
 

Warszawa - pionierska operacja kręgosłupa dziecka w łonie matki 

Pionierską w Polsce fetoskopową operację rozszczepu kręgosłupa u 25-
tygodniowego płodu przeprowadzili w poniedziałek 11 września br. spe-
cjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Operacja trwała po-
nad 4 godziny. Mama i maluch czują się dobrze – poinformował we wto-
rek WUM w przesłanym PAP komunikacie. 

Rozszczep kręgosłupa u dziecka to ubytek ciągłości kręgosłupa, najczęściej 
w odcinku lędźwiowym lub krzyżowym, mogący prowadzić do uszkodzenia 
rdzenia. „Konsekwencją wady są na ogół porażenia nóg oraz porażenie zwieraczy pęcherza moczowego i/
lub odbytnicy. Operacje wewnątrzmaciczne z powodu rozszczepu kręgosłupa poprawiają rokowanie dla 
dzieci z rozpoznaną wadą, zmniejszają ryzyko powikłań po porodzie, dają też większą szansę na prawidło-
we funkcjonowanie kończyn dolnych oraz zwieraczy” - wyjaśniono w komunikacie WUM. 

Przełomową operację przeprowadził zespół I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa WUM, kierowanej 
przez prof. Mirosława Wielgosia: dr Przemysław Kosiński, dr Robert Brawura-Biskupski-Samaha, lek. Rafał 
Wojdacz, mgr Monika Hiszpańska oraz Sabrina Wagner i prof. Thomas Kohl – prekursor fetoskopowych 
operacji rozszczepu kręgosłupa płodu. 

To właśnie pod okiem prof. Kohla w szpitalu uniwersyteckim w Giessen (Niemcy) szkolili się polscy specjali-
ści. Inicjatorem i pomysłodawcą wprowadzenia fetoskopowych operacji rozszczepu kręgosłupa w Uniwer-
syteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, a tym samym w Polsce, jest prof. Wielgoś. 

Jak wyjaśnił dr Kosiński, fetoskopowe operacje rozszczepu kręgosłupa płodu stanowią alternatywę dla tra-
dycyjnych operacji przebiegających z otwarciem jamy macicy, podobnie jak w trakcie cięcia cesarskiego. 

„Nowy typ operacji polega na tym, że w jamie macicy wykonuje się, podobnie jak w laparoskopii, 3 otwory 
i za pomocą tych otworów zakłada się trokary do jamy owodni. Taka metoda operacji nazywana jest w lite-
raturze „metodą dziurki od klucza” (key hole surgery) lub metodą minimalnie inwazyjną. Do jamy macicy 
wprowadza się dwutlenek węgla, jednocześnie odpompowując płyn owodniowy, który jest naturalnym 
środowiskiem płodu. W ten sposób uzyskuje się bardzo dobrą widoczność, jak również możliwość elektro-
koagulacji - można wykonywać operację polegającą na wycięciu kawałka nieprawidłowej tkanki. Technicz-
nie operacja jest bardzo trudna - na przykład igła, którą dokonujemy szycia ma zaledwie 13 mm” - dodał 
specjalista. 

Szkolenia zespołu w niemieckiej Klinice w Giessen oraz zdobycie funduszy na zakup sprzętu zajęło 1,5 roku. 
Operacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Polsat. 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl 
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Czy Polska złamała prawo ograniczając dostęp do ellaOne? Odpowiedź Komisji 
Europejskiej 

Komisja Europejska potwierdziła w odpowiedzi na pytanie grupy eurode-
putowanych (Terry Reintke, Malin Björk i Maria Arena) wyłączną kompe-
tencję państw członkowskich co do decyzji o dostępności środków anty-
koncepcyjnych i wczesnoporonnych typu ellaOne. Polska nie przekroczyła 
prawa, wprowadzając receptę na ten środek. 

Eurodeputowani zwrócili się 14 lipca br. do Komisji Europejskiej z pyta-
niem o to, czy polski rząd legalnie przywrócił wymóg posiadania recepty 
na zakup środka ellaOne. „W maju 2017 r. rząd polski przeforsował w niż-
szej Izbie Parlamentu ustawę ograniczającą dostęp do jedynej dostępnej antykoncepcji awaryjnej. W wyni-
ku orzeczenia Komisji Europejskiej nr C(2015)51 oraz rekomendacji wystawionej przez Europejską Agencję 
Leków, w styczniu 2015 r. wydano zezwolenie, by antykoncepcja awaryjna zawierająca octan ulipristalu, 
zarejestrowana w Polsce pod nazwą ellaOne, była sprzedawana bez recepty na terenie UE. Antykoncepcja 
awaryjna zawierająca octan ulipristalu została udostępniona w polskich aptekach bez recepty w kwietniu 
2015 r. Jednakże w listopadzie 2016 r. polski Minister Zdrowia ogłosił, że finalizuje inicjatywę mającą na 
celu ograniczenie dostępu do antykoncepcji awaryjnej oraz przywrócenie obowiązkowej recepty od leka-
rza, powołując się na «nadużywanie pigułki» przez nastoletnie dziewczęta”. Eurodeputowani powołali się 
ponadto na badania przeprowadzone przez Millward Brown, które pokazało, że największą grupą wieko-
wą nabywającą pigułkę awaryjną są kobiety pomiędzy 25. i 30. rokiem życia (45%). Tylko 2% kupujących 
ma mniej niż 18 lat. 

Grupa polityków zapytała: „Czy klasyfikacja pigułki dokonana przez polski rząd zachowuje kryteria określo-
ne w artykułach 70-71 dyrektywy 2001/83/WE oraz czy ustawa polskiego rządu wprowadza możliwe roz-
bieżności w procedurze zatwierdzania i klasyfikacji leków, naruszając dyrektywę 2001/83/WE?” 

