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Jan Eugeniusz Malinowski*

OD ZDROWIA CZ£OWIEKA DO IN¯YNIERII PATENTOWEJ
 WYBRANE ZAGADNIENIA
Streszczenie. W publikacji przedstawiono, w przekonaniu autora, wa¿ne i potrzebne dla
wszystkich ludzi zagadnienia obejmuj¹ce: przyczyny i skutki zachwiania równowagi miêdzy hormonami, czas trwania ci¹¿y prawid³owej, objawy p³odnoci, leczenie niep³odnoci,
zale¿noæ liczby dzieci nienarodzonych od pochodzenia i wychowania cz³owieka, sposoby
rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu p³odnoci, znaczenie wykresów podstawowej
temperatury cia³a we wczesnym wykrywaniu i leczeniu stanów poronienia zagra¿aj¹cego,
odkrycie objawów p³odnoci, nowoczesny sposób oznaczania dni p³odnych i niep³odnych
kobiety, nienaruszalnoæ prawa do ¿ycia ka¿dego cz³owieka, rolnictwo ekologiczne, zdrowa ¿ywnoæ a zdrowie cz³owieka, organizmy zmodyfikowane genetycznie a niep³odnoæ
i rak, wartoæ starych i nowych norm medycznych, g³ówne ród³o alkoholu propylowego,
niezbêdne nienasycone kwasy t³uszczowe, nowoczesny lek rolinny oraz zagadnienia in¿ynierii patentowej.

WPROWADZENIE
Zdrowie cz³owieka zale¿y w 54% od stylu ¿ycia, stanu psychologicznego, zachowania  w tym od modelu od¿ywiania, w 20% od warunków rodowiskowych, które
wp³ywaj¹ na jakoæ ¿ywnoci, w 16% od potencja³u genetycznego i tylko w 10% od
stanu placówek medycznych (Amerykañskie Centrum Kontroli Chorób). W zwi¹zku
z tym nie tylko zasady postêpowania lekarskiego musz¹ byæ zgodne z prawami natury.
Bez wiadomoci i pokory wobec praw naturalnych nie mo¿emy prawid³owo kszta³towaæ naszego bytu. Profilaktyka to najlepsze lekarstwo. ¯adne prawo nie przetrwa
na wiecie przez wieki, jeli nie wywodzi siê z praw zwi¹zanych z przyrod¹ lub
natur¹ cz³owieka. Najwiêksza m¹droæ objawia siê poprzez najprostsze i najbardziej
naturalne zjawiska, i nie jest rozpoznawana w³anie dlatego, ¿e wszystko jest takie
proste i naturalne (Johann Peter Hebel). Szko³a Hipokratesa nacechowana by³a trosk¹
o zdrowie chorego (³ac. salus aegroti suprema lex  zdrowie chorego najwy¿szym
prawem). Leczenie mia³o polegaæ na wspomaganiu naturalnych procesów zdrowienia, a naczeln¹ zasad¹ by³o nieszkodzenie choremu (³ac. primum non nocere  po
pierwsze nie szkodziæ).

