
SURJÁN IÁSZlÓ

Kis magyar embriológia

Az. elmúlt egy évben több szö esett a meg nem sZületett gyermekek védelmérőlés az
abortuszról, mint az előző négyévtizedben együttvéve. Akérdést tárgyalták teológiai, jogi,
szociálpolitikai, erkölcsi, demográfiai és orvos-biológiai szempontból. Bár több orvos is
kifejtette véleményét, az ő megközelítési módjuk mintha kissé háttérbe szorult volna. A
közmegegyezés kialakításához mindössze egy orvosi adatot igényeltek: mikortól számít a
magzat élőlénynek?

A biológiának csak kevesek által művelt és ismert ága, az embriológia, az egyedfejlődés

olyan mélységét tárta fel az elmúlt időszakban, amelynek szemléletformáló hatása
elmélyítheti a meg nem sZületett gyermekre vonatkozó ismereteinket. E tanulmány első

része a sZületés előtti élet biológiai sajátosságaival foglalkozik, a második rész az
abortusznak az egyes emberre és a társadalomra gyakorolt hatásairól szól.

I, A megtermékenyített petesejtet zigótának nevezzük. A zigóta egyetlen sejt, amely a
megtermékenyítést követően osztödní kezd, s ezáltal kialakul az embrió és a táplálását
szolgáló embríön kívüli szövetek is. A meg nem sZületett gyermeket a megtermékenyü·
léstőla szívműködés megindulásáig embriónak nevezzük. Ezután, a szilletésig magzah'Ól
beszél az orvosi nyelv. (A köznyelv nem vagy nem következetesen használja ezeket a
szakkifejezéseket. ) Az. embriológia tárgya nemcsak az embriók fejlődése, hanem a
magzatoké is. A szívműködés az embernél a fogamzást követő hatodik héten indul meg,
tehát az embrionális kor hat hét, s a szilletésig tartó magzati-orvosi szakkifejezéssel:
foetális - kor 34 hétig tart.

Mivel a zigóta két élő sejtnek, az anyai petesejtnek s az apai spermiumnak az
egyesüléséből származik, és magais életjelenségeket mutat (anyagcseréje van, osztódik
stb.), az egyed élete egyértelmúen a fogamzáskor kezdódik. Mi indokolhatja ezek után az
anyának vagya társadalomnak az abortuszhoz való jogát? Thdjuk, hogy az anyaméhben
fejlődő lény él, ezért fel kellene tételeznünk, hogy még nem ember. Biológiai szempont
ból ez akkor lehetséges, ha a fejlődésben találunk egy olyan minőségi ugrást, amely
kellően éles határpontot jelenthet az emberi s a még nem emberi élet között, Vizsgáljuk
meg: a megtermékenyítés és a szilletés között akad-e az emberi lét kiindulópontjának
tekinthető ilyen határ.

A zigóta fejlódése sejtosztódások sorozata révén megy végbe. Az. első osztódások
általában nem okoznak döntőváltozást a sejt sajátosságaiban; ha valamilyen oknál fogva e
sejtek elválnak egymástól, teljes értékű testvérek, egypetéjú ikrek keletkeznek. A
későbbiekben azonban a sejteknek ez a teljesértékúsége megszúnik. Egyrészük ilyen, más
részük olyan feladatokra specializálódik, s egymással nem helyettesíthetók. A zigóta
totipotenciáját az utódsejtek fokozatosan elvesztik, elóbb niultipotensek, azaz sok, de
nemminden feladatra válnakképessé, végül unipotensekké válnak, azaz utódaik már csak
egyetlen feladatra képesek. Így például a bőrben a hámsejtek utódai mindig csak
hámsejtek lehetnek. Eközben az embrió rohamosan növekszik, új meg új szervtelepek
jelennek meg, 8 külsőleg is egyre nagyobb a hasonlóság a kifejlett egyeddel.

Az. alakváltoZásokat vagya sejtek működését figyelve megállapíthatjuk, hogy a fejlődés

egyre újabb képességek megszerzésével jár. Kialakulnak a szervtelepek, majd maguk a
szervek is, ezek jó része még a magzati korban működniis kezd. Az egész szervezet egyre
bonyolultabbá, egyre fejlettebbé válik. A fejlődés során alapvetóen megváltozik a sejtek

256



felépítése és mfiködése. A sejtműködés szabályozásában döntő a sejtmag szerepe. A
sejtmag nukleinsav-állománya kémiailag dezoxiribonukleinsav (DNS). Ebben az egyetlen
molekulában kódolva megtalálható mindaz az "ismeret", amelyet a zigóta a petesejttől és a
spermíumtöl kapott. A sejtosztódások mechanizmusa olyan, hogy az utódsejtek DNS
állománya pontosan megegyezik az eredeti sejtével. A zigóta és a kifejlett egyed bánnely
sejtjének magjában tehát ugyanaz a DNS-állomány van jelen. Honnan szánnazik hát az új
szervek felépítéséhez szükséges információ?