Komisja Europejska potwierdziła, że wprowadzenie na nowo recepty na zakup ellaOne jest zgodne z pra-
wem europejskim: 

„Prawo farmaceutyczne Unii Europejskiej zawiera przepisy dotyczące odstępstw w odniesieniu do środ-
ków antykoncepcyjnych i środków wczesnoporonnych, a mianowicie w artykule 4 ust. 4 dyrektywy 
2001/83/WE. W ramach tych odstępstw Państwa Członkowskie mogą zabronić lub ograniczyć stosowanie 
tych produktów na swoim terytorium. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) 726/2004 niniejsze od-
stępstwo może dotyczyć również produktów, które zostały zatwierdzone przez Komisję na podstawie opi-
nii Europejskiej Agencji Leków. Polska powiadomiła w ostatnim czasie Komisję o zamiarze skorzystania z 
odstępstwa zgodnie z zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE”. 

Oprac. Magdalena Samoń 

  

Polscy aptekarze domagają się wprowadzenia klauzuli sumienia 

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski domaga się możliwości po-
wołania się na klauzulę sumienia przez aptekarzy. Według nich, taki zapis 
powinien zostać wprowadzony do polskiego prawa. Odpowiednie pismo 
w tej sprawie członkowie Stowarzyszenia skierowali pod koniec września 
do Konstantego Radziwiłła, szefa resortu zdrowia. 

Dotychczasowe stanowisko rządu bulwersuje aptekarzy. Zgodnie z nim 
farmaceutom nie wolno powoływać się na sprzeciw sumienia. Resort ar-
gumentuje, że taki zapis nie figuruje w ustawie o prawie farmaceutycz-
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nym. 

Aptekarzy, którzy wyrażają sprzeciw wobec sprzedaży niektórych środków, takich jak preparaty antykon-
cepcyjne czy tabletki wczesnoporonne, przybywa. Małgorzata Prusak, prezes Stowarzyszenia Farmaceu-
tów Katolickich Polski, mówi, że zdarzały się przypadki zwolnień farmaceutów, którzy nie zgodzili się na 
sprzedaż między innymi tzw. pigułki „dzień po”. 

„W świetle obecnych przepisów prawnych farmaceuta może stosować klauzulę sumienia, ponieważ po-
zwala mu na to konstytucja, ale są duże naciski społeczne i działania pewnych grup, które utrudniają ko-
rzystanie z tej wolności sumienia. W ostatnim czasie pojawiły się listy „aptek bez sumienia”, czyli takich, 
gdzie farmaceuci chcą korzystać z wolności sumienia. Są również przygotowywane specjalne strony inter-
netowe, na których łatwo można zgłosić skargę na takiego farmaceutę” – wskazuje Małgorzata Prusak. 

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski swój postulat o możliwość powołania się na klauzulę su-
mienia podpiera m.in. orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z nim wolność sumienia oznacza 
prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem oraz wolność od przymusu postępowania wbrew 
niemu. 

Źródło: www.radiomaryja.pl 

 

PE: Ochrona życia poczętego przemocą wobec kobiet  

Na początku września Parlament Europejski (PE) w swoim sprawozdaniu 
okresowym wezwał państwa członkowskie do ratyfikacji tzw. Konwencji 
Stambulskiej (Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej). Zakłada ona m.in. przyjęcie postulatu jakoby 
zakaz aborcji był formą przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Parlament 
wzywa państwa do przyśpieszenia działań zmierzających do ratyfikacji 
Konwencji, wymagając jednocześnie wygospodarowania odpowiednich 
środków na tzw. walkę z przemocą wobec kobiet.  

 

Sprawozdanie przewiduje przeprowadzenie odpowiednich szkoleń i procedur pozwalających na wdroże-
nie koncepcji gender-based violence („przemoc oparta na uprzedzeniach związanych z płcią kulturową”), 
zwalczanie seksizmu i stereotypowych ról kulturowych, a także forsowanie języka „neutralnego gendero-
wo” w środkach masowego przekazu. Jednym z postulatów jest uznanie ochrony prawnej dziecka poczę-
tego (zakaz aborcji) za formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Przyjęcie sprawozdania w konsekwencji 
oznacza poddanie się silnym presjom politycznym.  

 

Przyjęte założenia stoją w sprzeczności z prawem międzynarodowym i mogą stanowić naruszenie wyłącz-
nych kompetencji państw członkowskich. Jak podkreśla dr Joanna Banasiuk, wiceprezes Ordo Iuris – sta-
nowisko PE stoi w sprzeczności również z wiedzą medyczną. Kontrargumentem w tej sprawie może być 
również tzw. Deklaracja Dublińska, wskazująca na fakt, że zakaz aborcji nie ogranicza kobietom prawa do 
dostępu do niezbędnej opieki. 

Oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.tvp.info 
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„Tandemowe in vitro” 

Niektóre kliniki przeprowadzające procedurę zapłodnienia in vitro zaczęły oferować starszym kobietom 
nową usługę, tzw. tandemowe in vitro (ang. tandem IVF). 

W wielu krajach ta metoda jest zakazana, jednak tam, gdzie prawo nie reguluje dostatecznie zasad prze-
prowadzania procedur zapłodnienia in vitro, część klinik rozszerzyła ofertę świadczonych usług o tande-
mowe in vitro. W Europie procedurę tę przeprowadza się między innymi w Hiszpanii czy Grecji. 

