczych. Najczêciej spermê uzyskuje
siê za pomoc¹ masturbacji. W etyce
chrzecijañskiej przyjmuje siê zasadê, ¿e
w masturbacji dokonuje siê zawsze pogwa³cenie moralnego sensu ludzkiej
aparatury p³ciowej. Sens ten daje siê odczytaæ z zewnêtrznej celowoci, czyli tego, ku czemu ta aparatura jest skierowana moc¹ fundamentalnej prawid³owoci
swego funkcjonowania. Wnikliwszy
wgl¹d w budowê ludzkiej p³ciowoci,
przede wszystkim zdanie sobie sprawy
z jej mêsko-¿eñskiej komplementarnoci
wskazuje, ¿e celowoæ ta jest nastawiona
na wzbudzanie ludzkiego ¿ycia w akcie
kopulacji i z godnoci tego ¿ycia czerpie
sw¹ moraln¹ nienaruszalnoæ. Masturbacja jako samotnicza forma ejakulacji jest
czym radykalnie sprzecznym z tym prokreatywnym przeznaczeniem ludzkiej
p³ciowoci i st¹d siê bierze jej moralna
nagannoæ35. Chocia¿ masturbacja jest
tu tylko rodkiem do celu, jakim jest zap³odnienie, to jednak jako akt sam w sobie niemoralne, takim czyni te¿ ca³e
dzia³anie. Wyjaniaj¹c ten problem Koció³ przypomina: Sztuczna inseminacja zastêpuj¹ca akt ma³¿eñski jest zabroniona z powodu dobrowolnego rozdzielenia dokonanego pomiêdzy dwoma znaczeniami aktu ma³¿eñskiego. Masturbacja, dziêki której osi¹ga siê spermê, jest
innym znakiem rozdzia³u. Równie¿ wtedy, gdy jest podjêty w celu przekazywania ¿ycia, akt ten jest pozbawiony swego
znaczenia jednocz¹cego: «brakuje mu
[... ] stosunku seksualnego, wymaganego
przez porz¹dek moralny, stosunku, który
urzeczywistnia siê w kontekcie prawdziwej mi³oci, integralnego sensu wzajemnego oddania i rodzicielstwa»36.
* * *
Istnieje jeszcze wiele innych dzia³añ
wi¹¿¹cych siê z zap³odnieniem in vitro,
które budz¹ sprzeciw moralny. Do nich
nale¿¹: tzw. zastêpcze macierzyñstwo,
przechowywanie (zamra¿anie) embrionów i moralne prawo do nich dawców
komórek rozrodczych, w tym conceptio
post mortem patris. W niniejszej refleksji

3Jan

Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis,
15.
4 Cyt. za: T. S., O narodziny do podmiotowoci, Etos 2/3 (1988), s. 7.
5 W. Chudy, Przeciwko karze mierci, Etos
5 (1989), s. 148.
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podjêto tylko najwa¿niejsze, budz¹ce
najwiêkszy sprzeciw Kocio³a i ludzi
szanuj¹cych godnoæ osoby i wartoæ ¿ycia ludzkiego. Za punkt wyjcia owych
refleksji i analiz przyjêto  podkrelan¹
w nauczaniu Kocio³a  wartoæ ¿ycia
cz³owieka jako daru Boga  Stwórcy,
który cz³owieka sam otrzyma³ i który
przekazuje innym ludziom. Zarówno
analiza filozoficzna, jak i Objawienie
chrzecijañskie z ca³¹ stanowczoci¹ potwierdzaj¹ takie przekonanie. Darem ¿ycia cz³owiek winien sam siê cieszyæ i je
szanowaæ, dar ten powinien te¿  zgodnie z wol¹ Stwórcy  przekazywaæ innym. Taka opcja rozumienia ¿ycia wyznacza jednoznaczne normy postêpowania z ¿yciem. Wed³ug tych zasad ¿aden
cz³owiek nie mo¿e sobie rociæ pretensji
do posiadania prawa do swobodnego
dysponowania ¿yciem w³asnym i innych
ludzi. Tak siê jednak dzieje w przypadku
analizowanych sposobów zap³odnienia in
vitro. Wprowadzony tu czynnik techniczny i zewnêtrzne dzia³anie cz³owieka
rozbija jednoæ ma³¿eñstwa i podwójne
znaczenie aktu p³ciowego. Wykluczenie
jego naturalnego sensu prokreacyjnego powoduje niegodne cz³owieka obchodzenie
siê z embrionami ludzkim, zw³aszcza z tzw.
zbytecznymi. W praktyce prowadzi to do
tego, ¿e powo³uje siê do ¿ycia jednego
cz³owieka kosztem umiercenia wielu innych. Sztuczne poczêcie wi¹¿e siê te¿
z wielu innymi dzia³aniami i postawami
niegodnymi cz³owieka, jak np. tzw. zastêpcza matka, pobieranie i bezprawne korzystanie z komórek rozrodczych, zap³odnienie post mortem patris i wiele innych.
Trafnym podsumowaniem refleksji
nad sztucznym poczêciem oraz próbami
klonowania cz³owieka wydaje siê byæ
opinia prof. J. Lejeune: Sztucznie produkowaæ ludzi, kszta³towaæ ich wed³ug naszych probierzy, czy¿ nie jest to jaka pokusa absolutnej pychy? Móc w koñcu powiedzieæ, ¿e cz³owiek jest wykonany na
nasze podobieñstwo, wiêc ju¿ nie na podobieñstwo Pana Boga37. Takie pytanie
powinien stawiaæ sobie ka¿dy cz³owiek,
a zw³aszcza ten, kto podejmuje decyzje
zwi¹zane z ochron¹ ¿ycia osoby ludzkiej.
Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski
Bia³ystok  Warszawa

T. Styczeñ, ¯yæ to dziêkowaæ, Etos 5
(1989), s. 46.
7 W. Bergengruen, Zu Lehen, cyt. za: T. Styczeñ, ¯yæ to dziêkowaæ, art. cyt., s. 46.
8 Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium vitae
(skrót: EV), 1. Por. Katechizm Kocio³a Ka6
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tolickiego (skrót: KKK), 356-360.
EV, 34. Por. H. Rotter, Die Würde des Lebens, Insbruck-Wien, s. 21-30.
10 EV, 34. Por. KKK, 599-605.
11 Por. J. Salij, Tajemnica dziecka poczêtego,
w: W imieniu dziecka poczêtego, Rzym-Lublin 1988, s. 132. Szczególnie wa¿nym
dokumentem Kocio³a odnosz¹cym siê do
ludzkiej p³ciowoci jest Instrukcja Papieskiej Rady Rodziny Prawda i sens ludzkiej
p³ciowoci. Wytyczne dla wychowania
w rodzinie, Rzym 1996.
12 Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae (skrót: DV), 1.
13 Jan Pawe³ II, Adhortacja Apostolska Familiaris consortio, 11. Por. J. Zabielski, Zobowi¹zuj¹cy dar ¿ycia. Etyczne aspekty zap³odnienia in vitro, w: J. Zabielski (red.),
In vitro wyrazem mi³oci czy agresji?, Bia³ystok 1997, s. 37.
14 Por. DV, 3. Zab. tak¿e: S. Kowalczyk, Kim
jest cz³owiek? Dylematy antropologii, Wroc³aw 1992; L. Wciórka, Filozofia cz³owieka,
Warszawa 1982; M. A. Kr¹piec, Ja  cz³owiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin
1979; I. Dec, Transcendencja cz³owieka
w przyrodzie, Wroc³aw 1994.
9

DV, 3. Por. Pawe³ VI, Encyklika Humanae
vitae (skrót: HV), 10.
16 DV, 4.
17 Tam¿e. Por. J. Zabielski, Zobowi¹zuj¹cy
dar ¿ycia..., art. cyt., s. 38-39.
18 Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, III,
3, b.
19 Pius XII, Przemówienie do uczestników II
wiatowego Kongresu P³odnoci i Niep³odnoci, 19.05.1956 r., w: Discorsi e radiomessaggi, t. 18, s. 217.
20 HV, 12.
21 DV, II, B, 4. Por. J. Zabielski, Zobowi¹zuj¹cy dar ¿ycia..., art. cyt., s. 40-41.
22 DV, III, B, 4. Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie do uczestników 35 Zgromadzenia
Ogólnego wiatowej Organizacji Lekarskiej, 29.10.1983, Acta Apostolicae Sedis
76 (1984), s. 393; H. Dobisch, Sztuczne
zap³odnienie, Opole 1991, s. 24-25.
23 Por. T. lipko, Granice ¿ycia. Dylematy
wspó³czesnej bioetyki, Kraków 1994, s.
144; J. M. Hennaux, Fecondation in vitro et
avortement, Nouvelle Revue Théologique
108 (1986), nr 1, s. 27.
24 T. lipko, Granice ¿ycia, dz. cyt., s, 140.
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Z Katechizmu Kocio³a Katolickiego

Dziecko jako dar
2373 Pismo wiête oraz tradycyjna
praktyka Kocio³a widz¹ w rodzinach
wielodzietnych znak Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i wielkodusznoci rodziców.
2374 Bezp³odnoæ sprawia ma³¿onkom wiele cierpienia. Có¿ zechcesz mi
daæ  pyta³ Abram Boga  skoro zbli¿am siê do kresu mego ¿ycia, nie maj¹c
potomka...?  (Rdz 15, 2). Spraw, abym
mia³a dzieci; bo inaczej przyjdzie mi
umrzeæ!   wo³a³a Rachela do swego
mê¿a Jakuba (Rdz 30, 1).
2375 Badania naukowe, które zmierzaj¹ do zmniejszenia ludzkiej bezp³odnoci, zas³uguj¹ na poparcie pod warunkiem, ¿e bêd¹ s³u¿yæ osobie ludzkiej,
jej niezbywalnym prawom oraz jej prawdziwemu i integralnemu dobru, zgodnie
z zamys³em i wol¹ Boga.
2376 Techniki, które powoduj¹ oddzielenie rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza ma³¿eñstwa (oddawanie spermy lub jaja, macierzyñstwo
zastêpcze), s¹ g³êboko niegodziwe.
S³u¿ba ¯yciu II/2006