A különféle sejtek az azonos információállományból más és más részletet használnak
fel. Ezt a folyamatot a setjmag fehérjéi szabályozzák. A DN5-hez különféle fehérjék
kapcsolódnak. Ezek némelyike elősegíti,másika megakadályozza az egyes DNS-szakaszok
ban tárolt információk kiáramlását. A fejlődés folyamán tehát különbözö DNS-szakaszok
VáJnak inaktívvá, aszerint, hogy hova kapcsolódnak a blokkoló fehérjék, ám a különféle
sejtekben az egyed sajátosságait megszabó DNS-tartalom azonos. Ez ma már kísérletileg
bizonyított. Ha például egy béka valamelyik petesejtjének magját egy másik béka
bélhámsejtjének magjával kicserélik, a petesejtból teljes értékű béka fejlődik. Az új
békának sajátosságai teljes mértékben azzal a békáéval egyeznek meg, amelyikból a mag, s
nem azéval, amelyikből a petesejt származott. A teljes szervezet felépítéséhez szükséges
összes információ jelen van valamennyi sejtben. Az egyedfejlődést tehát folyamatosnak,
egy egységes program lefutásának tekinthetjük, anélkül, hogy a fejlődés valamelyik
állomását kitüntetett minőségiváltoZásnak tarthatnánk. A békával folytatott fenti kísérlet
emberen etikai okokból nem végezhető el, de hasonló vizsgálatok más fajokon is
történtek, nemcsak az állatvilágban, hanem a növények körében is. A genetikus anyag
sajátosságainak ismeretében a jelenséget általánosan érvényesnek tarthatjuk. Biológiai
szempontból a zigótát és a megszületett egyedet azonosnak ken tekintenünk. A
zigótában ugyanaz a kódolt információ van jelen, mínt a későbbi szervezetben, s csak
megfelelőkörülmények kellenek ahhoz, hogy a magzat megszülessék,

A méhen belüli fejlődés egyes szakaszait a középískolai biológia.oktatás kellő részle
tességgel tárgyalja. A fejlődés folyamatosságára azonban nem eléggé mutatnak rá. A
születés előtti szakasz nem mutat egyetlen olyan határpontot sem, amely a teljes értékű

ember létrejöttének tekinthető.De ott van magaa sZületés pillanata, amely ténylegesen
nagyváltozás, s amit a jog is az emberi lét jogszerűkezdetének tekint (l. anyakönyvezés).
De ez a nagy változás sem igazán abszolút. A magzatnak megváltozik például az
oxigénellátása. Ezentúl nem az anya vérsejtjeinek közvetítésével, hanem saját légzőrend
szere révén látja el magát. Táplálékot is a tápcsatomán át kap, korábban ezt is a vér
szállította. Mindezen változások ellenére az újsZülött ugyanúgy képtelen külső segítség
nélkül életben maradni, mínt a sZületés előtt.

Az anyaméh kitüntetett szerepét napjainkban azok az egyébként sok szempontból
megkérdőjelezhetőpróbálkozások is csökkentik, amelyek a fejlődés egy szakaszában a
méhen kívül, mesterséges körülmények között tartják életben az embriót. A méhenbelü
tiség-méhenkíVüliség tehát nem perdöntőa magzat emberi voltát illetően.

A magzat szíve ugyanúgy ver a méhben, rnint az újsZülötté, a magzat és az újsZülött
egyaránt mozognak, a magzat is nyel, és így tovább. Vannak esetek, amikor nemcsak az
anya kockáztatja saját életét a gyermekért, hanem a magzat is az anyáért. Régi megfigyelés,
hogy az anyák cukorbetegsége sokszor javulni látszik a terhesség alatt. Ilyenkor a magzat
termeli a hiányzó inzulint az anya helyett. Ezek a magzatok, ha megsZü1ettek, igen hamar
meghaltak Amióta kiderült, hogy károsodásukat a saját szervezetük számára feleslegesen
sok, az anya igényeinek megfelelőentermelt inzulin okozza, már meg lehet menteni őket.
Orvos-biológiai szempontból azt kell mondanunk, hogy az ember élete a fogamzással
kezdődik, azt követően különbözö szakaszokkal találkozhatunk, de ezek egyike sem
alacsonyabb rendű a többinél. Semmi sem jogosít fel arra, hogy valamelyik szakaszt
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kizárjuk az emberi létből. Arról nem is beszélve, hogy ha a magzatot élőlénynek

tekintenénk, de embernek nem, vajon. milyen kategóriába sorolhatnánk ezeket a
"lényeket"?