* Jan Eugeniusz MALINOWSKI  Instytutu Po³o¿nictwa i Ginekologii HYPPOCRATES Dr Jan
Eugeniusz Malinowski, Warszawa.
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PRZYCZYNY I SKUTKI ZACHWIANIA RÓWNOWAGI MIÊDZY
HORMONAMI
Podstawowa temperatura cia³a jest wa¿nym badaniem przesiewowym w onkologii.
Jako autor programu powszechnych przesiewowych badañ hormonalnych u kobiet
dr Jan Eugeniusz Malinowski wykaza³, ¿e tylko 3% kobiet w ma³¿eñstwach i 16%
wdów oraz innych kobiet samotnych ma nieprawid³owe wykresy krzywej podstawowej temperatury cia³a. Wród badanych ma³¿eñstw z kart¹ powszechnych sposobów
rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu p³odnoci prowadzon¹ codziennie przez
co najmniej 10 lat nie stwierdzono raka piersi. Byæ mo¿e wprowadzono w³aciwe
dzia³ania zapobiegaj¹ce wyst¹pieniu nowotworu piersi.
Oceny wymaga równie¿ wp³yw rodowiska zw³aszcza pe³nowartociowego ¿ywienia (polifenoli o bardzo silnym dzia³aniu antyoksydacyjnym, niezbêdnych nienasyconych kwasów t³uszczowych i wielu innych sk³adników ¿ywnoci) za pomoc¹ certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego i certyfikowanych produktów przetwórstwa ekologicznego oraz zdrowego stylu ¿ycia. Rak piersi jest najczêstszym nowotworem z³oliwym u kobiet i nowotwór ten rzadko jest spotykany u kobiet przed
trzydziestym rokiem ¿ycia. Najwiêcej zachorowañ obserwuje siê u kobiet miêdzy 50.
a 70. rokiem ¿ycia, spotykany jest czêciej w krajach rozwiniêtych. Rak gruczo³u
piersiowego jest nowotworem o d³ugiej fazie przedklinicznej, objawia siê po latach
utajonego wzrostu (choæ jak zwykle s¹ wyj¹tki), wykrywany jest on zbyt póno.
Wród wszystkich nie leczonych kobiet z rakiem piersi 10-cio letnia prze¿ywalnoæ
wynosi 5%. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych ma pierwszorzêdne znaczenie dla powodzenia leczenia. Karmienie piersi¹ jest jedn¹ z najprostszych i najskuteczniejszych metod ochrony przed zachorowaniem na raka sutka. Im wiêcej dzieci
tym mniej przypadków tej choroby. Galen z Pergamonu (Galenius Claudius  lekarz
grecki, kontynuator prac Hipokratesa) ju¿ na pocz¹tku ery Jezusa Chrystusa podejrzewa³, ¿e smutek, lêk i melancholia mog¹ wywo³aæ raka piersi. Stresy mog¹ powodowaæ u kobiet zachwianie równowagi miêdzy estrogenami, progesteronem i prolaktyn¹, co sprzyja rozwojowi chorób piersi.
Du¿o by siê zmieni³o na lepsze, gdyby ludzie zauwa¿yli, ¿e szkodliwy dla zdrowia stres w wiêkszoci wypadków jest wynikiem ich w³asnych zachowañ, ¿e jest on
nastêpstwem wygórowanych lub zbyt skromnych wymagañ, zamiarów i potrzeb realizowanych w nieodpowiednim czasie. Stres powstaje czêsto, gdy wewnêtrznie lub
zewnêtrznie nie dorolimy do zadañ stawianych samym sobie, czy te¿ mamy wewnêtrzne opory przed ich podjêciem. Nasze cia³o reaguje, gdy stale jest zmuszane do
ignorowania swoich naturalnych rytmów  rytmów Ksiê¿yca, biorytmów itd. Z pocz¹tku, gdy jestemy m³odzi, negatywne skutki s¹ prawie niezauwa¿alne lub mo¿na
je zwalczyæ tabletk¹. Z czasem jednak ta coraz wiêksza liczba ma³ych impulsów
sumuje siê a¿ do wyst¹pienia choroby, której przyczyny z trudnoci¹ mo¿na wykryæ
 objawy to tylko wierzcho³ek góry lodowej. Nie tylko wieloletnie stosowanie hormonalnych rodków antykoncepcyjnych zwiêksza ryzyko powstawania nowotwo-
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rów z³oliwych piersi. Wszystkie sposoby i rodki antykoncepcyjne i wczesnoporonne maj¹ szkodliwy wp³yw na organizm cz³owieka. Dr Jan Eugeniusz Malinowski,
autor programu powszechnych przesiewowych badañ hormonalnych u kobiet za pomoc¹ wykresów krzywej podstawowej temperatury cia³a oraz programu zapobiegania nowotworom i wczesnego ich wykrywania, nigdy nie ordynowa³ tych sposobów i rodków. Wizja budowania cywilizacji przyjaznej nam i naszym genom wolnej
od nowotworów jest w pe³ni zasadna i mo¿liwa do zrealizowania. Nie wolno lekcewa¿yæ p³odnoci i jej objawów, zdolnoci do zap³odnienia, zdolnoci wytwarzania
komórek p³ciowych i zwi¹zanej z ni¹ mo¿liwoci poczêcia siê dziecka, w³asnego
programu jajnika, ca³ego uk³adu hormonalnego. Kto lekcewa¿y prawa pochodz¹ce
z samej natury, nie mo¿e prawid³owo kszta³towaæ naszego bytu.