Techniki te (sztuczna inseminacja
i sztuczne zap³odnienie heterologiczne)
naruszaj¹ prawo dziecka do urodzenia
siê z ojca i matki, których zna i którzy
po³¹czeni s¹ wêz³em ma³¿eñskim.
Techniki te pozostaj¹ w sprzecznoci
z wy³¹cznym prawem ma³¿onków do
stania siê ojcem i matk¹ wy³¹cznie
dziêki sobie.
2377 Techniki te praktykowane w ramach ma³¿eñstwa (sztuczna inseminacja
i sztuczne zap³odnienie homologiczne)
s¹ byæ mo¿e mniej szkodliwe, jednak¿e
pozostaj¹ one moralnie niedopuszczalne.
Powoduj¹ oddzielenie aktu p³ciowego
od aktu prokreacyjnego. Akt zapocz¹tkowuj¹cy istnienie dziecka przestaje byæ
aktem, w którym dwie osoby oddaj¹ siê
sobie nawzajem. Oddaje (on) ¿ycie
i to¿samoæ embrionów w rêce lekarzy
i biologów, wprowadza panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju panowanie samo w sobie sprzeciwia siê godnoci i równoci, które winny byæ uznawane zarówno w rodzicach, jak i w dzie-

S. Olejnik, W krêgu moralnoci chrzecijañskiej, Warszawa 1985, s. 266.
26 T. lipko, Granice ¿ycia, dz. cyt., s. 142.
27 Por. T. Iglesies, Test  Tube Ethics, The
Tablet 1984, vol. 238, nr 7514, s. 666
668.
28 Por. T. lipko, Granice ¿ycia, dz. cyt., s.
149-150; K. Kloskowski, Biomedyczne
aspekty in¿ynierii genetycznej, Warszawa
1995, s. 52-62.
29 Por. J. Zabielski, Zobowi¹zuj¹cy dar ¿ycia,
art. cyt., s. 47.
30 Vaticanum II, Gaudium et spes, 51.
31 Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, 4.
32 Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Questio de abortu, 12.
33 Tam¿e, 13.
34 Por. DV, I, 1.
35 T. lipko, Granice ¿ycia, dz. cyt., s. 147148.
36 DV, II, B, 6. Por. Pius XII, Przemówienie do
uczestniczek Kongresu Katolickiej Unii
W³oskich Po³o¿nych, 29.10.1949 r., Acta
Apostolicae Sedis 41 (1949), s, 560.
37 Cyt. za: K. Gawron, Pierwszy ¿o³nierz Jana
Paw³a II, Niedziela 15 (1995), s. 6.
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ciach. Przekazywanie ¿ycia jest jednak
pozbawione z moralnego punktu widzenia w³aciwej sobie doskona³oci, jeli
nie jest chciane jako owoc aktu ma³¿eñskiego, to jest specyficznego aktu zjednoczenia ma³¿onków... Tylko poszanowanie zwi¹zku, który istnieje miêdzy
znaczeniami aktu ma³¿eñskiego, i szacunek dla jednoci istoty ludzkiej umo¿liwia rodzicielstwo zgodne z godnoci¹
osoby ludzkiej.
2378 Dziecko nie jest czym nale¿nym, ale jest darem. Najwiêkszym
darem ma³¿eñstwa jest osoba ludzka.
Dziecko nie mo¿e byæ uwa¿ane za
przedmiot w³asnoci, za co, do czego
prowadzi³oby uznanie rzekomego prawa do dziecka. W tej dziedzinie jedynie
dziecko posiada prawdziwe prawa:
prawo, by byæ owocem w³aciwego
aktu mi³oci ma³¿eñskiej rodziców
i jako osoba od chwili swego poczêcia
maj¹ca równie¿ prawo do szacunku.
2379 Ewangelia ukazuje, ¿e bezp³odnoæ fizyczna nie jest absolutnym z³em.
Ma³¿onkowie, którzy po wyczerpaniu
dozwolonych rodków medycznych
cierpi¹ na bezp³odnoæ, z³¹cz¹ siê
z krzy¿em Pana, ród³em wszelkiej duchowej p³odnoci. Mog¹ oni daæ dowód
swej wielkodusznoci, adoptuj¹c opuszczone dzieci lub pe³ni¹c wa¿ne pos³ugi
na rzecz bliniego.
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Z Donum vitae
watykañskiej INSTRUKCJI O SZACUNKU DLA RODZ¥CEGO SIÊ ¯YCIA LUDZKIEGO
I O GODNOCI JEGO PRZEKAZYWANIA. ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE
AKTUALNE ZAGADNIENIA

INTERWENCJE W PRZEKAZYWANIE ¯YCIA LUDZKIEGO
Przez sztuczne przekazywanie ¿ycia lub sztuczne zap³odnienie rozumie siê tutaj ró¿ne metody techniczne
podjête dla uzyskania poczêcia ludzkiego, w inny sposób ni¿ przez stosunek
p³ciowy mê¿czyzny i kobiety. Instrukcja
rozwa¿a zap³odnienie jaja w probówce
i sztuczn¹ inseminacjê przez przeniesienie w narz¹dy rodne kobiety spermy pobranej wczeniej od mê¿czyzny.
Za³o¿enie wstêpne dla oceny moralnej takich metod stanowi rozwa¿enie
okolicznoci i konsekwencji, jakie te
metody poci¹gaj¹ odnonie do nale¿nego
szacunku dla embrionu ludzkiego. Sukces zap³odnienia w probówce wymaga³
niezliczonej iloci zap³odnieñ i zniszczeñ embrionów ludzkich. Jeszcze dzisiaj wymaga ono zwykle wiêkszych iloci owulacji ze strony kobiety: pobiera
siê kilka jaj, zap³adnia i pielêgnuje przez
jaki czas w probówce. Zwykle nie
wszystkie przenosi siê do narz¹dów rodnych kobiety; niektóre embriony, okrelane jako nadliczbowe, niszczy siê
lub zamra¿a. Tak¿e niektóre embriony
przeniesione do narz¹dów rodnych kobiety marnuj¹ siê ze wzglêdów eugenicznych, ekonomicznych lub psychologicznych. Takie dobrowolne zniszczenie istnieñ ludzkich lub u¿ywanie ich do ró¿nych celów ze szkod¹ dla ich integralnoci i ¿ycia jest sprzeczne z przypomnianym ju¿ wczeniej nauczaniem na temat
przerywania ci¹¿y.
Zwi¹zek miêdzy zap³odnieniem
w probówce, a dobrowolnym usuniêciem embrionów ludzkich zachodzi
zbyt czêsto. Nie jest bez znaczenia, ¿e
w tych metodach o celach pozornie
przeciwnych, ¿ycie i mieræ podlegaj¹
decyzji cz³owieka, który w ten sposób
czyni siê na rozkaz dawc¹ ¿ycia
i mierci. Ta dynamika gwa³tu i panowa16

nia mo¿e zostaæ niezauwa¿ona nawet
przez tych, którzy chc¹ j¹ wykorzystaæ
a tymczasem sami zostaj¹ przez ni¹
ujarzmieni. Faktycznie wspomniane dane i zimna logika, która im towarzyszy,
powinny byæ brane pod uwagê w os¹dzie
moralnym FIVET-u (zap³odnienie
w probówce i przeniesienie embrionu):
mentalnoæ aprobuj¹ca przerywanie ci¹¿y, która umo¿liwi³a tê metodê, prowadzi, czy chce siê tego czy nie, do panowania cz³owieka nad ¿yciem i mierci¹
sobie podobnych, co mo¿e doprowadziæ
do radykalnego eugenizmu.
Jednak¿e tego rodzaju nadu¿ycia nie
zwalniaj¹ wcale od pog³êbionej i dalszej
refleksji etycznej nad, rozwa¿anymi
w sobie, metodami sztucznego przekazywania ¿ycia, abstrahuj¹c, na ile to jest
mo¿liwe, od zniszczenia embrionów wytworzonych w probówce.
Niniejsza Instrukcja omówi wiêc
w pierwszym rzêdzie problemy zwi¹zane ze sztucznym zap³odnieniem heterologicznym (II, 1-3).
Przed sformu³owaniem s¹du moralnego na temat tych metod, zostan¹ rozwa¿one zasady i wartoci, które okrelaj¹ ocenê moraln¹ tych mo¿liwoci.

