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Społeczne uwarunkowania
prokreacji
 Przypadkowe

błędy podczas kopiowania DNA.
Mutacje: selekcja i ewolucja.
 Transfer RNA/DNA między mikroorganizmami.
 Rozmnażanie: prowadzi do powstawania
nowych osobników, nowych pokoleń własnego
gatunku
 Jeśli mamy do czynienia z rozmnażaniem
płciowym, to osobnik potomny z zasady różni
się zarówno od matki i ojca.

Sens biologiczny i implikacje
rozmnażania płciowego
Osobniki potomne gatunków rozmnażających się
płciowo różnią się od każdego z rodziców zestawem
wariantów genów. Zwiększa to ich odporność na
inwazje i infekcje.
 Koszty rozmnażania. Obie płci ponoszą koszty bez
osobistego zysku. Większa inwestycja osobników
żenskich w pokolenie potomne
 Niezbędne dla przetrwania gatunku, lub szerzej: linii
ewolucyjnej, zmieniającej się w czasie.
 Sprzeczność interesów osobnika i linii ewolucyjnej.


Problemy gatunków społecznych








Gatunki żyjące samotniczo i społecznie
Samotnicze: wyraźny podział ról i kosztów M i F.
Społeczne: osobniki nie mogą przetrwać samotnie.
Zyski i koszty życia w grupie
Zyski: grupowa obrona, większe prawdopodobieństwo
znalezienia pokarmu, uczenie się od innych.
Koszty: konieczność zaistnienia hierarchii i
ograniczenie dowolności zachowania.
Konieczność podporządkowania się regułom grupy i
osobnikom wyższym w hierarchii.

Homo sapiens jest gatunkiem
skrajnie społecznym
 Uczymy

się mówić w kontakcie z innymi ludźmi
 Grupy większe niż rodzinne – od 70 tys. lat.
 Grupy plemienne (30 - 500 osób) aż do
rozwoju rolnictwa (5-7 tysięcy lat temu).
 Państwa (10-200 tysięcy) – 3-4 tysiące lat
temu.
 Każda grupa wymusza akceptację przyjętych
przez nią reguł i wierzeń. Jest to koszt życia w
grupie.

Zyski i koszty życia społecznego
Zasady życia w grupie podlegają podobnym
zasadom, co dziedziczenie „z dobrodziejstwem
inwentarza”.
 Zyski: – ochrona grupowa; bardziej stabilne źródło
pożywienia w okresie dzieciństwa, społeczna wiedza
o środowisku, możliwość uczenia się skutecznego
działania przez obserwację.
 Koszty: - ograniczenie niezależności, konieczność
podporządkowania się ważniejszym.
 Indywidualne warianty zachowania, czasem nawet
naruszające powszechne zasady, są „mutacjami
behawioralnymi”, z których większość jest „letalna”,
lecz niektóre przynoszą zyski osobnikowi i grupie.


Społeczności ludzkie ustalają
reguły prokreacji
Typowy dla ludzi związek monogamiczny (F+M) w obrębie
grupy jest rzadko spotykany u ssaków (nornik preriowy).
U ptaków zgrupowania par nie tworzą tak ścisłych
związków społecznycch. Pozalęgowe zgrupowania
krukowatych mają strukturę podobną do plemienia.
 Poligamia – skutek większej śmiertelnością M niż F.
 Wyłączność kontaktów seksualnych i prokreacji w parze –
względna. Ludzie - 10-20% dzieci niemałżeńskich.
 Ludzie – posiadanie własnej partnerki i dzieci przez
każdego M grupy zwiększa zaangażowanie wszystkich M
w obronę grupy, co zwiększa szanse przeżycia wszystkich
członków.


Ludzkie zasady społeczne i
religijne
 Powszechność

przekonań o istnieniu świata
duchowego, poza-materialnego i o jego
wpływie na los ludzi i społeczności.
 Przekonania religijne zwiększają skuteczność
przestrzegania reguł etycznych (sankcjonują
je). Zwiększa to zwartość grupy i jej siłę w
starciu z siłami zewnętrznymi. To jest zysk
członków grupy.
 Cena: konieczność przyjęcia ustalonych reguł
niezależnie od własnych chęci i przekonań.

Krwawe kulty płodności







Przekonanie, że przeżycie grupy wymaga
poświęcenia jednostek
Pasterze: ofiary z ludzi (Abraham i Izaak).
Zastąpienie ofiary ludzkiej zwierzęciem.
Celtowie i ich druidzi.
Jutlandia – ofiary wrzucane w bagno.
Scytowie.
Ameryka Południowa – ofiary z ludzi u Azteków i
Majów. Krew jako płyn żywiący bogów i
zapładniający ziemię.

Społeczeństwa i etyka


Badania naukowe rozwinęły się w społeczeństwach
zaawansowanych w rozwoju, także w rozwoju norm
współżycia społecznego.



Społeczeństwa takie akceptują pewne wartości, takie
(między innymi) jak wartość poznawania i komunikowania
prawdy, wartość wiedzy i badań naukowych dla
funkcjonowania społeczności.