Gdy kobieta po 40. roku życia przychodzi do lekarza, by poddać się procedurze sztucznego zapłodnienia, 
zwykle proponuje się jej najpierw utworzenie embrionów z jej własnych komórek jajowych, a jeżeli to się 
nie powiedzie – z komórek dawczyni. Kliniki oferujące tandemowe in vitro mogą zaproponować kobiecie 
znacznie tańszą możliwość – połączenie tych dwóch rozwiązań. Do macicy kobiety wszczepia się jednocze-
śnie embriony utworzone z jej komórek jajowych, jak i utworzone z komórek pochodzących od młodszej 
dawczyni. 

W niektórych klinikach oferowane są dodatkowe usługi w połączeniu z tandemowym in vitro: 
„odmładzanie” komórek jajowych kobiety poprzez wstrzykiwanie pobranych z nich jąder komórkowych do 
enukleowanych (pozbawionych jądra) komórek jajowych dawczyni oraz redukcję embrionów (selektywną 
aborcję) w 11. lub 12. tygodniu ciąży. Kiedy w łonie matki rozwija się więcej embrionów – eliminuje się te 
powstałe z komórek dawczyni. 

 Tłum. i  oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.bioedge.org 

 

Belgia: Zarząd szpitali Braci Miłosierdzia nie zmienia decyzji w kwestii praktyko-
wania eutanazji 

W wydanym we wrześniu oświadczeniu zarząd szpitali Braci Miłosierdzia 
w Belgii ogłosił, iż zamierza pozostać przy decyzji, podjętej w marcu br., 
dotyczącej zezwolenia na praktykowanie eutanazji w prowadzonych przez 
organizację belgijskich szpitalach psychiatrycznych. Mimo iż Watykan i 
przełożony zgromadzenia wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec tej prak-
tyki, sprzecznej z nauką Kościoła, organizacja stwierdza, że prowadzone 
działania stanowią odpowiedź na zmiany dokonujące się w społeczeń-
stwie i są spójne z doktryną Kościoła katolickiego. W związku z odmową 
podporządkowania się żądaniom Watykanu prawdopodobnie placówkom prowadzonym przez zgroma-
dzenie odebrane zostanie prawo do określania się jako katolickie. Członkom zarządu grozi również wyklu-
czenie z Kościoła. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 
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Projekt „Komentarza Ogólnego” Komitetu Praw Człowieka do art. 6 Międzynaro-
dowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych dotyczący prawa do życia 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, podpisany i ratyfi-
kowany przez większość państw na świecie (Polska w 1977 r.), to dokument 
o wiążącym charakterze prawnym opisujący podstawowe prawa człowieka i 
zobowiązania państwa wobec obywateli. Artykuł 6. tego dokumentu mówi o 
prawie do życia przysługującym każdemu człowiekowi. 

Na mocy Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych został 
powołany Komitet Praw Człowieka, mający stać na straży wykonywania zapi-
sanych w tym dokumencie zobowiązań. Właśnie ten organ kontrolny jest 
odpowiedzialny za napisanie projektu Komentarza Ogólnego do artykułu 6. I 
chociaż większość jego zapisów nie budzi zastrzeżeń, to wśród rozważań o konieczności zapewnienia do-
stępu do opieki medycznej, dobrym traktowaniu więźniów czy konieczności opieki nad uchodźcami, znalazł 
się również zapis o obowiązku zapewnienia przez każde państwo dostępu do aborcji. 

W punkcie 9. projektu Komentarza Ogólnego czytamy: „Chociaż państwa-strony mogą podjąć środki mają-
ce na celu uregulowanie prawne terminacji ciąży [aborcji], takie środki nie mogą prowadzić do naruszenia 
prawa do życia ciężarnej kobiety lub jej innych praw wynikających z Paktu, w tym zakaz okrutnego, nieludz-
kiego i poniżającego traktowania lub karania. Tak więc wszelkie prawne ograniczenia możliwości ubiegania 
się przez kobiety o aborcję nie mogą, między innymi, zagrażać ich życiu lub narażać je na fizyczny lub psy-
chiczny ból lub cierpienie naruszające artykuł 7. Państwa-strony muszą zapewnić bezpieczny dostęp do 
aborcji, by chronić życie i zdrowie ciężarnych kobiet, a także w sytuacjach, gdy donoszenie ciąży sprawiało-
by kobiecie znaczny ból lub cierpienie, zwłaszcza gdy ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, lub gdy 
płód cierpi z powodu śmiertelnego upośledzenia. Państwa-strony nie mogą regulować prawnie ciąży lub 
aborcji w sposób sprzeczny z ich obowiązkiem zagwarantowania, iż kobiety nie będą musiały poddawać się 
niebezpiecznej aborcji (na przykład, państwa-strony nie powinny podejmować takich działań, jak kryminali-
zacja ciąży niezamężnych kobiet lub stosowanie sankcji karnych wobec kobiet poddających się zabiegowi 
aborcji, wobec lekarzy przeprowadzających tenże zabieg, kiedy podejmowanie takich działań znacznie 
wzmogłoby uciekanie się do niebezpiecznych aborcji). Państwa członkowskie nie powinny też wprowadzać 
upokarzających i niedorzecznie uciążliwych wymogów dla kobiet chcących poddać się zabiegowi aborcji. 
Obowiązek ochrony życia kobiet przed zagrożeniami dla zdrowia związanych z niebezpiecznymi aborcjami 
wymaga od państw-stron zapewnienia kobietom, mężczyznom, a zwłaszcza młodzieży, dostępu do infor-
macji i edukacji o opcjach reprodukcyjnych oraz do szerokiego wachlarza metod antykoncepcyjnych. Pań-
stwa-strony muszą również zapewnić dostępność odpowiedniej przedporodowej i po-aborcyjnej opieki 
zdrowotnej dla kobiet w ciąży”. 