A. SZTUCZNE ZAP£ODNIENIE HETEROLOGICZNE
1. Dlaczego przekazywanie ¿ycia
l u d zk i e g o p o wi n n o m i e æ m i e j sc e t y l k o
w ma³¿eñstwie?
Ka¿da istota ludzka powinna byæ
przyjêta jako dar i b³ogos³awieñstwo Boga. Jednak z moralnego punktu widzenia, prawdziwie odpowiedzialne rodzicielstwo w stosunku do maj¹cego
przyjæ na wiat dziecka, powinno byæ
owocem ma³¿eñstwa.
Oczywicie, rodzicielstwo posiada
specyficzne, sobie tylko w³aciwe, cechy, oparte na godnoci osobowej rodzi-

ców i dzieci. Przekazywanie ¿ycia nowej
osobie, w którym mê¿czyzna i kobieta
wspó³pracuj¹ z moc¹ Stwórcy, powinno
byæ owocem i znakiem wzajemnego oddania osobowego ma³¿onków, ich mi³oci i wiernoci ma³¿eñskiej (34). Wiernoæ ma³¿onków w jednoci ma³¿eñskiej
poci¹ga za sob¹ wzajemny szacunek dla
ich prawa do stania siê ojcem i matk¹
wy³¹cznie dziêki sobie.
Dziecko ma prawo do tego, by zostaæ
poczêtym, by byæ noszonym w ³onie, narodzonym i wychowywanym w ma³¿eñstwie. Przez bezpieczne i uznane odniesienie do w³asnych rodziców mo¿e ono
odkryæ w³asn¹ to¿samoæ i czyniæ dojrzalsz¹ swoj¹ ludzk¹ formacjê.
Rodzice znajduj¹ w dziecku potwierdzenie i uzupe³nienie ich wzajemnego
oddania. Ono jest ¿ywym obrazem ich
mi³oci, trwa³ym znakiem ich jednoci
ma³¿eñskiej, nierozerwalnym i ¿ywym
zwi¹zkiem wymiaru ich ojcostwa i macierzyñstwa (35).
Na mocy powo³ania i spo³ecznej odpowiedzialnoci osoby, dobro dzieci i rodziców przyczynia siê tak¿e do dobra
spo³eczeñstwa. ¯ywotnoæ i równowaga
spo³eczeñstwa domagaj¹ siê, by dzieci
przychodzi³y na wiat w rodzinie, a ta
z kolei, by opiera³a siê na ma³¿eñstwie.
Tradycja Kocio³a i refleksja antropologiczna uznaj¹ w ma³¿eñstwie i w jego nierozerwalnej jednoci jedynie godne miejsce dla naprawdê odpowiedzialnego rodzicielstwa.
2. Czy sztuczne zap³odnienie heterologiczne jest zgodne z godnoci¹ ma³¿onków i z prawd¹ o ma³¿eñstwie?
Tak w FIVET, jak i w sztucznym zap³odnieniu heterologicznym poczêcie
ludzkie nastêpuje przez po³¹czenie gamet, przynajmniej jednego dawcy ró¿nego od partnerów, którzy s¹ z³¹czeni ma³¿eñstwem. Sztuczne zap³odnienie heterologiczne sprzeciwia siê jednoci ma³¿eñskiej, godnoci ma³¿onków, w³aciwemu powo³aniu rodziców oraz prawu
S³u¿ba ¯yciu II/2006

dziecka do poczêcia i urodzenia siê
w ma³¿eñstwie i z ma³¿eñstwa (36).
Uszanowanie jednoci ma³¿eñskiej
i wiernoci ma³¿onków domaga siê, by
dziecko by³o poczête w ma³¿eñstwie;
zwi¹zek istniej¹cy miêdzy ma³¿onkami,
udziela im w sposób obiektywny i niezbywalny, wy³¹cznego prawa do stania
siê ojcem i matk¹ jedynie dziêki sobie
(37). Uciekanie siê do gamet osoby trzeciej, by zdobyæ spermê lub jajo, powoduje pogwa³cenie wzajemnego zobowi¹zania ma³¿onków i uchybienie jednej
z podstawowych w³aciwoci ma³¿eñstwa, jak¹ jest jego jednoæ.
Sztuczne zap³odnienie heterologiczne narusza prawa dziecka, pozbawiaj¹c
go synowskiej relacji do pochodzenia rodzinnego i mo¿e utrudniæ kszta³towanie
siê jego to¿samoci osobowej. Ponadto
stanowi ono zniewagê wspólnego powo³ania ma³¿onków wezwanych do ojcostwa i macierzyñstwa oraz obiektywnie
pozbawia p³odnoæ ma³¿eñsk¹ jednoci
i integralnoci. Sprawia i ujawnia rozdzia³ miêdzy pokrewieñstwem genetycznym, pokrewieñstwem wynikaj¹cym
z ci¹¿y a odpowiedzialnoci¹ wychowawcz¹. Takie sfa³szowanie stosunków
osobowych w ³onie rodziny odbije siê na
spo³eczeñstwie. To, co zagra¿a jednoci
i trwa³oci rodziny, stanowi równie¿
ród³o niezgody, nie³adu i niesprawiedliwoci w ca³ym ¿yciu spo³ecznym.
Racje te przemawiaj¹ za negatywnym os¹dem moralnym sztucznego zap³odnienia heterologicznego. Jest zatem
rzecz¹ niegodziw¹ zap³odnienie kobiety
zamê¿nej sperm¹ dawcy ró¿nego od jej
mê¿a lub zap³odnienie sperm¹ mê¿a jaja,
które nie pochodzi od jego ¿ony. Ponadto sztuczne zap³odnienie kobiety niezamê¿nej, panny lub wdowy, ktokolwiek
by³by dawc¹, nie mo¿e byæ usprawiedliwione z moralnego punktu widzenia.
Pragnienie posiadania dziecka, mi³oæ miêdzy ma³¿onkami, którzy ubiegaj¹ siê o to, jak zapobiec bezp³odnoci nie
do przezwyciê¿enia w inny sposób, stanowi¹ zrozumia³e motywacje, lecz subiektywnie dobre intencje nie sprawi¹,
by sztuczne zap³odnienie heterologiczne
sta³o siê zgodne z obiektywn¹ i niezbywaln¹ w³aciwoci¹ ma³¿eñstwa i by
mog³o uszanowaæ tak prawa dziecka, jak
i ma³¿onków.
3 . Cz y m a c i e r z y ñ s t wo  z a s t ê p c z e 
j e st m o ra l n i e d o p u szc za l n e ?
Jest ono niedopuszczalne z tych samych racji, które przemawiaj¹ za odrzuceniem sztucznego zap³odnienia heteroS³u¿ba ¯yciu II/2006

logicznego, poniewa¿ sprzeciwia siê ono
jednoci ma³¿eñstwa i godnoci zrodzenia osoby ludzkiej.
Macierzyñstwo zastêpcze posiada
obiektywne braki w stosunku do obowi¹zków mi³oci macierzyñskiej, wiernoci ma³¿eñskiej i odpowiedzialnego
macierzyñstwa. Obra¿a ono godnoæ
i prawo dziecka do poczêcia, do okresu
ci¹¿y i wychowania przez w³asnych rodziców oraz wprowadza, ze szkod¹ dla
rodzin, podzia³ miêdzy czynnikami fizycznymi, psychicznymi i moralnymi,
które je konstytuuj¹.

B. SZTUCZNE ZAP£ODNIENIE HOMOLOGICZNE
4. Jaki zwi¹zek jest wymagany z mo r a l n e g o p u n k t u wi d z e n i a m i ê d zy s zt u c z nym zap³odnieniem a aktem ma³¿eñ skim?
a) Nauczanie Kocio³a o ma³¿eñstwie
i przekazywaniu ¿ycia ludzkiego stwierdza istnienie nierozerwalnego zwi¹zku,
którego chcia³ Bóg, a którego cz³owiekowi nie wolno samowolnie zrywaæ,
miêdzy podwójnym znaczeniem aktu
ma³¿eñskiego: znaczeniem jednocz¹cym
i znaczeniem rodzicielskim. Faktycznie
akt ma³¿eñski w swojej wewnêtrznej
strukturze, podczas gdy ³¹czy najg³êbszym wêz³em mê¿a i ¿onê, czyni ich
zdolnymi do zrodzenia nowego ¿ycia,
zgodnie z prawami wpisanymi w sam¹
naturê mê¿czyzny i kobiety (38). Zasada ta, oparta na naturze ma³¿eñstwa i na
wewnêtrznym zwi¹zku jego dóbr, poci¹ga za sob¹ dobrze znane konsekwencje
na poziomie odpowiedzialnego ojcostwa
i macierzyñstwa. Zachowuj¹c te dwa
aspekty: jednocz¹cy i rodzicielski, akt
ma³¿eñski zachowuje w pe³ni sens wzajemnej i prawdziwej mi³oci oraz swoje
odniesienie do najwzniolejszego powo³ania cz³owieka do ojcostwa (39).
Ta sama nauka, która odnosi siê do
zwi¹zku istniej¹cego miêdzy znaczeniami aktu ma³¿eñskiego i miêdzy dobrami
ma³¿eñstwa, wyjania problem moralny
sztucznego zap³odnienia homologicznego, poniewa¿ nigdy nie jest rzecz¹ dozwolon¹ rozdzielanie tych dwóch ró¿nych aspektów, wykluczaj¹c pozytywnie
lub intencjonalnie przekazywanie ¿ycia
lub akt ma³¿eñski (40).
Antykoncepcja intencjonalnie pozbawia akt ma³¿eñski jego otwartoci na
przekazywanie ¿ycia i sprawia w taki
sposób dobrowolny rozdzia³ celów ma³¿eñstwa. Sztuczne zap³odnienie homolo-