CZAS TRWANIA CI¥¯Y PRAWID£OWEJ
Graniczne wartoci czasu trwania ci¹¿y nie by³y cile okrelone. Dlatego dr Jan
Eugeniusz Malinowski. wraz z wspó³autorem (Marian Lech Malinowski) w pracy pt.
Data jajeczkowania a data porodu przedstawionej na I Kongresie Naukowo-Szkoleniowym nt. Nasze kontrowersje w po³o¿nictwie i ginekologii (Zegrze, 1011 czerwca 2005) okrelili czas trwania ci¹¿y prawid³owej, który wynosi 259274 dni licz¹c
od daty jajeczkowania. Wykazali oni, ¿e ci¹¿a przenoszona albo przeterminowana
w rzeczywistoci nie istnieje. Wiek dziecka w ³onie rodziców nale¿y ustalaæ wed³ug
daty jego poczêcia siê i tylko za pomoc¹ codziennie wype³nianej karty objawów
p³odnoci zmieni³ liczby wielu badañ dodatkowych w tym ultradwiêkowych, liczbê
porodów indukowanych i liczbê planowych ciêæ cesarskich wykonywanych tylko
z powodu braku daty jajeczkowania i rozpoznawania ci¹¿y przenoszonej.
Krajowy specjalista prof. dr hab. med. Bogdan Chazan w dniu 21 kwietnia 2001
roku wyg³osi³ wyk³ad pt. Standardy opieki po³o¿niczej w okresie ci¹¿y, w którym
czêciowo uwzglêdni³ zasady postêpowania dr Jana Eugeniusza Malinowskiego i zaleci³ obowi¹zkowe badanie ginekologiczne we wzierniku w czasie nastêpuj¹cych wizyt: 1., 2., 4., 6., 8. i 10., czyli 6 ocen wydzieliny z pochwy na 11 kontrolnych wizyt
lekarskich (patrz schemat 1).
W Instytucie Po³o¿nictwa i Ginekologii HYPPOCRATES badanie ginekologiczne we wzierniku i ocenê wydzieliny z pochwy przeprowadza siê w czasie ka¿dej
wizyty lekarskiej. Jeli ma³¿eñstwo ustala czas p³odnoci w ka¿dym swoim cyklu
miesi¹czkowym, wówczas czas trwania cyklu nie ma oczywicie ¿adnego znaczenia i
ma to niezwykle korzystny wp³yw na liczbê porodów operacyjnych i stan zdrowia
spo³eczeñstwa. Bez wykresów podstawowej temperatury cia³a czêsto nie mo¿na prawid³owo prowadziæ dziecka i jego rodziców do porodu, a systematyczne badanie
wydzieliny z pochwy i leczenie wykrytych zmian mog¹ ograniczyæ niemal do zera
liczbê porodów  wed³ug polskiego nazewnictwa  niewczesnych (miêdzy 17. a 28.
tygodniem ci¹¿y) i przedwczesnych wystêpuj¹cych z powodu niewczesnego pêkniêcia zmienionych zapalnie b³on p³odowych.
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Schemat 1. Opieka ambulatoryjna podczas ci¹¿y fizjologicznej
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Zgodnie z przyjêtymi definicjami opartymi na zaleceniach WHO (World Health
Organization) przyjmuje siê, ¿e prawid³owy czas trwania ci¹¿y wynosi 3741 pe³nych tygodni. Poród miêdzy 22. a 36. ukoñczonym tygodniem ci¹¿y uwa¿a siê za
przedwczesny, natomiast ci¹¿ê trwaj¹c¹ d³u¿ej ni¿ 42 tygodnie za ci¹¿ê przeterminowan¹.