Powyższy komentarz odnosi się do pierwszego punktu 6. artykułu Paktu, który brzmi: „Każda istota ludzka 
ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samo-
wolnie pozbawiony życia”. 

European Center for Law and Justice (ECLJ) – organizacja pozarządowa posiadająca specjalny status konsul-
tacyjny przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, będąca członkiem Europejskiej Federacji ONE OF US 
przygotowała pisemne memorandum do Komitetu Praw Człowieka ONZ, by wyrazić swój zdecydowany 
sprzeciw wobec zmiany definicji prawa do życia w międzynarodowym ustawodawstwie. Memorandum zo-
stało złożone w Komitecie  Praw Człowieka ONZ 6 października br.  

Oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.ohchr.org oraz isap.sejm.gov.pl 
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Komórki macierzyste i badania z udziałem ludzkich embrionów: na co zezwala 
prawo w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych 

Kontynuujemy cykl artykułów na temat regulacji prawnych dotyczących komórek macierzystych i badań z 
udziałem ludzkich embrionów w wybranych krajach Europy i Świata. 

Wielka Brytania 

Zgodnie z brzmieniem ustawy o ludzkim zapłodnieniu i embriologii z 1990 r. ludzkie embriony mogły być 
używane do celów badawczych wyłącznie w określonych okolicznościach. Mogły być one tworzone po-
przez transfer jądra komórkowego w procesie tzw. „terapeutycznego klonowania”. Wprowadzono jednak 
następujące zastrzeżenia prawne: konieczność wyrażenia zgody przez rodziców, w embrionie nie może za-
wiązać się tzw. smuga pierwotna lub embrion nie może mieć więcej niż 14 dni. Aby badania mogły się roz-
począć, musiały otrzymać pozwolenie (licencję), wydawaną przez Instytucję ds. Ludzkiego Zapłodnienia i 
Embriologii (ang. Human Fertilisation and Embriology Authority, HFEA). Licencje wydawano wyłącznie tym 
jednostkom badawczym, które wykażą, że prowadzone przez nie badania mają na celu poprawę jakości 
leczenia niepłodności lub metod antykoncepcyjnych, przyczynić się do wzrostu poziomu wiedzy na temat 
przyczyn poronień lub przyczyn występowania chorób dziedzicznych lub przyczynić się do rozwoju metod 
wspomagających rozpoznawanie genetycznych i chromosomalnych nieprawidłowości embrionów przed 
implantacją. Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia, dla danego projektu nie mogły mieć zastosowania 
inne, alternatywne środki do osiągnięcia celu badawczego. 

31 stycznia 2001 r. wprowadzono regulacje dot. celów badawczych eksperymentów prowadzonych z wy-
korzystaniem ludzkich embrionów (ang. Human Fertilisation and Embriology Research Purposes Regula-
tions). Od tamtej pory licencji wymagają również badania, w których wykorzystywane są i powoływane do 
życia ludzkie embriony, a których celem jest: wzrost poziomu wiedzy dot. rozwoju embrionalnego, rozwoju 
poważnych chorób lub wykorzystanie pozyskanej wiedzy w celu leczenia poważnych schorzeń. Lista licen-
cjonowanych badań naukowych, które wykorzystują ludzkie komórki macierzyste pochodzenia embrional-
nego, jest stale uzupełniana i udostępniona dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej 
HFEA.  

W 2008 r. wydano kolejną nowelizację ustawy. Wprowadzono m.in. dodatkowe zastrzeżenie, aby metody 
powoływania do życia ludzkich embrionów oraz ich wykorzystanie w celach badawczych było nadzorowa-
ne przez odnośne władze, nadające jednostkom licencje na prowadzenie badań. 

W lutym 2016 r. HFEA po raz pierwszy na świecie wydało zgodę na badania nad wprowadzaniem zmian 
genetycznych w ludzkich embrionach. Co więcej, od 2008 r. w Wielkiej Brytanii dozwolone jest prowadze-
nie badań z wykorzystaniem ludzko-zwierzęcych hybryd. 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 

W Stanach Zjednoczonych badania z udziałem ludzkich embrionów nie zostały jeszcze poddane regulacji 
na poziomie federalnym. Oznacza to, że regulacje prawne tych kwestii leżą w gestii poszczególnych sta-
nów. 

W 2001 r. były prezydent USA, George W. Bush, zakazał finansowania z funduszy federalnych badań wyko-
rzystujących linię komórek macierzystych pozyskaną później niż w sierpniu 2001 r. Finansowanie zostało 
ograniczone do tych badań, które wykorzystywały „stare” (kilkudniowe) embrionalne linie komórek macie-
rzystych pozyskane z tzw. nadliczbowych embrionów, pierwotnie powołanych do życia w celach reproduk-
cyjnych. Pozyskanie materiału do badań wiązało się z koniecznością wyrażenia zgody przez dawców. 

Zmiany w prawie dot. finansowania tego typu badań zostały wprowadzone w marcu 2009 r. przez nowego 
prezydenta, Baracka Obamę. Fundusze stanowe mogły być od tej pory alokowane również w te badania, 
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które wykorzystywały nowsze (młodsze) linie komórek macierzystych. Pozostawiono zastrzeżenie dotyczą-
ce źródła pozyskiwania materiału biologicznego do badań (tj. linii komórkowej) - materiał mógł pochodzić 
od tzw. embrionów nadliczbowych, powoływanych do życia w celach innych niż wyłącznie badawcze.  No-
we zastrzeżenia miały zastosowanie również do badań finansowanych ze środków publicznych. Natomiast 
badania finansowane ze środków prywatnych poddawane są mniej restrykcyjnemu prawu, co oznacza, że 
można w nich wykorzystywać embriony powołane wyłącznie do celów badawczych. 