giczne, d¹¿¹c do przekazywania ¿ycia,
które nie jest owocem w³aciwego aktu
jednoci ma³¿eñskiej, sprawia analogiczny podzia³ miêdzy dobrami i znaczeniami ma³¿eñstwa.
Zap³odnienie zatem jest godziwie
chciane, jeli ma³¿onkowie podjêli
w sposób ludzki akt ma³¿eñski przez siê
zdolny do zrodzenia potomstwa, do którego to aktu ma³¿eñstwo jest ze swojej
natury ukierunkowane i przez który ma³¿onkowie staj¹ siê jednym cia³em (41).
Przekazywanie ¿ycia jest jednak pozbawione, z moralnego punktu widzenia,
swojej w³asnej doskona³oci, jeli nie
jest chciane jako owoc aktu ma³¿eñskiego, to znaczy specyficznego dzia³ania
jednoci ma³¿onków.
b) Wartoæ moralna wewnêtrznego
zwi¹zku istniej¹cego miêdzy dobrami
ma³¿eñstwa i znaczeniami aktu ma³¿eñskiego, opiera siê na jednoci istoty ludzkiej, wynikaj¹cej ze z³o¿enia cia³a i duszy rozumnej (42). Ma³¿onkowie wyra¿aj¹ wobec siebie wzajemn¹ mi³oæ osobow¹ w jêzyku cia³a, który zawiera
w sobie wyrane znaczenie oblubieñcze i rodzicielskie zarazem (43). Akt
ma³¿eñski, w którym ma³¿onkowie objawiaj¹ sobie wzajemnie dar z siebie, wyra¿a równoczenie otwartoæ na dar ¿ycia; jest aktem nierozerwalnie cielesnym
i duchowym. To w³anie w swoim ciele
i przez swoje cia³o, ma³¿onkowie dope³niaj¹ ma³¿eñstwo i mog¹ staæ siê ojcem
i matk¹. Aby uszanowaæ jêzyk cia³a i jego naturalne bogactwo, jednoæ ma³¿eñska powinna urzeczywistniaæ siê w szacunku dla otwartoci na rodzicielstwo.
Zrodzenie osoby ludzkiej powinno byæ
zatem owocem i zwieñczeniem mi³oci
oblubieñczej. Tak wiêc pochodzenie
istoty ludzkiej jest wynikiem przekazywania ¿ycia zwi¹zanego nie tylko z jednoci¹ biologiczn¹, lecz równie¿ duchow¹ rodziców z³¹czonych wêz³em ma³¿eñskim (44). Zap³odnienie dokonane
poza cia³em ma³¿onków zostaje tym samym pozbawione znaczeñ i wartoci,
które wyra¿aj¹ siê w jêzyku cia³a
i w zjednoczeniu osób ludzkich.
c) Tylko uszanowanie zwi¹zku, który
istnieje miêdzy znaczeniami aktu ma³¿eñskiego, i szacunek dla jednoci istoty
ludzkiej pozwala na rodzicielstwo zgodne z godnoci¹ osoby ludzkiej. W swoim
jedynym i niepowtarzalnym pochodzeniu, dziecko powinno byæ uszanowane
i uznane za równe w godnoci osobistej
z tymi, którzy przekazuj¹ mu ¿ycie. Osoba ludzka powinna byæ przyjêta w akcie
jednoci i mi³oci swoich rodziców; dlatego zrodzenie dziecka powinno byæ
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owocem ich wzajemnego oddania siê
(45), które realizuje siê w akcie ma³¿eñskim, przez który ma³¿onkowie wspó³pracuj¹ z dzie³em mi³oci Stwórcy jako
s³udzy, a nie w³adcy (46).
Pochodzenie osoby ludzkiej jest
w rzeczywistoci rezultatem oddania siê.
Poczête dziecko powinno byæ owocem
mi³oci swoich rodziców. Nie mo¿e byæ
po¿¹dane i poczête jako wynik interwencji technik medycznych i biologicznych;
oznacza³oby to sprowadzenie go do poziomu przedmiotu technologii naukowej.
Nikt nie mo¿e uzale¿niaæ przyjcia
dziecka na wiat od warunków skutecznoci technicznej ocenianej wed³ug parametrów kontroli i panowania.
Donios³oæ moralna zwi¹zku istniej¹cego miêdzy znaczeniami aktu
ma³¿eñskiego a miêdzy dobrami ma³¿eñstwa, jednoæ istoty ludzkiej oraz
godnoæ jego pochodzenia, wymagaj¹,
by przekazanie ¿ycia osobie ludzkiej
nast¹pi³o jako owoc w³aciwego aktu
ma³¿eñskiego, aktu mi³oci miêdzy
ma³¿onkami. Widaæ zatem zwi¹zek istniej¹cy miêdzy rodzicielstwem a aktem
ma³¿eñskim, wa¿ny tak na poziomie antropologicznym, jak i moralnym oraz
staje siê janiejsze nauczanie Urzêdu Nauczycielskiego Kocio³a na temat sztucznego zap³odnienia homologicznego.
5 . Cz y j e s t m o r a l n i e d o p u s z c z a l n e
sztuczne zap³odnienie homologiczne
w probówce?
Odpowied na to pytanie jest cile
uzale¿niona od wy¿ej przypomnianych
zasad. Nie mo¿na z pewnoci¹ ignorowaæ s³usznych pragnieñ bezp³odnych
ma³¿onków. Dla niektórych odwo³anie
siê do FIVET-u homologicznego jawi siê
jako jedyny rodek do posiadania szczerze upragnionego dziecka. Rodzi siê pytanie, czy w takiej sytuacji ca³oæ ¿ycia
ma³¿eñskiego nie wystarczy³aby do
usprawiedliwienia odpowiedniej godnoci w przekazywaniu ¿ycia. Uznaje siê,
¿e FIVET z pewnoci¹ nie mo¿e uzupe³niæ braku stosunków ma³¿eñskich (47),
a bior¹c pod uwagê niebezpieczeñstwa,
które mog¹ zaistnieæ dla dziecka i niedogodnoci ca³ej metody, nie mo¿e byæ
przedk³adany nad specyficzne akty zjednoczenia ma³¿eñskiego. Mo¿na wiêc zapytaæ siê, czy w przypadku niemo¿liwoci zapobie¿enia w inny sposób bezp³odnoci, która jest przyczyn¹ cierpieñ, zap³odnienie homologiczne w probówce
nie mo¿e stanowiæ pomocy, a nawet terapii, dla której mog³oby byæ dopuszczone
jako moralnie godziwe.
18
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Pragnienie dziecka  lub przynajmniej mo¿liwoæ przekazania ¿ycia 
jest z moralnego punktu wiedzenia koniecznym warunkiem dla odpowiedzialnego rodzicielstwa ludzkiego. Jednak¿e
dobra intencja nie wystarcza, by daæ pozytywn¹ ocenê moraln¹ zap³odnienia
w probówce nawet miêdzy gametami
ma³¿onków. Technika FIVET-u powinna
byæ os¹dzona sama w sobie i nie mo¿e
ulec zmianie jej ostateczna kwalifikacja
moralna w zale¿noci od ca³ego ¿ycia
ma³¿eñskiego, w które ta technika siê
wpisuje, ani do aktów ma³¿eñskich, które mog¹ tê technikê wyprzedzaæ lub po
niej nastêpowaæ (48).
Jak ju¿ powiedziano, metoda FIVETu w okolicznociach, w których zwykle
siê j¹ stosuje, poci¹ga za sob¹ niszczenie
istot ludzkich, co sprzeciwia siê wspomnianej nauce o przerywaniu ci¹¿y (49).
Lecz równie¿ w przypadku, w którym
uda³oby siê ca³kowicie unikn¹æ mierci
embrionów ludzkich, FIVET homologiczny powoduje rozdzia³ miêdzy dzia³aniami przeznaczonymi do zap³odnienia
ludzkiego a aktem ma³¿eñskim. Zatem
powinna byæ równie¿ rozwa¿ona natura
w³asna FIVET-u homolo-gicznego, abstrahuj¹c od zwi¹zku, jaki mo¿e mieæ
z wywo³anym przerwaniem ci¹¿y.
FIVET homologiczny dokonuje siê
poza cia³em ma³¿onków za porednictwem dzia³ania osób trzecich, których
kompetencja i dzia³anie sprawia powodzenie zabiegu. FIVET powierza wiêc
¿ycie i to¿samoæ embrionów w rêce
w³adzy lekarzy i biologów oraz ustala
panowanie nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby ludzkiej. Tego rodzaju relacja panowania sama w sobie sprzeciwia siê godnoci i równoci, które powinny byæ wspólne rodzicom i dzieciom.
Poczêcie w probówce jest wynikiem
czynnoci technicznej, która kieruje zap³odnieniem; nie jest ono ani faktycznie
uzyskane, ani pozytywnie chciane jako
wyraz i owoc w³aciwego aktu ma³¿eñskiego. Dlatego w FIVET homologicznym, chocia¿ dokonuje siê ono w kontekcie stosunków ma³¿eñskich, które
faktycznie istniej¹, zrodzenie osoby
ludzkiej jest obiektywnie pozbawione
swojej w³aciwej doskona³oci, a mianowicie bycia zwieñczeniem i owocem aktu ma³¿eñskiego, przez który ma³¿onkowie mog¹ staæ siê wspó³pracownikami
Boga w przekazywaniu daru ¿ycia nowej
osobie (50).
Racje te pozwalaj¹ zrozumieæ, dlaczego akt mi³oci ma³¿eñskiej jest w nauczaniu Kocio³a uwa¿any za jedyne
godne miejsce ludzkiego rodzicielstwa.