U. A biológiai megfontolások tehát arra utalnak, hogy az embrió s a magzat élő

embernek tekintendő.A "terhesség megszakitása" kifejezés nem érzékelteti, hogy itt
nemcsak egy kellemetlenségtöl, terhességtőlvaló megszabadulásrólvan szó, hanem olyan
beavatkozásról, .amely egyben egy emberi lét megszüntetése is. Sokan szé1sóségesnek
látszó szóhasználattal gyilkosságtól beszélnek.Jelen tanulnWlynak nem célja a kérdés jogi
megközelítése. Tény, hogymivel az állam által engedélyezett beavatkozásról van szö,talán
a gyilkosság SZó helytelen. Ha a rablógyilkost a bíróság halálra ítéli, abűnös nem gyilkosság
áldozata lesz, hanem kivégzik.

De bűnös-e a magzat? Ezt a kérdést nem vizsgálja a társadalom, mint ahogy a fenti
biológiai gondolatmenetet sem akarjukkövetkezetesenvégigvinni. Pedig ezek nem rejtett
ismeretek Majd minden részlet megtaIá1ható a középiskolás tankönyvekben is. Ma
nagyjából az a helyzet, hogy egy ember (az abortuszra készüJőanya) azt állítja, hogy egy
másik embernek a léte (a méhében fejlődőmagzaté}szamára nemkívánatos. Állítását egy
bizottságvagyegy erre a célra kijelölt személyineghallgatja, érveit elfogadja, s ezáltal lesz a
beavatkozás törvényes. Nem szoktunk ennek a folyamatnak a részleteibe belegondolni.
Pedig hasonló érvek hangzanak el az eutanázia híveinek szájából is. Jogi védelem nélkül
hagyott, nemkívánatosnak mondott egyéneknek a társadalomból való kiemelése, munka
táborokba hurcolása és kivégZése a nemzetí-szocíalízmusaltalánosan elítélt rémtettei
közé tartoznak csakúgy, mint a "nemkívánatos" néprétegeknek ( egyes népcsoportoknak
vagy betegeknek) mesterséges sterilizáci6ja. A nemkívánatos terhesség megszüntetése
ugyanezekkel nem azonos, de hoZZájukhasonl6jelenség.

A fenti gondolatmenettel szemben gyakran találkozui:lk azzal a határozott, feminista
kijelentéssel, hogy egyedül a nő kizárólagos joga dönteni arról, szülni akar-e vagy sem. Ám
az abortusz szabadsága még kiszolgáltatottabbá teszi a nőt s még önzöbbé, felelőtlenebbé
a férfit. Ha egyférfi- nő kapcsolat távlataiban ott bujkál az abortusz lehetősége,a férfi válik
igazán szabaddá, s a döntésnek és a következményeknek a terheit a nő viseli.

A terhek pedig nem kicsik Ismert a masodíagos meddőségfogalma. Ez azok esetében
áll fönn, akik korábban teherbe eshettek Az esetek több mint 44 százalékában a
másodlagos meddőségoka az előző terhesség művimegszakitása. (Valamivel több mint 6
százalékban a tablettás fogamzásgátlás.) A veszély az első terhesség megszakításakor a
legnagyobb.

Az évek múlva jelentkezőkáros következményen kívül vannak olyan terhek is, amelyek
közvetlenül az abortuszt követik Az 1988 októberében Bécsben rendezett Nemzetközi
Család Kongresszuson Susan Stanford, az 1987-ben megjelent "Will I Cry Tomorrow?"
(Holnap sírok?) cÍIDű könyv szerzője, részletesen ismertette az abortusz után fellépő