OBJAWY P£ODNOCI
Ma³¿eñstwa, które systematycznie badaj¹ objawy p³odnoci zawsze wiedz¹,
w którym cyklu p³ciowym wystêpuje jajeczkowanie i zawsze te¿ wiedz¹, w którym
dniu tego cyklu maj¹ do czynienia z owulacj¹ (ovulatio, -onis  jajeczkowanie).
Mog¹ wiêc odró¿niæ miesi¹czkê, czyli krwawienie z dróg rodnych w odpowiednim
czasie po jajeczkowaniu, od ka¿dego innego krwawienia z dróg rodnych. Nadto zawsze wiedz¹, kiedy nale¿y uzupe³niæ poziom progesteronu w stanie b³ogos³awionym
i innych. Nie wolno przedawkowaæ insuliny. Nie wolno tak¿e przedawkowaæ progesteronu. Okrela siê go codziennie w okresie cyklu macicznego, ale te¿ w czasie
ci¹¿y, za pomoc¹ wykresów krzywej podstawowej temperatury cia³a. Ta metoda
pozwala najwczeniej stwierdziæ niedobór progesteronu, jak równie¿ codziennie dostosowywaæ jego suplementacjê do po¿¹danego poziomu w organizmie.
Codziennie rejestrowane objawy jajeczkowania dostêpne samoobserwacji pomog¹ tak¿e wyodrêbniæ kobiety zagro¿one nowotworami. Zachwianie równowagi
miêdzy estrogenami, progesteronem i prolaktyn¹ sprzyja rozwojowi chorób piersi.
Jeli kobieta wie, jaki jest jej prawid³owy wykres krzywej podstawowej temperatury
cia³a, to w wypadku innego, odbiegaj¹cego od normy, zaniepokoi siê i powiadomi
swojego lekarza a taki nienormalny wykres mo¿e ju¿ wiadczyæ o rozwijaj¹cym
siê procesie nowotworowym.
Ka¿de ma³¿eñstwo mo¿e i powinno prowadziæ kartê objawów p³odnoci. U kobiet prowadz¹cych tê kartê mo¿na ograniczyæ stosowanie biopsji endometrialnej1
wykonywanej w celu wykrywania raka trzonu macicy oraz hyperplazji2 endometrium. Przydatnoæ tej karty stwierdzono tak¿e w wykrywaniu utajonej hyperplazji
u kobiet bez patologicznych krwawieñ. Karta ta pomaga równie¿ wyodrêbniæ kobiety z nowotworami jajnika. Kobieta zagro¿ona rakiem piersi mo¿e sama zauwa¿yæ
zmiany na karcie obserwacji w³asnego cyklu wczeniej ni¿ za pomoc¹ zalecanego badania piersi.

1

Endometrium  b³ona luzowa macicy, wra¿liwa na hormony steroidowe, w szczególnoci na
estrogeny i gestageny, w zwi¹zku z czym zmieniaj¹ca siê wraz z cyklem miesiêcznym.