L U D Z K I E G O

Z tych samych racji, tak zwany prosty
przypadek, to znaczy technika FIVET-u
homologicznego, która bêd¹c woln¹ od
jakiegokolwiek kompromisu z praktyk¹
niszczenia embrionów, czyli przerywania ci¹¿y i z masturbacj¹, pozostaje jednak technik¹ moralnie niegodziw¹, poniewa¿ pozbawia rodzicielstwo ludzkie
tej godnoci, która jest mu w³aciwa
i naturalna.
Z pewnoci¹ FIVET homologiczny
nie jest obci¹¿ony wszystkimi przeciwwskazaniami etycznymi, które spotyka
siê w przekazywaniu ¿ycia poza ma³¿eñstwem; rodzina i ma³¿eñstwo pozostaj¹
miejscem narodzenia i wychowania
dzieci. Jednak¿e, zgodnie z tradycyjn¹
nauk¹ dotycz¹c¹ dóbr ma³¿eñstwa i godnoci osoby, Koció³ jest przeciwny,
z moralnego punktu widzenia, sztucznemu zap³odnieniu homologicznemu
w probówce. Jest ono bowiem samo
w sobie niegodziwe i sprzeczne z godnoci¹ rodzicielstwa oraz jednoci¹ ma³¿eñsk¹, nawet wówczas, gdyby zrobi³o
siê wszystko dla unikniêcia mierci embrionu ludzkiego.
Chocia¿ nie mo¿na aprobowaæ sposobu, przez który dokonuje siê poczêcie
ludzkie w FIVET, ka¿de dziecko przychodz¹ce na wiat ma byæ przyjête jako
¿ywy dar dobroci Bo¿ej i wychowane
z mi³oci¹.
6. Jak oceniæ z moralnego punktu wi dzenia sztuczne zap³odnienie homolo giczne?
Nie mo¿na dopuciæ sztucznego zap³odnienia homologicznego wewn¹trz
ma³¿eñ-stwa za wyj¹tkiem przypadku,
w którym rodek techniczny nie zastêpuje aktu ma³¿eñ-skiego, lecz s³u¿y jako
u³atwienie i pomoc do osi¹gniêcia jego
naturalnego celu.
Nauczanie Urzêdu Nauczycielskiego
na ten temat zosta³o ju¿ wyjanione (51).
Nie jest ono tylko wyrazem szczególnych okolicznoci historycznych, lecz
opiera siê na nauczaniu Kocio³a na temat cis³ego powi¹zania miêdzy aktem
ma³¿eñskim a rodzicielstwem oraz na
uwzglêdnieniu osobowej natury aktu
ma³¿eñskiego i rodzicielstwa. Akt ma³¿eñski w swojej naturalnej strukturze jest
dzia³aniem osobowym, równoczesn¹
i bezporedni¹ wspó³prac¹ ma³¿onków,
która na mocy samej natury sprawców
i w³aciwoci aktu, jest wyrazem wzajemnego daru, który zgodnie ze s³owami
Pisma wiêtego sprawia, ¿e bêd¹ oboje
jednym cia³em (52). Dlatego sumienie
moralne niekoniecznie odrzuca u¿ywaS³u¿ba ¯yciu II/2006

me przez siê s¹ przyporz¹dkowane przekazywaniu ¿ycia (57).
Prawdziwe i w³aciwe prawo do
dziecka sprzeciwia³oby siê jego godnoci i naturze. Dziecko nie jest jak¹ rzecz¹, która nale¿a³aby siê ma³¿onkom
i nie mo¿e byæ uwa¿ane za przedmiot
posiadania. Jest raczej darem, i to najwiêkszym najbardziej darmowym ma³¿eñstwa, ¿ywym wiadectwem wzajemnego oddania siê jego rodziców. Z tego
tytu³u dziecko ma prawo  jak to zosta³o wspomniane  by byæ owocem w³aciwego aktu mi³oci ma³¿eñskiej swoich rodziców, i by równie¿ mieæ prawo
do szacunku jako osoba od chwili swojego poczêcia.
Bezp³odnoæ jednak, jakakolwiek
by³aby jej przyczyna i rokowanie, jest
ciê¿k¹ prób¹. Wspólnota wierz¹cych jest
powo³ana do wyjanienia i podtrzymywania na duchu tych wszystkich, którzy
nie mog¹ zrealizowaæ s³usznych
d¹¿eñ do macierzyñstwa i ojcostwa. Ma³¿onkowie znajduj¹cy siê
w tej bolesnej sytuacji s¹ powo³ani do odkrycia w niej okazji do
szczególnego
uczestnictwa
7 . J a k i e k ry t e ri u m m o ra l n e p o w Krzy¿u Pana, ródle p³odnoci
wi n n o k i e r o wa æ i n t e r we n c j ¹ l e k a duchowej. Pary ma³¿eñskie bezrza w przekazywaniu ¿ycia?
p³odne nie powinny zapominaæ, ¿e
równie¿, gdy rodzicielstwo nie
jest mo¿liwe, to ¿ycie ma³¿eñskie
Interwencja lekarza nie powinnie traci wartoci. Bezp³odnoæ fina byæ tylko oceniana ze wzglêdu
zyczna  oczywicie  mo¿e
na swój wymiar techniczny, lecz
byæ dla ma³¿onków okazj¹ do podtak¿e i przede wszystkim ze
jêcia innych wa¿nych zadañ w stowzglêdu na jego cel, którym jest
sunku do ¿ycia osób ludzkich, tadobro osób oraz ich zdrowie cieleDziecko w 7 tygodniu od poczêcia
kich jak na przyk³ad adopcja, ró¿sne i psychiczne. Kryteria moralne
ne formy dzie³ wychowawczych,
interwencji lekarskiej w dziedzinie
FOT. A. ZACHWIEJA
pomoc innym rodzicom, dzieciom
przekazywania ¿ycia wywodz¹ siê
ubogim lub upoledzonym (59).
z godnoci osób ludzkich, z ich
Wielu uczonych zaanga¿owa³o siê
p³ciowoci i ich pochodzenia.
cis³e przestrzeganie norm moralnych
w walkê z bezp³odnoci¹. Broni¹c w pe³Medycyna, która chcia³aby byæ podprzypomnianych w niniejszej Instrukcji.
ni godnoci ludzkiego przekazywania
porz¹dkowana integralnemu dobru oso8. Cierpienie z powodu bezp³odnoci
¿ycia, niektórzy z nich uzyskali wyniki,
by, powinna uszanowaæ wartoci w³acima³¿eñskiej
które w przesz³oci uwa¿ano za nieosi¹we p³ciowoci ludzkiej (55). Lekarz pogalne. Zachêca siê ludzi nauki do kontyzostaje w s³u¿bie osób i przekazywania
nuowania ich badañ prowadz¹cych do
¿ycia ludzkiego. Nie ma uprawnienia do
Cierpienie ma³¿onków, którzy nie
wyeliminowania ró¿nych przyczyn bezdysponowania nimi, ani do decydowania
mog¹ mieæ dzieci lub obawiaj¹ siê urop³odnoci czy te¿ do jej wyleczenia, aby
o nich. Interwencja lekarska szanuje
dziæ dziecko upoledzone, jest cierpiema³¿onkowie bezp³odni mogli staæ siê
godnoæ osób, gdy u³atwia ten akt lub
niem, które wszyscy powinni rozumieæ
p³odnymi przy zachowaniu ich godnoci
pozwala uzyskaæ jego cel, jeli zosta³ doi odpowiednio oceniaæ.
osobowej oraz godnoci dziecka (...) .
konany w sposób normalny (56).
Pragnienie dziecka ze strony ma³¿onPrzeciwnie, nieraz zdarza siê, ¿e inków jest czym naturalnym. Wyra¿a poRzym 22 II 1987
terwencja lekarska technicznie zastêpuje
wo³anie do ojcostwa i macierzyñstwa
akt ma³¿eñski dla uzyskania poczêcia,
wpisanego w mi³oæ ma³¿eñsk¹. To praPodpisano:
które nie jest ani jego wynikiem, ani jegnienie mo¿e byæ jeszcze silniejsze, jeli
J O S E P H Ka rd . R A T Z ING E R P
go owocem. W tym przypadku interwenpara ma³¿eñska jest dotkniêta nieuleczalrefekt
cja lekarza nie jest, tak jak powinna byæ,
n¹ bezp³odnoci¹. Ma³¿eñstwo nie przy+ ALBERTO BOVONE
w s³u¿bie jednoci ma³¿eñskiej, lecz
znaje jednak ma³¿onkom prawa do poA b p t y t . Ce z a r e i Nu m i d y j s k i e j
przyw³aszcza sobie funkcjê rodzicielsk¹,
siadania dzieci, lecz tylko prawo do podSekretarz
a w taki sposób sprzeciwia siê godnoci
jêcia takich aktów naturalnych, które sanie pewnych sztucznych rodków przeznaczonych jedynie, czy to dla u³atwienia aktu naturalnego, czy to dla osi¹gniêcia w³aciwego celu aktu naturalnego
dokonanego w sposób normalny Jeli
rodek techniczny u³atwia akt ma³¿eñski
lub pomaga osi¹gn¹æ jego naturalny cel,
mo¿e byæ uznany za moralnie godziwy.
Przeciwnie, jeliby interwencja zastêpowa³a akt ma³¿eñski, musi byæ uznana za
moralnie niedopuszczaln¹.
Sztuczna inseminacja zastêpuj¹ca akt
ma³¿eñski jest zabroniona z powodu dobrowolnego rozdzielenia dokonanego
miêdzy dwoma znaczeniami aktu ma³¿eñskiego. Masturbacja dziêki której
osi¹ga siê spermê, jest innym znakiem
takiego rozdzia³u. Równie¿ wtedy, gdy
jest podjêty w celu przekazywania ¿ycia,
akt ten jest pozbawiony swojego znaczenia jednocz¹cego: brakuje mu... stosunku p³ciowego wymaganego przez porz¹dek moralny, stosunku, który urzeczywistnia siê w kontekcie
prawdziwej mi³oci, integralnego
sensu wzajemnego oddania i rodzicielstwa ludzkiego (54).