pszichés zavarokat. Az ismert pszichol6gusnőtapasztalata szerint az abortusz súlyos lelki
trauma, amely kiválthatja az úgynevezett poszt-abortusz szindr6mát.Ennek tünetei: a
terhességmegszakítás ismételt átélése, az intim kapcsolatok kerülése, szomorúság,
kisbaba-rémképek, depresszió az évfordul6k aIkalinával, táplálkozási zavarok, más gyer
mekek túlzott "szeretete", dührohamok, súlyos ellenségesség mindazokkal szemben,
akiknek közük volt az abortuszhoz, öngyilkosság ötlete vagy akár öngyilkossági kísérlet.
Valószínű, hogy ezeknek a tüneteknek valamelyike kisebb-nagyobb mértékben minden
abortuszon átesett nóben fellép, a teljesen kifejlett kórkép természetesen ritkább. Sokszor
megfigyelhető, hogy abortusz után a nők egy része élesen abortuszellenes lesz. Az
abortusz bizottságok elleni panaszok is részben erre a speciális lelkiállapotra vezethetők
vissza. Bármennyire bagatellizálják is némelyek az abortuszt, az a nők többségének
számára krízishelyzet. A társadalom az abortusz legaliZálásávalnem mentesülhet a feladat
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alól, hogy segítse az ilyen állapotba kerülő tagjait. A krízis sokszor nemcsak az abortusz
után jelentkezik, hanem már a döntés idején. Sokan szeretnék megosztani a döntés terheit,
de nincs kivel.

A sok abortusz természetesen hatással van az orvos-társadalomra is. Ma már azt
mondhatjuk, hogy az orvosok gondolkodása nem minden vonatkozásban orvosi gondol
kodás. Az orvos az élet mindenekfeletti védelmére esküdött fel, de ma több ponton
veszélybe került esküje. Mérlegelni kezdi, méltó-e az életre ez vagyaz az élet. A legtöbb
orvos természetesnek tartja, hogy a meg nem született gyermek élete kioltható, ha
valamiyen súlyos betegségben szenved. Az általános iskola VIII. osztálya számára írt
kömyezetismereti tankönyv is kötelezőnek tartja a magzat egészségének megállapítását
célzó vizsgálatokat, hogy így megakadályozzák az esetlegesen beteg gyermekek megszü
letését. Az orvosi gondolkodás lényegéhez tartoznék, hogy ezek gyógyítására törekedjék,
ám a mai orvosok egy része a könnyebb ellenállást választja. Némelyikük értetlenül, mások
tisztelettel állnak az előtt a ritka jelenség előtt, ha egy beteg gyermekkel várandós anya
inkább a sZülést választja, hiszen ha beteg is, az ő gyermeke. Sok más példát lehetne még
felhozni arra vonatkozóan, hogy a tömeges abortusz miképp alakította át társadalmunk
gondolkodását. Csak egyetlen fájó pontot említek. Második, de főkéntharmadik, negyedik
terhesség észlelésekor az orvos rendre megkérdezi az anyát, meg akarja-e tartani a
gyereket. Mintha az abortusz lenne a természetes, s a több gyermek vállalása a
természetellenes. Nemegyszer magyarázkodásra késztetik az anyát, s a gyermek megtar
tása ellen érvelnek.

Szarnos más vonatkozást lehetne még tárgyalni. Az elmondottakban mindössze arra
kívántunk rámutatni, hogy az abortusz orvos-biológiai szemmel nézve egy olyan meg nem
született gyermek elpusztítása, aki fogantatása pillanatától hordozza az ember biológiai
létéhez sZükséges valamennyi információt. Ezek alapján társadalmunknak nagyobb
felelősséggel,a meg nem sZületett gyermekek iránti nagyobb tisztelettel kell közeütenie a
kérdéshez, mint ahogy ez jelenleg történik. Ennek eléréséhez nem elegendőaz abortusz
jogi szabályozásának változtatása. A terhességek különféle okból válnak "nemkívánato
sakká", Ezek között szociális, anyagi, de talán még gyakrabban erkölcsi okok is vannak. A
kereszténység feladata, hogy felmutassa a társadalomnak azokat az erkölcsi értékeket,
amelyek segíthetnek a krízisek megoldásában, s kisugározzák az életnek azt az igenlését,
amely segíthet felülemelkedni a meröben anyagi szempontokon.

Befejezésül hadd álljon itt egy Teréz Anyától kölcsönzött gondolat a meg nem született
gyermek méltóságáról. Az evangéliumban van egyjelenet, amelyben Isten meg nem született
gyermeket használt fel jelenlétének kinyilatkoztatására. Erzsébet méhében ,,felujjongott a
magzat", innen tudta, hogy Urának Anyja érkezett látogatására. Valóban indokolt, hogy e
magzatokat az emberiség szerves részének tekintsük, és létükön féltve őrködjünk.
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