Rządowa strategia dotycząca badań spotkała się z krytyką organizacji chrześcijańskich, sprzeciwiających się 
wykorzystywaniu do celów badawczych ludzkich embrionów. Do krytycznych głosów przychylił się nawet 
jeden z sędziów sądu pierwszej instancji (Royce Lamberth), który stwierdził, że działania prowadzące do 
zniszczenia ludzkiego embrionu nie mogą być wspierane przez rząd. Ostatecznie jednak kwestie sporne 
rozstrzygnięto na korzyść strony pozwanej argumentując, że finansowanie badań z wykorzystaniem ludz-
kich komórek macierzystych posiada uzasadnienie moralne, ponieważ badania te przyczyniają się do nie-
sienia pomocy milionom poważnie chorych ludzi. 

Tłum. i oprac. Zofia Szafrańska-Czajka na podstawie www.drze.de 

 

Obecne wszędzie ftalany uszkadzają plemniki i zaburzają rozwój embrionów  

Powszechne w plastikach i przedmiotach codziennego użytku związki che-
miczne – ftalany  wpływają negatywnie na płodność u mężczyzn, upośle-
dzają jakość plemników i są związane z późniejszymi zaburzeniami rozwoju 
embrionów.  

Już od kilku lat zajmujący się problemami płodności badacze podejrzewali, 
że niektóre substancje znajdujące się w farbach, plastikach czy kosmety-
kach (takich jak np. pianka do golenia), powodują zmiany poziomu hormo-
nów u mężczyzn czy obniżają jakość nasienia. Jakie związki chemiczne są 
tego przyczyną, jak poważny jest to wpływ i jakie rodzi to konsekwencje - 
pokazała praca amerykańskich badaczy pt. Preconception urinary 
phthalate concentrations and sperm DNA methylation profiles among men undergoing IVF treatment: a 
cross-sectional study,  opublikowana w połowie września 2017 r. w prestiżowym czasopiśmie „Human Re-
production”.  

Ftalany to szkodliwe chemikalia obecne dosłownie wszędzie: znajdują się w opakowaniach i foliach, w któ-
re pakowane jest jedzenie, w wysoce przetworzonych produktach spożywczych, plastikach, ręcznikach pa-
pierowych, materiałach z PCV, farbach, odświeżaczach powietrza, perfumach, w większości dezodorantów 
i innych kosmetyków.  

Jak udowodnili autorzy publikacji - ftalany i ich metabolity indukują  zmiany epigenetyczne w męskich ko-
mórkach rozrodczych, przez co bardzo poważnie upośledzają jakość plemników. Zmiany epigenetyczne nie 
wpływają na budowę znajdującego się w plemniku DNA, za to wpływają na jego regulację, a zmiany tego 
typu mogą przechodzić na kolejne pokolenia. Ftalany mogą wyłączać produkcję całych grup białek kluczo-
wych dla prawidłowej budowy i działania plemnika, samego procesu zapłodnienia lub właściwego rozwoju 
embrionu.  

Okazuje się, że styl i warunki życia przyszłych ojców – nie tylko mam – są niezwykle ważne w prekoncepcji. 
Ponieważ ftalany nie tylko upośledzają jakość plemników, ale mogą zagrozić embrionowi, powodując jego 
obumarcie lub w następnych pokoleniach wpływać negatywnie na płodność czy wywoływać nowotwory – 
stanowią one poważne zagrożenie zdrowotne. Stąd zaleca się unikania jedzenia pakowanego w folię i silnie 
przetworzonego oraz rezygnację z zawierających ftalany kosmetyków czy elementów wyposażenia wnętrz. 
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Ze względu na zwiększenie szans na poczęcie i dobro przyszłego dziecka przyszli ojcowie powinni starać się 
minimalizować kontakt z ftalanami minimum przez 3 miesiące przed możliwym zapłodnieniem.  

Publikacja źródłowa: Preconception urinary phthalate concentrations and sperm DNA methylation profiles among men under-
going IVF treatment: a cross-sectional study 

Oprac. Monika Zazula 

 

Owoce kampanii „40 Dni dla Życia” – zamknięto prawie 90 klinik aborcyjnych 

Szef kampanii modlitewnej „40 Dni dla Życia” (ang. 40 Days for Life) ogło-
sił, że w wyniku akcji zamknięto 89 klinik aborcyjnych. Wolontariusze i 
obrońcy życia przez kilka tygodni gromadzili się przed klinikami i modlili za 
nienarodzone dzieci – o to, by mogły przyjść na świat, za ich matki, ojców i 
rodziny – aby zrezygnowali z aborcji, a także za lekarzy i pielęgniarki, by 
porzucili pracę. 

Obecnie, jak mówi Shawn Carney, obrońcy życia planują dotrzeć z kampa-
nią aż do 375 miast na całym świecie. „W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy 
wspaniałe wieści o trzech kolejnych klinikach Planned Parenthood, które porzuciły swoją działalność. Daje 
to łączną liczbę 89 klinik zamkniętych w trakcie trwania kampanii 40 Dni dla Życia” – powiedział. 