S³u¿ba ¯yciu II/2006

oraz niezbywalnym prawom ma³¿onków
i maj¹cego narodziæ siê dziecka.
Humanizacja medycyny, której
z takim naciskiem wszyscy siê domagaj¹, wymaga szacunku dla integralnoci osoby ludzkiej w pierwszym rzêdzie w akcie oraz w chwili, w której
ma³¿onkowie przekazuj¹ ¿ycie nowej
osobie. Jest zatem rzecz¹ logiczn¹
zwróciæ siê z nagl¹cym apelem do lekarzy i naukowców katolickich, by dawali przyk³adne wiadectwo nale¿nego szacunku dla embrionu ludzkiego
i dla godnoci przekazywania ¿ycia.
W sposób szczególny prosi siê personel
medyczny oraz obs³ugê szpitali i klinik
katolickich, by przestrzegali podjêtych
zobowi¹zañ moralnych, czêsto równie¿
na mocy statutu. Odpowiedzialni za te
szpitale i kliniki katolickie, którymi czêsto s¹ osoby zakonne, niech w³o¿¹ ca³e
serce w starania, by zapewniæ i rozwijaæ
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Problemy in vitro
Czarne dzieci bia³ych
rodziców
W klinice szpitala w Leeds (Wielka
Brytania) nast¹pi³a pomy³ka, w wyniku
której bia³a para rodziców posiada czarne dzieci (bliniaki). W czasie procesu
s¹dowego ujawniono, ¿e podobnych
przypadków pomy³ek zarodków ludzkich w tej klinice by³o 11. Ta sama klinika zniszczy³a 7 poczêtych dzieci, gdy¿
w wyniku zaniedbañ tamtejszego personelu dosz³o do kolejnych pomy³ek.1 Brytyjska para, której przez pomy³kê urodzi³y siê bliniaki o cechach rasy azjatyckiej, tak opisuje swoje prze¿ycia: To by³
szok fizyczny. Sam fakt, ¿e mam dzieci
z obc¹ osob¹, ju¿ by³ z³em sam w sobie.
Nasza radoæ z d³ugo oczekiwanych
dzieci zasta³a zachwiana.2

Dziecko wbrew woli
zmar³ego mê¿czyzny
W Takamatsu (Japonia) mia³ miejsce
proces s¹dowy o uznanie ojcostwa dziecka poczêtego in vitro ze spermy zmar³ego mê¿czyzny. Za pomoc¹ sztucznego
zap³odnienia w ci¹¿ê zasz³o wdowa po
mê¿czynie, która praw do uznania ojcostwa dziecka musia³a dochodziæ w s¹dzie. Osobn¹ kwesti¹ moraln¹ jest fakt,
¿e mê¿czyzna przed mierci¹ z³o¿y³ pisemne owiadczenie, ¿e nie zezwala na
u¿ycie jego nasienia do zap³odnienia
swojej ¿ony ju¿ po mierci.

Waszyngtoñski S¹d Najwy¿szy
nakaza³ zniszczenie dwóch
embrionów-poczêtych dzieci
wbrew woli matki
Pañstwo David i Becky Litowitz poczêli wspólnie dzieci za pomoc¹ metody
in vitro. Dwa embriony zosta³y zamro¿one. Nastêpnie pañstwo Litowitz siê rozeszli i w trackie rozwodu pan Litowizt za¿¹da³ zniszczenia embrionów  co by³o
sprzeczna z wol¹ pani Litowitz, która
pragnê³a urodziæ i wychowaæ dopiero co
poczête dzieci. S¹d Najwy¿szy (2002 r.)
20

jednak zarz¹dzi³ zniszczenie zamro¿onych embrionów  zabicie poczêtych
dzieci. Agencja AP wspomina, ¿e podobne przypadki mia³y miejsce w Nowym Jorku, Massachusetts i Tennessee
i za ka¿dym razem s¹d orzeka³ zniszczenie embrionów  wbrew woli kobiety.3

Embrion nie posiada praw
jednostki, wiêc mo¿na go
zniszczyæ  wed³ug Trybuna³u
w Starsburgu
Podobny konflikt miêdzy brytyjskimi
rodzicami dziecka w fazie embrionalnej
mia³ miejsce przed Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoci w Strasburgu
(2006). 34-letnia Natallie Evans w roku
2001 zapad³a na raka jajników. Postanowi³a wtedy wraz z narzeczonym Howardem Johnstonem zamroziæ szeæ embrionów  poczêtych istot ludzkich. Wkrótce potem para postanowi³a siê rozstaæ
i Howard wycofa³ zgodê na wykorzystanie embrionów. Dla pani Evans zamro¿one embriony to ostatnia szansa, by
mieæ w³asne dzieci. Trybuna³ uzna³, ¿e
w tym przypadku decyduj¹ce znaczenia
ma ustawodawstwo narodowe  a prawo brytyjskie wymaga zgody obu rodziców a embrionowi nie przyznaje praw
jednostki, wiêc jego prawa nie s¹ naruszone.

Zabijanie poczêtych dzieci
nieodpowiedniej p³ci
33-letnia Brytyjka, Nicola Chenery,
matka 4 synów uda³a siê do Hiszpanii
(2003), by tam metod¹ in vitro zajæ
w ci¹¿ê i urodziæ dziewczynkê. Brytyjskie prawo nie zezwala na selekcjê embrionów ze wzglêdu na p³eæ. Kobieta
zdawa³a sobie sprawê, ¿e w praktyce jej
decyzja oznacza zniszczenie embrionów
nieodpowiedniej p³ci.4

Dzieci z okrelonym materia³em genetycznym
na zamówienie

Pañstwo Raj i Shahana Hashmi uzyskali od brytyjskich komisji zajmuj¹cej
siê ludzk¹ p³odnoci¹ i embriologi¹ (Human Fertilisation and Embryology Authority) zezwolenie (2002 r.) na zajcie
w ci¹¿ê metod¹ in vitro i urodzenie
dziecka tylko z okrelonymi przez nich
cechami genetycznymi. W czasie procedury in vitro inne  niezale¿nie czy
zdrowe czy z wadami  poczête dzieci
zosta³y zniszczone. Pañstwo Hashmi
chc¹ w ten sposób uzyskaæ ratunek dla
swojego narodzonego ju¿ synka, cierpi¹cego na rzadk¹ chorobê krwi5.

Eugeniczne praktyki
W Melbourne (Australia) narodzi³ siê
(2004 r.) ch³opiec, Nathan Charles Runciman, który na etapie embrionalnym
podczas procedury in vitro zosta³ przebadany pod k¹tem posiadania lub nie genu
odpowiedzialnego za raka jelita. Dopiero
po odpowiednich testach i upewnieniu
siê, ¿e embrion nie posiada tego genu rodzice ch³opca zdecydowali siê na kontynuacjê procedury in vitro.6

Biznes in vitro  500 miliardów funtów rocznie
Profesor Debora Spar z presti¿owej
Harvard Business School w ksi¹¿ce The
Baby Business (Dzieciêcy Biznes)
oszacowa³a wielkoæ rynku sztucznego
zap³odnienia na 500 mld funtów rocznie.
Pisze ona: Musimy mieæ wiadomoæ,
¿e powsta³ potê¿ny dzieciêcy biznes.
Dlatego nie ma co udawaæ  musimy
odejæ od emocji i uczuæ, a pójæ w kierunku racjonalnego, ekonomicznego mylenia. Zapewne brzmi to bardzo zimno
i bezwzglêdnie, ale jest to bardziej humanitarne podejcie do pacjentów. Ci ludzie powinni dostrzegaæ komercyjne elementy tej transakcji o dziecko, a nie
postrzegaæ j¹ wy³¹cznie w aspekcie emocjonalnym. Teraz zamierza zwróciæ siê
do instytucji nadzoruj¹cych procedury
zap³odnienia pozaustrojowego (m. in. do
brytyjskiej Komisji ds. Zap³odnienia
i Embriologii Cz³owieka) z apelem
S³u¿ba ¯yciu II/2006

o uwiadamianie pacjentów. Wed³ug
prof. Spar, nale¿y jak najszybciej wyjaniæ pacjentom, aby dali sobie spokój
z jakimkolwiek sentymentalnym podejciem (pe³ni wspó³czucia, wra¿liwi lekarze pomog¹ nam w naszym nieszczêciu i dziêki ich leczeniu zostaniemy
szczêliwymi rodzicami) i zaczêli siê
traktowaæ, jak klienci okrelonego przemys³u.7

Co robiæ z zamro¿onymi
istotami ludzkimi?
W 2004 r. francuskie w³adze poda³y
do wiadomoci, ¿e do 31 grudnia 2000 r.
we Francji by³o przechowywanych ponad 118 tys. embrionów ludzkich. Wród
nich ponad 22 tys. by³o zamro¿onych od
ponad 5 lat, a w przypadku 31 tys. nie
wiadomo by³o, od jak dawna s¹ zamro¿one. Oko³o 23 tys. zosta³o ju¿ oficjalnie
porzuconych przez rodziców.8 Podobny problem wystêpuje w innych krajach.
W jednej z klinik Barcelony, Instytucie
Marques, istnieje mo¿liwoæ adopcji zamro¿onych embrionów. Nie chcesz, aby
zamro¿ony ludzki zarodek sta³ siê obiektem badañ naukowych? Adoptuj go!  
zachêca klinika. Na ten krok zdecydowa³o siê 14 kobiet  wszystkim uda³o siê
zajæ w ci¹¿ê.9

Dam pracê  urod moje
dziecko!
Bezdzietne ma³¿eñstwo z województwa pomorskiego poszukuje kobiety,
która donosi stworzony z ich komórek
embrion. Takie og³oszenie ukaza³o siê

w prasie pod has³em dam pracê  donosi jedna z ogólnopolskich gazet.