Toteż przestrzeganie umowy społecznej, określającej, co
jest, a co nie jest postępowaniem etycznym jest kluczowe
dla rozwoju tych społeczeństw.



Destrukcja wartości moralnych i etyki zagraża istnieniu
rozwiniętych społeczeństw.
Ciągłe renegocjacje społecznej zgody na to, jakie
wartości etyczne (i etyczne koszty) społeczeństwo
uznaje i jak wielką wagę do nich przywiązuje jest
kluczowa dla istnienia i rozwoju społeczeństw.



Ewolucja etyki
Tak jak społeczeństwa, etyka też ewoluuje.
 Zmiany społeczne (np. urbanizacja) i
technologiczne (rozwój nauki, uprzemysłowienie
rolnictwa) sprawiają, że zmienia się ocena wielu
działań, które uprzednio miały akceptację
społeczną i nie wywoływały wątpliwości
etycznych.
 Dotyczy to także społecznie akceptowanego
sposobu i zakresu użycia zdobyczy nauki do
celów i potrzeb ludzkich.


Rozwój antyseptyki
 Położne,

akuszerki
 Rozwój ginekologii medycznej rozpoczął się
dopiero z początkiem XIX wieku.
 Ignacy Semmelweiss (Wiedeń, 1842)
podchloryn wapnia - antyseptyka.
 WTEDY NIE ZNANO JESZCZE BAKTERII
 Teorię o zakażaniu kobiet w połogu przez
lekarzy odrzucono jako uwłaczającą lekarzom.
 Później Lister (1877, Anglia) wprowadził użycie
kwasu karbolowego.

Śmiertelność kobiet w połogu w klinice
medycznej i ginekologicznej
Uniwersytetu Wiedeńskiego 1840-1845
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Stosunek do zapłodnienia, ciąży
i dziecka









W większości społeczeństw płodność (zwłaszcza
kobiet) była uznawana za błogosławieństwo Bogów.
Często samo zapłodnienie jest uznawane za
zachodzące na skutek działania Ducha.
Ciężarna kobieta była obiektem wielu „tabu”.
Już w niektórych społecznościach plemiennych
szamani umieli wykonywać „cesarskie cięcie”.
Do niedawna - wysoka śmiertelność matek i dzieci.
Często pozostawienie urodzonego dziecka przy życiu
lub nie było zależne do decyzji matki lub ojca.
Grecy - nakaz zabijania ułomnych dzieci.

Sztuczne poronienia
Przysięga lekarska Hipokratesa
• Przysięgam ---- na wszystkich bogów i boginie,
biorąc ich za świadków, że wedle mej możności i
zdolności będę dochowywał tej przysięgi i tego
zobowiązania.
•
--• Nikomu, nawet na żądanie, nie podam
śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej
doradzał, podobnie też nie dam nigdy
niewieście środka na poronienie.
•
---

Status dzieci
• Niewolnicy, kobiety i dzieci były w Grecji i Rzymie
WŁASNOŚCIĄ pana domu.
• U Żydów, w Grecji, Rzymie - uznanie noworodka za
swoje dziecko przez wzięcie go na ręce przez ojca.
• Ateny: zrzucanie ze skały tarpejskiej
• Chrześcijaństwo: noworodek staje się pełnoprawnym
człowiekiem po chrzcie.
• Średniowiecze: częste przypadki „cichego”
uśmiercania niechcianych dzieci tuż po porodzie, bez
chrztu.
• Później: wysoka częstotliwość porodów i większa
kontrola społeczna. Przeważały pokątne aborcje.

Chrześcijaństwo – dusza i ciało









Sama materia nie czyni Osoby Ludzkiej. Bóg
„tchnął” w ciało duszę i wtedy powstała pierwsza
Osoba (Adam).
Powtarza się to przy każdym poczęciu.
Pytanie: Kiedy to się dzieje?
Pierwotna odpowiedź: po kilku tygodniach (4-8) od
zapłodnienia. Św. Augustyn, Św. Tomasz z Akwinu,
Ojciec Kościoła.
Obecny dogmat kościelny (początek XX wieku): w
chwili zapłodnienia.
Duża waga tej definicji: od tego momentu powstaje
nowa Osoba, podlegająca pełnej ochronie prawnej.

Aborcja, społeczeństwo, Kościoły
chrześcijańskie, inne religie

Prezerwatywy, stosunek przerywany i środki roślinne znane
były od starożytności.
 Od średniowiecza Kościół sprzeciwiał się antykoncepcji i
aborcji, jako interwencji w Wolę Bożą.
 Rozwój wiedzy w dziedzinie fizjologii i ginekologii doprowadził
do opracowania stosunkowo bezpiecznych metod usuwania
płodu (lata 1920-te), a następnie antykoncepcji hormonalnej
(1960-80).
 Kościół Katolicki akceptuje tylko powstrzymanie się od
stosunków seksualnych w okresie płodnym (naprotechnika).
 Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański) dopuszcza, a
nawet popiera wszelką antykoncepcję, z wyjątkiem pigułek
wczesnoporonnych, które uznaje za formę aborcji.
 Inne religie dopuszczają antykoncepcję, ale nie aborcję.
Wyjątek – Anglikanie – dopuszczają także aborcję.