Kolejną kampanię zaplanowano w terminie od 26 września do 5 listopada. Shawn Carney podkreśla, że to z 
jednej strony walka toczona z organizacją Planned Parenthood wciąż finansującą ogromne liczby aborcji na 
całym świecie. Lecz z drugiej strony – „kiedy doświadczamy miłości i radości Chrystusa, a matki rezygnują z 
aborcji, pozbawiamy finansowania przemysł aborcyjny. I więcej… oferujemy nadzieję kobietom, a ich dzie-
ciom życie, którego o mało co nie utraciły” – dodał. 

 Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.lifenews.com 

 

Wzrost liczby zapłodnień in vitro w Japonii 

Japońskie Towarzystwo Położnictwa i Ginekologii (JSOG) opublikowało dane dotyczące sztucznego zapłod-
nienia w tym kraju. Wynika z nich, iż w 2015 roku 1 na 20 dzieci narodziło się w Japonii w wyniku in vitro, 
co stanowi wzrost względem lat ubiegłych. W analizowanym roku zrealizowano łącznie 424 151 cykli in vi-
tro, które doprowadziły do 51 tys. urodzeń. Od 1983 roku, kiedy to pierwsze dziecko przyszło w tym kraju 
na świat w wyniku zastosowania sztucznego zapłodnienia, urodziło się w ten sposób 482 tys. dzieci. 

Towarzystwo przewiduje, iż tendencja wzrostowa utrzyma się, ponieważ pary coraz później decydują się 
na zawieranie małżeństw. Kobiety w wieku 40 i więcej lat stanowią 40% korzystających z usług klinik 
sztucznego zapłodnienia, jednak prawdopodobieństwo, że zastosowanie metody zakończy się pełnym suk-
cesem, jest w ich przypadku niewielkie i wynosi 9,1%. 

Japoński rząd zwiększył dofinansowanie in vitro dla korzystających z niego par, postrzegając je jako szansę 
na przeciwdziałanie spadkowi liczby urodzeń. Na pierwszą próbę pary mogą otrzymać od państwa pomoc 
w wysokości 2760 dolarów. 

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org 
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Dokonano pierwszej „chemicznej operacji” ludzkiego embrionu 

Jak donoszą chińscy naukowcy, po raz pierwszy w historii wykorzystano technikę tzw. „chemicznej chirur-
gii” do edycji  DNA u sklonowanych ludzkich embrionów. Koncepcja ta, otwierająca nowe drzwi w genety-
ce, budzi jednak poważny sprzeciw etyczny i łamie Europejską Konwencję 
Bioetyczną.  

Eksperyment polegający na wymianie w DNA embrionu wadliwej, odpo-
wiadającej za mutację zasady, opisali w czasopiśmie „Protein&Cell” chiń-
scy badacze. Publikacja pt. Correction of β-thalassemia mutant by base 
editor in human embryos z 23 września 2017 r. przedstawia przeprowa-
dzoną przez naukowców naprawę DNA na modelu embrionalnym, na sklonowanych wczesnych embrio-
nach, które były obciążone chorobą genetyczną - beta-talasemią. Jak konkludują autorzy publikacji, użycie 
tej techniki na zapłodnionych ludzkich embrionach pozwoliłoby wyeliminować wiele chorób genetycznych i 
zapobiec ich pojawianiu się w następnych pokoleniach. Odkrycie to otwiera nowe możliwości w medycy-
nie, jednak nadmierny entuzjazm niektórych środowisk naukowych może gasić fakt, że przedstawiona 
przez chińskich badaczy technologia jest jeszcze niedopracowana, stosunkowo mało efektywna i wciąż nie-
gotowa, aby mogła być stosowana klinicznie, w warunkach rzeczywistych.  

Jak donoszą autorzy publikacji, osiągnęli oni sukces za pomocą techniki zwanej „edycją zasad DNA” lub 
„chemiczną chirurgią/chemiczną operacją” DNA. Jest to technika, która wychodzi poza dotychczas stoso-
wane techniki oparte o metodę edycji CRISPR/Cas9. Naprawę mutacji wykonano zarówno na ludzkich ko-
mórkach somatycznych, jak i na modelu embrionalnym –posłużono się bowiem techniką klonowania em-
brionów, gdzie do oocytów, pozbawionych jądra komórkowego i białek wrzeciona podziałowego, wprowa-
dzano jądra komórek somatycznych. Tak stworzony model embrionu stymulowano później do dalszych 
podziałów. Do badań użyto 30 sklonowanych w ten sposób embrionów. Kilka obumarło i ostatecznie 20 z 
nich udało się doprowadzić do podziału w stadium 4-8 blastomerów. Badacze całkowicie zniszczyli embrio-
ny, uzyskując do dalszych badań 73 blastomery. Dzięki zastosowanej metodzie udało się naprawić średnio 
20% blastomerów. Zgodę na badanie wydała komisja bioetyczna szpitala uniwersyteckiego Sun Yat-sen w 
Guangzhou, w Chinach. 

Pojawia się pytanie, czy odkrycie, które może otwierać nowe drzwi do edycji genomu obciążonych choro-
bami genetycznymi embrionów, jest rzeczywiście błogosławieństwem dla ludzkości. Z etycznego punktu 
widzenia istnieje kilka powodów dla pojawienia się zastrzeżeń i uznania tego typu manipulacji za moralnie 
niegodziwe. Po pierwsze, badania te wykonywane są na ludzkich komórkach rozrodczych i modelach em-
brionalnych, a w przyszłości miałyby być wykonywane na embrionach w ramach technik in vitro, co oczy-
wiście powoduje sprzeciw etyczny związany z niszczeniem licznych embrionów w toku badań. Po drugie, 
celem badaczy było dokonanie sztucznej zmiany w DNA, która będzie dziedziczona trwale, przez następne 
pokolenia. Kolejnym bardzo poważnym argumentem przeciwko wykorzystywaniu tej metody jest fakt, że 
tego typu badań zabrania „Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastoso-
wań biologii i medycyny”, która w art. 13 stwierdza: "Interwencja mająca na celu dokonanie zmian w geno-
mie ludzkim może być przeprowadzona wyłącznie w celach profilaktycznych, terapeutycznych lub diagno-
stycznych tylko wtedy, gdy jej celem nie jest wywołanie dziedzicznych zmian genetycznych u potomstwa".  