Dziecko sprzedane po licytacji
w internecie  wspó³czesne
niewolnictwo
An Blomme, Belgijka zawar³a umowê z pewn¹ belgijsk¹ par¹, ¿e za 10 tys.
euro urodzi dziecko poczête in vitro
z u¿yciem spermy holenderskiego mê¿czyzny. Po paru miesi¹cach ci¹¿y wystawi³a nienarodzone dziecko na licytacjê
w internecie i wskutek uzyskania wiêkszej ceny  15 tys. euro  od pary holenderskiej, im odda³a dziecko. Kobiecie
grozi proces za udzia³ w handlu ludmi.10

Dawca spermy musi
p³aciæ alimenty
S¹d Najwy¿szy Szwecji nakaza³
(2005) dawcy spermy dla pary lesbijskiej
p³acenie alimentów na rzecz trójki dzieci, których jest biologicznym ojcem.
Mê¿czyzna zawar³ z kobietami umowê,
¿e ca³¹ odpowiedzialnoæ za synów one
bior¹ na siebie. Kobiety siê jednak rozsta³y i ta, która urodzi³a dzieci wyst¹pi³a
do s¹du o alimenty. Alimenty wynosz¹
1200 pln na miesi¹c plus suma zaleg³a
w wysokoci 180 tys. pln.11

Dawca spermy przekaza³
5 dzieciom mierteln¹
chorobê
Do Lawrenca Boxera, dyrektora
dzieciêcego oddzia³u hematologii i on-

kologii przy Uniwersytecie Mitchigan
(USA) zg³osi³y siê rodziny, których
5 dzieci by³o chorych na neutropeniê,
mierteln¹ chorobê krwi. Po dochodzeniu okaza³o siê, ¿e dzieci odziedziczy³y
chorobê po biologicznym ojcu podczas
procedury in vitro.12

Wyrzeka siê dziecka, ¿ona
u¿y³a obcego nasienia
Poznañski s¹d musi rozstrzygn¹æ,
czy ojciec ma prawo wyrzec siê dziecka
z probówki, poniewa¿ ¿ona u¿y³a do zap³odnienia nie jego nasienia. Tomasz P.
uwa¿a, ¿e córka, któr¹ urodzi³a w czerwcu jego ¿ona, nie jest jego dzieckiem.
Anna P. upiera siê, ¿e to ich wspólny potomek. Sprawa by³aby zapewne prosta
do wyjanienia, gdyby nie fakt, ¿e dziecko zosta³o poczête wskutek zap³odnienia
in vitro. I u¿yte do zabiegu nasienie nie
pochodzi³o od Tomasza P. Anna P. przyzna³a, ¿e do skutecznego zap³odnienia
dosz³o w tajemnicy przed mê¿em. Obecnie para jest w trakcie rozwodu.13

LifeSiteNews, June 22, 2004
Guardian, May 30, 2006
3 LifeSiteNews, June 14, 2002
4 LifeSiteNews, June 27, 2003
5 LifeSiteNews, February 25, 2002
6 LifeSiteNews, February 16, 2004
7 The Times, 29.03.2006
8 Nasz Dziennik, 7 padziernika 2004
9 Gazeta Wyborcza, 5-6 marca 2005
10 Gazeta Wyborcza, 25-26 maja 2005
11 Rzeczpospolita, 18 padziernika 2005
12 LifeSiteNews, May 23, 2006
13 www.gazeta.pl, 20 padziernika 2006
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Medyczne konsekwencje in vitro
mierci noworodków
Metaanaliza 15 niezale¿nych badañ
naukowych, przeprowadzona przez amerykañskich naukowców, wykaza³a 2-krotnie wiêksz¹ miertelnoæ noworodków
poczêtych w wyniku in vitro ni¿ poczêtych w naturalny sposób1.

Wady wrodzone p³odu
Australijskie badania 4000 dzieci
urodzonych miêdzy 1993 a 1997 r. wyS³u¿ba ¯yciu II/2006

kaza³y, ¿e wród dzieci poczêtych w sposób naturalny 4,2 proc. ma wady wrodzone, natomiast wród dzieci poczêtych
in vitro 9 proc. Wykazano tak¿e, ¿e procent dzieci obci¹¿onych wiêcej ni¿ jedn¹
wad¹ wrodzon¹ w grupie kontrolnej wynosi 0,5 proc., natomiast wród dzieci
poczêtych in vitro 1,6 proc2.
Metaanaliza, przeprowadzona na
podstawie 25 wczeniejszych badañ
z ca³ego wiata wykaza³a, ¿e ryzyko urodzenia siê dziecka z wad¹ wrodzon¹
wzrasta po zap³odnieniu techniki wspo-

maganego rozrodu (w stosunku do zap³odnienia w sposób naturalny) rednio
30-40%3.
Inni naukowcy badaj¹cy procentowy
udzia³ dzieci z wadami wrodzonymi
wród dzieci poczêtych in vitro stwierdzili, ¿e procent ten wynosi 6,2 w stosunku do 4,4 w grupie kontrolnej (dzieci
poczêtych w sposób naturalny)4.
Badacze zajmuj¹cy siê ryzykiem
neuro-ortopedycznych wad u dzieci poczêtych in vitro stwierdzili wystêpowanie tych wad u 0,89 % dzieci poczêtych
21
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sposób5.

Ci¹¿e mnogie
Z ogólnonarodowych badañ w USA,
zestawionych w formie rz¹dowego raportu wynika, ¿e 33,6 % ci¹¿ zapocz¹t-
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Wczeniactwo
Amerykañscy badacze zajmuj¹cy siê
rozwojem bliniaków po zap³odnieniu in
vitro stwierdzili, ¿e w przebadanej grupie ci¹¿a powsta³a w wyniku in vitro,
trwa³a rednio 30 tygodni, podczas gdy
naturalnie rozpoczête ci¹¿e trwa³y 33,5
tygodnia10. W metaanalizie 15 niezale¿-
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wzrost ryzyka ³o¿yska przoduj¹cego
w ci¹¿ach zapocz¹tkowanych in vitro14.
Norwescy badacze stwierdzili, ¿e ryzyko
to jest 6-krotnie wy¿sze u kobiet, które
poczê³y in vitro w stosunku do kobiet,
które poczê³y w naturalny sposób15.

Syndrom Beckwitha-Wiedemanna

Wystêpowanie tego zespo³u (charakteryzuj¹cego siê nieprawid³owociami
chromosonalnymi, prowadz¹cymi do
Ci¹¿e na
Poród na
Dzieci
Dzieci na
1 próbê (%) 1 próbê (%) (w liczbach) 1 próbê (%) powstawania guzów u dzieci) jest 9 razy
czêstsze ni¿ u dzieci poczêtych w sposób
naturalny16. Wed³ug innych badaczy 
24,3
14,0
3 026
17,9
21,6
16,8
1 413
21,1
4,6 raza17.
24,7
16,4
23 771
22,9
27,9
21,9
1 391
27,8
Mózgowe pora¿enie dzieciêce
22,5
14,8
5 791
19,1
Dzieci urodzone w wyniku wykorzy26,6
22,3
713
28,9
17,9
13,6
175
17,1
stania procedury in vitro maj¹ o 60%
wiêksze ryzyko wyst¹pienia u nich mó31,0
24,0
1 099
29,7
zgowego pora¿enia dzieciêcego ni¿ dzie23,3
16,5
178
22,9
ci poczête w sposób naturalny (gdy przy
24,4
19,4
979
26,5
in vitro stosowana jest procedura zamra30,2
24,0
630
32,7
¿ania embrionów ryzyko wzrasta o ko38,5
31,0
12 673
43,8
lejne 230 %)18.

Cykle IVF. Rezultaty w wybranych regionach
Kraj

Próby

Transfery

Azja
Australia
Europa
Dania
Niemcy
Norwegia
Polska
Szwecja
Ukraina
Ameryka
£aciñska
Kanada
USA

16 901
6709
112 708
4 999
30 353
2 463
1 022
3 699
778
3 694

NA
NA
98 215
4 418
25 327
2 229
898
3 392
736
3 249

1 926
28 940

1 782
26 905

International Committee for Monitoring Assisted Reproductive
Techology, World collaborative report on in vitro fertilization, 2000,
Fertility and Sterility, Vol. 85, No. 6, June 2006
kowanych in vitro to ci¹¿e mnogie,
a 51,3 % dzieci poczêtych w wyniku in
vitro rodzi siê z ci¹¿y mnogiej6.