Pytania prawne
 Czy

rozwiązania i normy etyczne osób innych
religii i niewierzących powinny być uznawane
(tolerowane) w naszej społeczności?.
 Czy obowiązkiem każdego członka naszej
społeczności jest posiadanie i wychowanie
dzieci?
 Czy w obecnych warunkach (niska
śmiertelność niemowląt i dzieci na całym
świecie) godnym poparcia jest rodzenie więcej
niż 2-3 dzieci?
 Przeludnienie Afryki i Azji, wymieranie Europy.

Współczynnik dzietności na
świecie

Rozwój płodu, Osoba, aborcja:
pytania i problemy
Szansa ludzkiej zygoty na rozwinięcie się w płód i urodzenie
się: od zapłodnienia - 40%; od zagnieżdżenia w macicy – 85%.
 Proces rozwoju organizmu. Różne struktury i funkcje powstają
w różnych, sciśle określonych fazach rozwoju.
 Pierwsze neurony powstają ok. 7-8 tygodnia od zapłodnienia.
Czy to jest moment powstania Świadomości?
 Prawa i zdrowie kobiet a aborcja. Co ważniejsze: życie matki,
czy dziecka?
 Wady moralne i społeczne amerykańskiego i komunistycznego
uregulowania prawa do aborcji.
 Testy ciążowe i aborcje selektywne ze względu na płeć.
Społeczeństwa Chin i krajów muzułmańskich preferują
chłopców. Skutek - problemy demograficzne.


Diagnostyka prenatalna – zyski i
problemy









Coraz lepsza i wcześniejsza diagnostyka prenatalna
umożliwia bardzo wczesne wykrycie ciąży (w 2-3
tygodniu) oraz przewidzenie (w części przypadków), że
poczęte dziecko będzie miało określone problemy albo
też będzie ciężko uszkodzone (od 2-3 miesiąca).
Leczenie w czasie ciąży. Wczesna diagnostyka umożliwia
n.p. naprawę wad zastawek serca przed porodem.
Umożliwia też rozpoznanie nieodwracalnych uszkodzeń
(n.p. zespół Downa, brak mózgu). Co wtedy zrobić?
Przypadek pacjentki prof. Chazana. Klauzula sumienia.
Pytania. Czy państwo (własność wszystkich obywateli)
ma prawo zabronić aborcji w takich przypadkach? Czy
aborcja takiego dziecka jest zabójstwem?

Pytania
Kiedy zaczyna się Istota Ludzka?
 Czy jedna komórka z kompletem genów powinna mieć status
i prawa równe prawom urodzonego dziecka?
 „Co z ciebie wyrośnie?” (problem wielu możliwych fenotypów
z jednego genotypu)
 Proces rozwoju. Różne struktury i funkcje powstają w
określonych fazach rozwoju.
 Pierwsze neurony powstają ok. 7-8 tygodni po zapłodnieniu.
Czy to jest moment powstania Świadomości?
 Prawa kobiet a aborcja. Wady moralne i społeczne
amerykańskiego i komunistycznego uregulowania aborcji.
 Jak zapobiec użyciu testów ciążowych do selektywnych
aborcji? Późniejsze problemy demograficzne.


Polskie uregulowanie prawne
aborcji (sztucznego poronienia)
•
•

•
•

•
•



Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 1996 r. Nr 139, poz. 646)
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. akt K 26/96
Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 1997 r. o utracie
mocy obowiązującej art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt 4 ustawy o
zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 1997 r.
Nr 157, poz. 1040)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
(uchylona) (Dz.U. z 1956 r. Nr 12, poz. 61)
Rada Ministrów: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania w roku 2006 ustawy z dnia 7
stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży oraz o skutkach jej stosowania. 2007-11-06. [dostęp
2007-11-26].
W przygotowaniu: nowa Ustawa.

Aborcja jest dopuszczalna w
Polsce gdy:
 Ciąża

zagraża życiu matki
 Ciąża powstała w wyniku gwałtu
 Płód jest ciężko uszkodzony
 Ostatni

powód jest sporny.
Pytanie: jakiego stopnia uszkodzenie płodu
usprawiedliwia aborcję – jeśli w ogóle.
Wzgląd na cierpienia matki i dziecka w
przypadku uszkodzeń uniemożliwiających
przeżycie dziecka.

Wiemy i możemy coraz więcej









W ciągu ostatnich 70 lat stworzono współczesną
wiedzę ginekologiczną i nowe metody (USG,
wykrywanie hormonów, komórek płodowych w krwi
matki).
Możliwe jest obecnie wczesne uzyskanie dokładnej
diagnozy, co wcześniej było niemożliwe.
Brak możliwości powodował brak refleksji etycznej.
W tej chwili – gwałtowne przyspieszenie techniczne,
a brak jest wypracowanych zasad etycznych.
Zmiany stosunku społeczeństwa do różnych
problemów.
Nienadążanie systemu prawnego.

Pytanie
 Omów

problemy etyczne związane z
rozwojem metod zapłodnienia
pozaustrojowego i regulacji rozrodu, w
zastosowaniu do człowieka.