2

Hiperplazja (³ac. hyperplasia)  rozrost, pojêcie z zakresu patomorfologii oznaczaj¹ce powiêkszenie tkanki lub narz¹du na skutek zwiêkszenia liczby komórek. Rozrost nie jest równowa¿ny z
procesem nowotworowym, lecz nowotwór jest patologiczn¹ jego form¹. Jest czêsto poprawn¹,
fizjologiczn¹ reakcj¹ na zwiêkszone zapotrzebowanie i ustêpuje, gdy znika bodziec.
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Ka¿da kobieta ma swój indywidualny czas niep³odnoci i  nadal wydaje siê 
swoj¹ indywidualn¹ czêstotliwoæ wystêpowania czasu jajeczkowania i czasu p³odnoci a¿ do ostatniego cyklu miesiêcznego. Zatem wszelkie zmiany rejestrowane na
karcie objawów p³odnoci mog¹ nasuwaæ podejrzenia o zmiany zapalne lub hormonalne, zapalne i hormonalne oraz nowotworowe i inne. Celem prac by³o ustalenie czy
karta powszechnych sposobów rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu p³odnoci jest przydatna do rozpoznawania rozrostów trzonu macicy oraz nowotworów
jajnika i sutka. Badane osoby codziennie mierzy³y podstawow¹ temperaturê cia³a
w pochwie, odbycie lub ustach.
Wykresy krzywej podstawowej temperatury cia³a oceniane by³y w ustalonych
terminach i dodatkowo w czasie zg³oszenia spostrze¿enia. Wymagane badania ultradwiêkowe i inne w celu przeprowadzenia rozpoznania ró¿nicowego by³y wykonywane w Pracowni Diagnostyki Ultradwiêkowej i Laboratorium Analiz Lekarskich
Instytutu Po³o¿nictwa i Ginekologii HYPPOCRATES. Badania histopatologiczne
dla Instytutu wykonuj¹ Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Medyczne
Kszta³cenia Podyplomowego, Centrum Onkologii w Warszawie  Instytut im. Marii
Sk³odowskiej-Curie.
Stwierdzono, ¿e u kobiet prowadz¹cych kartê obserwacji cyklu mo¿na ograniczyæ stosowanie biopsji endometrialnej wykonywanej w celu wykrywania raka trzonu macicy oraz hiperplazji endometrium. Zauwa¿ono te¿ znaczenie tej karty w wykrywaniu utajonej hiperplazji u kobiet bez objawów. Karta ta pomaga tak¿e wyselekcjonowaæ kobiety z nowotworami jajnika. Karta objawów p³odnoci wydaje siê byæ
wartociowym i przydatnym badaniem przesiewowym w rozpoznawaniu rozrostów
trzonu macicy i nowotworów jajnika. Bez pielêgnacji p³odnoci i karty jej objawów
nie mo¿na równie¿ wyodrêbniæ kobiet z zaburzeniami hormonalnymi, które mog¹
doprowadziæ do rozwoju nowotworów sutka i obj¹æ tych osób szczególn¹ opiek¹
medyczn¹. Zawsze aktualna karta objawów p³odnoci przynosi nie tylko korzyci
kliniczne, ale tak¿e realne korzyci ekonomiczne.