Publikacja chińskich badaczy rodzi także dodatkowe wątpliwości, ponieważ kolejny raz ta sama grupa pu-
blikuje w czasopiśmie „Protein&Cell”, którego współwłaścicielem jest chiński rząd. Rodzi to pytanie o kon-
flikt interesów oraz o strategie chińskiej polityki eugenicznej.  Chińscy naukowcy przyznawali wcześniej, że 
nie mogli opublikować swoich poprzednich wyników – również dotyczących edycji DNA na modelu embrio-
nalnym – w wielu prestiżowych czasopismach, do których się zgłaszali i ostatecznie opublikowali je w 
„Protein&Cell”. Można przypuszczać więc, że recenzenci odrzucali wtedy pracę z powodów etycznych.  
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Czy technika chemicznej chirurgii embrionalnego DNA będzie nadal udoskonalana i jakie będą tego skutki, 
przekonamy się już niebawem.  

Publikacja źródłowa: Correction of β-thalassemia mutant by base editor in human embryos 

Oprac. Monika Zazula 

 

Najnowsze badania: przeprogramowane komórki iPS zmniejszyły objawy Parkin-
sona 

Japońscy naukowcy z powodzeniem przeprogramowali komórki macierzyste 
w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania komórek mózgowych u 
małp. Pozytywne efekty prób klinicznych dają nadzieję na zastosowanie tera-
pii w leczeniu choroby Parkinsona u ludzi. 

Specjaliści z Uniwersytetu Kioto po raz pierwszy wykazali, że ludzkie induko-
wane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPS) mogą zostać podane w bez-
pieczny i skuteczny sposób w celu leczenia choroby Parkinsona. Tzw. komórki 
iPS pochodzą z komórek dorosłego organizmu (np. z komórek skóry), którym 
nadaje się cechy pluripotencji przez przeprogramowanie (czyli wprowadzenie 
lub uaktywnienie odpowiednich genów) w celu uzyskania komórek niezróżni-
cowanych. Następnie steruje się ich rozwojem, by uzyskać określony typ ko-
mórek. 

W trakcie badań, oprócz zwiększenia produkcji dopaminy (której brak w komórkach mózgowych powoduje 
chorobę Parkinsona), zaobserwowano również brak występowania nowotworów. Ludzkie komórki iPS za-
stosowane w eksperymencie „pracowały” niezależnie od tego, czy pochodziły od pacjentów zdrowych czy 
też chorych na Parkinsona. 

Jun Takahashi z Uniwersytetu w Kioto zapowiedział dla Reuters, że następnym krokiem będzie przetesto-
wanie terapii w badaniu klinicznym z udziałem ludzi przed końcem 2018 roku. 

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.reuters.com 

 

Amerykańskie Kolegium Lekarzy przeciwko wspomaganemu samobójstwu 

Amerykańskie Kolegium Lekarzy, po zbadaniu kwestii wspomaganego samobójstwa, wydało oświadczenie 
przeciwko jego legalizacji. W oświadczeniu tym czytamy: „Celem naszej organizacji powinno być czynienie 
umierania mniej, a nie bardziej, zmedykalizowanym. Wspomagane samobójstwo nie jest ani terapią, ani 
odpowiedzią na trudne pytania pojawiające się pod koniec ludzkiego życia. 

Opierając się na etyce, praktyce lekarskiej, polityce i innych przesłankach, Amerykańskie Kolegium Lekarzy 
nie popiera legalizacji wspomaganego samobójstwa. Praktyka ta jest problematyczna, biorąc pod uwagę 
charakter relacji pacjent-lekarz, wpływa na zaufanie w tej relacji, jak również w samym zawodzie, i zasadni-
czo zmienia rolę zawodów medycznych w społeczeństwie. Obowiązkiem lekarzy jest zapewnienie pacjen-
tom opieki medycznej opartej na orzecznictwie klinicznym, naukowych dowodach i etyce. 

Kontrola nad sposobem i czasem ludzkiej śmierci nie była i nie powinna być celem medycyny. Jednakże, 
dzięki opiece świadczonej na wysokim poziomie, skutecznej komunikacji, wsparciu i odpowiednim środ-
kom finansowym, lekarze mogą pomóc pacjentom kontrolować wiele aspektów ich życia na jego ostatnim 
etapie”. 

Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.lifenews.com 
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Oregon: niemal 50% osób decydujących się na wspomagane samobójstwo uwa-
ża siebie za ciężar dla bliskich 

W stanie Oregon, w USA, 48,9% pacjentów decydujących się na wspomagane 
samobójstwo jako jeden z powodów swojej decyzji podaje obawę przed by-
ciem ciężarem dla innych. 