Niska masa urodzeniowa
Procedura in vitro obarczona jest
2,6-krotnym wzrostem ryzyka urodzenia
siê dziecka z nisk¹ mas¹ urodzeniow¹
(w przypadku ci¹¿y pojedynczej,
w przypadku mnogiej to ryzyko wzrasta
wiêcej)7. Inni badacze stwierdzaj¹, ¿e
ryzyko to wzrasta 1,8 raza, za ryzyko
uroczenia dziecka z bardzo nisk¹ mas¹
urodzeniow¹ wzrasta 2,7 raza. Amerykañscy badacze zajmuj¹cy siê rozwojem
dzieci po zap³odnieniu in vitro stwierdzili, ¿e  w grupie przebadanych dzieci 
masa urodzeniowa bliniaków po in vitro wynosi³a rednio 1476 g, a po naturalnym poczêciu 2009 g8. Inni badacze
zajmuj¹cy siê procentowym udzia³em
dzieci z bardzo nisk¹ oraz nisk¹ mas¹
urodzeniow¹ cia³a wród dzieci poczêtych in vitro stwierdzili, ¿e procent ten
wynosi odpowiednio 7,9 oraz 34,2 w stosunku do 3,9 oraz 23,9 w grupie kontrolnej9.

nych badañ naukowych stwierdzono
2-krotny wzrost ryzyka przedwczesnego
porodu u dzieci poczêtych in vitro11. Kolejni badacze stwierdzili ponad 2-krotny
wzrost ryzyka przedwczesnego porodu
(8,8 % przedwczesnych porodów w grupie dzieci poczêtych in vitro w porównaniu z 4,1 % w grupie kontrolnej)12.

Trudnoci wychowawcze
Badacze Golombok (1990) i Levy-Shiff (1998) stwierdzili wiêksze trudnoci
wychowawcze u dzieci poczêtych in vitro.

Rozwój fizyczny
Rozwój fizyczny dzieci poczêtych
w wyniku procedury in vitro jest do 2. roku ¿ycia gorszy ni¿ u dzieci poczêtych
w naturalny sposób  stwierdzili Nyira-

Wzrost ryzyka ci¹¿y ektopicznej
Ci¹¿a ektopiczna lub jajowodowa
jest wynikiem sytuacji, w której embrion
zaszczepia siê w jajowodzie lub w innym
miejscu, zamiast w ciance macicy.
W przypadku niewykrycia takiej ci¹¿y,
przewód mo¿e pêkn¹æ w trakcie rozwoju
dziecka (jajowód nie ma takiej rozszerzalnoci jak macica matki), powoduj¹c
mieræ dziecka i stwarzaj¹c powa¿ne zagro¿enie dla ¿ycia matki. Ryzyko tych
ci¹¿ po jednej z technik in vitro wzrasta
nawet dwukrotnie13.

£o¿ysko przoduj¹ce
W metaanalizie 15 niezale¿nych badañ naukowych stwierdzono 2,8-krotny

Dziecko w 11 tygodniu od poczêcia
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ti, Orvos, Bartfai i Kovacs (1997)19. PDI
(Physical Developmental Index), wskanik u¿yty przez badaczy z Nebraski do
oceny rozwoju fizycznego 2-letnich bliniaków poczêtych in vitro wyniós³ 85,
podczas gdy dla dzieci poczêtych naturalnie 99,8. (Badacze twierdz¹, ¿e w póniejszym okresie ¿ycia dzieci ró¿nice te
zanikaj¹)20.

Udokumentowane przypadki
mierci kobiet po IVF
W literaturze opisano przypadki
mierci kobiet, które zmar³y po komplikacjach in vitro: takie przypadki mia³y
miejsce m.in. w Irlandii (2004), Nowej
Zelandii (1995)21, Polsce  w Krakowie w kwietniu 2003 r. w wyniku niedope³nienia obowi¹zków lekarzy w czasie
procedury in vitro zmar³a 29-letnia kobieta22.

Zespó³ nadmiernej stymulacji
jajników
U pacjentek poddawanych zap³odnieniu in vitro (IVF) mo¿e wyst¹piæ
ciê¿ki zespó³ nadmiernej stymulacji jaj-

Jackson R, Gibson K, Wu Y, Croughan
M, Perinatal Outcomes in Singletons
Following In Vitro Fertilization: A MetaAnalysis, Obstetrics&Gynecology, Vol.
103, no 3, March 2004
2 Hansen M, Kurinczuk J,
Bower C.,
Webb S, The risk of major birth defects
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and in vitro fertilization, N Eng J Med.,
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3 Hansen M, Bower C., Milne E, Klerk N,
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Budelier W, Ryan G, Sparks A, Van
Voorhis B, In vitro fertilization is
associated with an increase in major
birth detects, Fertility and Sterility, Vol.
84, No. 5, Nov 2005
5 Hage E, et al., The risk of neuroorthopaedic malformations following invitro fertilization, Journal of Pediatric
Orthopaedics B., 15 (3):229-232, May
2006
6 Clay Wright V, Chang J, Jeng G,
Macaluso M, Assisted Reproductive
Technology Surveillance  United States
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Disease
Prevention
and
Health
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7 Schieve LA, Maeikle SF, Ferre C et al.,
Low and very low birth weight in infants
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ników (OHSS; severe ovarian hyperstimulation syndrome).
W ciê¿kiej postaci zespo³u OHSS obserwuje siê masywne wodobrzusze,
a wielkoæ jajników przekracza 12 cm,
siêgaj¹ one niekiedy wysokoci ³uków
¿ebrowych. W przebiegu tej najciê¿szej
postaci zespo³u opisywano przypadki
zgonów zwi¹zanych z wystêpowaniem
zespo³u ADRS, niewydolnoci nerek,
zakrzepicy ¿ylnej, zawa³ów serca i udarów niedokrwiennych mózgu.
£agodne formy zespo³u (OHS) s¹
czêste i wystêpuj¹ u oko³o 25 % pacjentek poddaj¹cych siê in vitro. Ciê¿ki zespó³ (OHSS) wystêpuje u 01, % do 2 %
pacjentek23.
Belgijscy naukowcy przebadali historiê 1800 pacjentek, które przesz³y
procedurê in vitro. Ciê¿ki zespó³ nadmiernej stymulacji jajników pojawi³ siê
u 2,1 % z nich24.

IVF a nowotwory
Przed rozpoczêciem procedury in vitro kobiecie podawane s¹ du¿e iloci leków, by wywo³aæ tzw. superowulacjê.
Badacze stwierdzili, ¿e procedura in vitro

conceived with the use of assisted
reproductive technology, N Engl J Med.
2002; 346: 731-37
8 Kelly-Vance L, Anthis K, Needelman,
Assisted
reproduction
versus
Spontaneus Conception: A Comparison
of the Developmental Outcomes in
Twins, The Journal of Genetic
Psychology; 2004, 165(2), 157-167
9 Olson C, op. cit.
10 Kelly-Vance L, op. cit.
11 Jackson R, Gibson K, op. cit.
12 Olson C, op. cit.
13 Clayton HB, Schieve LA, Paterson HB,
Jamieson DJ, Reynolds MA, Wright VC,
Ectopic Pregnacy Risk with Assisted
Reproductive Technique Procedures,
Obstet Gynecol, 2006 Mar; 107(3):
595-604
14 Jackson R op. cit.
15 Romundstad L, Romundstad P, Sunde
A, During V, Skjaerven R, Vatten L,
Increased risk of placenta praevia in
pregnancies following IVF/ICSI; a
comparison of ART And non-ART.
pregnancies in the same mother, Human
Reproduction Vol. 21, No. 9, pp 23532358, 2006
16 Halliday J, Oke K, Breheny S, Algar E,
Amor
D, Beckwith-Wiedemann
Syndrome and IVF: A Case-Control
Study, Am J Hum Genet. September
2004; 75(3): 526528
17 Gisden R, Trasler J., Lucifero D, Faddy
M, Rare congenital disorders, imprinted

powoduje wzrost ryzyka raka piersi u kobiety poddaj¹cej siê procedurze in vitro25.

Skutecznoæ zabiegów in vitro
Ka¿dy nieudany zabieg in vitro poci¹ga za sob¹ unicestwienie embrionu
ludzkiego. Dlatego moralna ocena zabiegu, w wyniku którego statystycznie prze¿ywa ok. 20-30 % embrionów musi byæ
naganna. Z najnowszych badañ wynika,
¿e ok. 42% zarodków powsta³ych w czasie procedur in vitro posiada genetyczne
defekty uniemo¿liwiaj¹ce im dotrwanie
do koñca ci¹¿y26.
Osobn¹ kwesti¹ moraln¹ jest selekcja
embrionów ze wzglêdu na ich nadprogramowoæ (kiedy procedura in vitro
doprowadzi³a do zagnie¿d¿enia siê kilku
zarodków) czy ze wzglêdu na ich wady
genetyczne. Wreszcie moralnie naganne
jest zamra¿anie niewykorzystanych embrionów, z których ogromn¹ wiêkszoæ
czeka unicestwienie. W samych Stanach
Zjednoczonych rocznie zostaje zniszczonych ok. 170 000  200 000 embrionów
 wynika z dorocznych raportów amerykañskiego centrum ds. kontroli schorzeñ (Center for Disease Control)27.
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Kieruj¹c siê, ogólnoludzkim nakazem etycznym g³osz¹cym bezwarunkowy szacunek dla ¿ycia ka¿dego cz³owieka, a w szczególnoci nauczaniem najwiêkszego z rodu Polaków, S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II  wielkiego obroñcy ¿ycia; wiadomi potêguj¹cych siê zamachów na ¿ycie niewinnych ludzi: terroryzmu, aborcji, eutanazji, postulujemy wzmocnienie prawnej ochrony ¿ycia
cz³owieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez przeprowadzenie takiej nowelizacji jej 38 artyku³u, by przyj¹³ on
brzmienie: Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia od momentu poczêcia do naturalnej
mierci.
Lp.
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Prosimy: w³¹cz siê w tê akcjê!

Zbierz podpisy, przelij pod adresem naszej redakcji  my przeliczymy wszystkie podpisy i przeka¿emy do Kancelarii Sejmu