LECZENIE NIEP£ODNOCI
Wykrywanie utajonej hyperplazji u kobiet bez objawów jest szczególnie wa¿ne,
poniewa¿ wed³ug danych z pimiennictwa w oko³o 20% przypadków przechodzi
w raka (Jerzy Teter i Józef Szamborski). Wype³niona karta objawów p³odnoci ma
równie¿ wielkie znaczenie w diagnostyce niep³odnoci i zaburzeñ miesi¹czkowych.
Nie wolno przedawkowaæ insuliny i nie wolno tak¿e przedawkowaæ progesteronu
a zw³aszcza progestagenów, poniewa¿ maj¹ one inny ni¿ progesteron czas po³owicznego rozpadu i s¹ obce dla organizmu. Bez karty wykrywania jajeczkowania nie
wolno leczyæ ¿adnych zaburzeñ miesi¹czkowania. Bez karty objawów p³odnoci nie
powinno siê te¿ podawaæ ¿adnych hormonów p³ciowych w stanie brzemiennym. Bez
karty obserwacji cyklu nie mo¿na prawid³owo leczyæ nawet braku miesi¹czki. Dnia
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13 listopada 2002 r. do Poradni Rozpoznawania Czasu Jajeczkowania Instytutu Po³o¿nictwa i Ginekologii HYPPOCRATES w Warszawie zg³osi³a siê 25-letnia pacjentka bez ¿adnego dotychczas naturalnego krwawienia z jamy macicy. Posiada³a
ona orzeczenia z akademii medycznych, ¿e naturalne krwawienie z dróg rodnych
nigdy nie wyst¹pi. Dnia 16 sierpnia 2003 r. kobieta ta zosta³a matk¹. Ostatnie krwawienie naturalne przed poczêciem siê dziecka rozpoczê³o siê w dniu 22 lipca 2003 r.
i nie by³o miesi¹czk¹, natomiast pierwsze w ¿yciu naturalne krwawienie z macicy
wyst¹pi³o u tej pacjentki w dniu 28 stycznia 2003 r., które okaza³o siê miesi¹czk¹,
gdy¿ wyst¹pi³o w odpowiednim czasie po jajeczkowaniu i to naturalnym. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje równie¿ historia 23-letniej pacjentki, u której wywo³ywano
jajeczkowanie, poniewa¿ naturalnej owulacji rzekomo nigdy nie bêdzie. Obecnie ta
kobieta zosta³a matk¹ córeczki, która poczê³a siê dnia 4 lutego 2003 r. bez sztucznego
jajeczkowania i bez sztucznego zap³odnienia, które wielokrotnie wykonywano ju¿
w innych miejscach Polski. Kolejny przypadek  z powodu braku karty objawów
p³odnoci le prowadzono pacjentkê z niep³odnoci¹ wtórn¹, która do Instytutu
Po³o¿nictwa i Ginekologii HYPPOCRATES zg³osi³a siê w dniu 27 sierpnia 2003 r.
i od dnia 11 listopada 2003 r. jest matk¹ drugiego dziecka.
W latach siedemdziesi¹tych XX wieku wprowadzi³em nowe3 kryterium rozpoznawania zespo³u Steina-Leventhala (Stein-Leventhal syndrome = polycystic ovary
disease) za pomoc¹ ultrasonografu, które zosta³o przyjête, a nastêpnie wykaza³em,
¿e zespó³ policystycznych jajników i mikrogruczolak przysadki mózgowej mog¹ wspó³istnieæ. Wyniki badañ ultradwiêkowych po wykonaniu klinowej resekcji4 jajników,
ostatecznie potwierdzi³y moje rozpoznanie. Ca³y wiat lekarski uwa¿a³ wówczas inaczej. Przyk³adem jest skierowana do mnie na rutynowe badanie ultradwiêkowe
narz¹du rodnego z rozpoznaniem mikrogruczolaka przysadki mózgowej pani A.O.
z Krakowa, która wkrótce zosta³a matk¹.

3

U niektórych kobiet z zespo³em wielotorbielowatych jajników stwierdza siê cechy rozrostu ich
torebki. Cechy ultradwiêkowe jajników policystycznych mog¹ wystêpowaæ w innych stanach
hiperandrogennego braku jajeczkowania.