Charles Foster, brytyjski etyk, na swoim blogu określa ten stan rzeczy jako bar-
dzo zasmucający. Obawa przed byciem ciężarem nigdy nie powinna być kryte-
rium uzasadniającym wspomagane samobójstwo.  Myśl o „byciu ciężarem” po-
jawia się w umysłach wielu pacjentów, których życie zbliża się ku końcowi. Jest 
to przygnębiający wskaźnik rozkładu rodzinnych relacji i wzajemnej odpowie-
dzialności w zachodnim świecie. W większości kultur i w większości okresów 
historycznych takie zjawisko byłoby nie do pomyślenia. Nie jesteśmy samotny-
mi wyspami. Wszyscy jesteśmy zależni od innych od momentu poczęcia, gdy 
jesteśmy płodami i dziećmi. Jednak również w dorosłym życiu jesteśmy uzależ-
nieni od wielu osób i czynników – od pozostałych użytkowników dróg, pilotów, 
lekarzy, od genów i pogody. System prawny lub etyczny opierający się na kary-
katurze podstawowych wartości nie może przynieść dobrych rezultatów dla społeczeństwa. 

Etyk podsumowuje, że „prawo powinno być formułowane w taki sposób, by pomagało budować wśród 
rodzin i opiekunów postawy, które nie wzbudzają u chorych poczucia bycia ciężarem dla otoczenia”.  

 Tłum. i oprac. Magdalena Samoń na podstawie www.bioedge.org 

 

Konferencja „Medycyna Paliatywna w Praktyce” (Gdańsk, 13–14 października 
2017 r.)  

W dniach 13–14 października 2017 roku w Gdańsku odbędzie się X jubileuszowa konferencja czasopisma 
„Medycyna Paliatywna w Praktyce”. Spotkanie zgromadzi znanych ekspertów z dziedziny medycyny palia-
tywnej z kraju i zagranicy. 

Specjaliści pochylą się nad takimi zagadnieniami, jak: „Opieka paliatywna u chorych na nowotwory”, 
„Wyzwania opieki paliatywnej w chorobach nienowotworowych”, „Nowości w zakresie leczenia bólu i in-
nych objawów”, „Ocena jakości życia chorych i opiekunów w opiece paliatywnej”. 

„Medycyna Paliatywna w Praktyce” jest kwartalnikiem redagowanym przez specjalistów z zakresu medycy-
ny paliatywnej skierowanym do lekarzy praktyków zajmujących się różnymi działami medycyny, którzy czę-
sto mają kontakt z osobami nieuleczalnie chorymi. Czasopismo ma charakter edukacyjny, a jego celem jest 
upowszechnianie wiedzy z zakresu medycyny paliatywnej — specjalności, która w Polsce w ostatnich la-
tach rozwija się coraz dynamiczniej. 

Program oraz szczegółowe informacje: www.paliatywna.viamedica.pl 

Oprac. Justyna Gajos 
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Zaproszenie na konferencję „Hospicyjna Opieka Perinatalna” (Wrocław, 23 paź-
dziernika 2017 r.) 

Klinika Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 
we współpracy z Fundacją Evangelium Vitae zapraszają na konferencję pt. 
„Hospicyjna Opieka Perinatalna”. Spotkanie odbędzie się 23 października 
2017 r. w godz. 9.00 – 14.45 w Audytorium Jana Pawła II (ul. Borowska 
213, 50-556 Wrocław). 

Prelegenci poruszą takie zagadnienia perinatalnej opieki paliatywnej, jak 
odstąpienie od intensywnej terapii, zaniechanie uporczywego 
(daremnego) leczenia, jak również odstąpienie od resuscytacji po urodzeniu. Zostanie omówiona również 
idea zespołowej opieki perinatalnej oraz potrzeba wsparcia psychologicznego dla rodzin oczekujących na-
rodzin dziecka z wadą letalną. 

Konferencja jest bezpłatna, obowiązują wcześniejsze zapisy. Organizatorzy proszę o telefoniczne potwier-
dzenie przybycia: (71) 733 11 50, (71) 733 11 53 lub mailowo: pro@usk.wroc.pl 

Więcej informacji i program: jedenznas.pl   

Oprac. Agnieszka Jalowska 

 

Zaproszenie: Konferencja naukowa „Komunikacja w medycynie” (Warszawa, 27-
28 października 2017 r.) 

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej serdecznie zaprasza na drugą konferencję z cyklu 
„Komunikacja w medycynie”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2017 r. w Warszawie. 
 
Organizatorzy przewidują w programie wykłady zaproszonych gości i obrady w sesjach tematycznych doty-
czących takich zagadnień, jak: medyczne, psychologiczne, socjologiczne, językowe i prawne aspekty roz-
mowy z pacjentem, perspektywy rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce, badania nad kompetencjami 
zdrowotnymi (ang. health literacy) Polaków, metody nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych 
uczelniach medycznych. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl 

Oprac. Agnieszka Jalowska 
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Konferencja „Heart and Spirit in Palliative Care” (Bydgoszcz, 1-2 grudnia 2017 r.) 

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zaprasza na konferencję „Heart and Spirit in Palliative Care”, która odbę-
dzie się w Bydgoszczy, w terminie 1-2 grudnia 2017 r.  (Hotel Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36). Wy-
darzenie jest realizowane pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej EAPC 
(European Association For Palliative Care). 

Sesje pierwszego dnia konferencji poświęcone będą takim zagadnieniom jak: „Serce i duch w medycynie 
paliatywnej w perspektywie światowej”, „Młode serca i duchy – jak zachęcić studentów medycy do we-
wnętrznej refleksji?”, „Serce i duch w procesie umierania”, „Jak pomóc pacjentowi w wyborze najlepszej 
opcji leczenia?”. Drugiego dnia poruszane będą głównie tematy związane z problemami pacjentów z nie-
wydolnością serca. 

Udział w konferencji jest płatny. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ptodm.org.pl. 

Oprac. Katarzyna Wójcik 
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