4

Z historycznego punktu widzenia klinowa resekcja (wyciêcie) jajnika u kobiet z zespo³em PCO
jest skuteczn¹ metod¹ przywrócenia cyklicznoci jajnika i zmniejszenia stopnia hiperandrogenizmu. Do koñca lat szeædziesi¹tych XX wieku by³a to najbardziej rozpowszechniona metoda operacyjnego leczenia zespo³u PCO. Resekcja klinowa jajników jako metoda leczenia zespo³u PCO
zosta³a zarzucona przede wszystkim ze wzglêdu na koniecznoæ otwarcia jamy brzusznej. Obecnie w leczeniu chorych z zespo³em PCO stosuje siê nastêpuj¹ce zabiegi chirurgiczne: elektrokauteryzacjê, wielokrotne nak³uwanie jajników oraz waporyzacjê torebki jajnika i atrezyjnych pêcherzyków za pomoc¹ lasera.
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ZALE¯NOÆ LICZBY DZIECI NIENARODZONYCH OD POCHODZENIA
I WYCHOWANIA CZ£OWIEKA
Dr Jan Eugeniusz Malinowski w pracy naukowej pt. Charakterystyka kobiet,
u których wykonano sztuczne poronienie (S³owo Powszechne, 8 listopada 1989)
przedstawi³ tezê, ¿e liczba dzieci zamordowanych przed ich urodzeniem siê zale¿y od
pochodzenia i wychowania cz³owieka. W kolejnej pracy pt. Czêstoæ wystêpowania
sztucznych poronieñ w zale¿noci od rodowiska opublikowanej w roku 2004 wykazano, ¿e 45% kobiet pierwsze sztuczne poronienie wykona³o w wieku 1930 lat,
47% kobiet pierwsze sztuczne poronienie wykona³o w wieku 3140 lat i 8% kobiet
pierwsze sztuczne poronienie wykona³o w wieku 4152 lat. Celem tej publikacji by³o
przeledzenie czêstoci wystêpowania sztucznych poronieñ w zale¿noci od wieku
i wiadomoci badanych osób.
rodowisko, które stosowa³o ró¿ne sposoby antykoncepcyjne w tym prezerwatywy i rodowisko, które przyjmowa³o hormonalne rodki antykoncepcyjne maj¹
podobne liczby sztucznych poronieñ (38% i 34%). Mniej sztucznych poronieñ zarejestrowano w rodowisku, które nie przyjmowa³o ¿adnych rodków antykoncepcyjnych i nie posiada³o ¿adnych rodków wczesnoporonnych ani nie stosowa³o ¿adnych
sposobów antykoncepcyjnych (27%). Najmniej sztucznych poronieñ odnotowano
wród osób, które oznaczaj¹ dni p³odne i niep³odne (1%). Wiêkszoæ (81%) nie
morduje dzieci. Najwiêcej dzieci ginie w miastach (74%) i w rodowiskach z wykszta³ceniem rednim (73%). Osoby z wykszta³ceniem podstawowym zabijaj¹ najmniej dzieci (2%).
Sposoby i rodki antykoncepcyjne i wczesnoporonne nie zmniejszaj¹ liczby sztucznych poronieñ. Osoba, która zosta³a nauczona jak rozpoznawaæ czas jajeczkowania
i czas p³odnoci i systematycznie bada objawy p³odnoci nie przerywa objawów
wiadcz¹cych o istnieniu dziecka. Liczba sztucznych poronieñ zale¿y od wiedzy i wiadomoci cz³owieka.

SPOSOBY ROZPOZNAWANIA CZASU JAJECZKOWANIA I CZASU
P£ODNOCI
P³odnoæ cz³owieka czyli zdolnoæ do zap³odnienia i zwi¹zana z ni¹ mo¿liwoæ
poczêcia siê dziecka uwarunkowana jest zdolnoci¹ wytwarzania komórek p³ciowych.
Umiejêtnoæ ¿ycia z p³odnoci¹ daje cz³owiekowi wiadomoæ osobistej wolnoci.
Lekarze Jan Eugeniusz Malinowski (Instytut Po³o¿nictwa i Ginekologii HYPPOCRATES Dr Jan Eugeniusz Malinowski), Jerzy Tadeusz Groniowski (Szpital Kliniczny imienia Ksiê¿nej Anny Mazowieckiej Akademii Medycznej w Warszawie)
i Jadwiga Mrozowska (Zespó³ Opieki Zdrowotnej Warszawa ¯oliborz) w dniu 18 wrzenia 2000 roku na IV Festiwalu Nauki w sali wyk³adowej Katedry i Kliniki Ortopedii
I Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w ramach 4-godzinnego
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wyk³adu P³odnoæ cz³owieka omówili powszechne, ultradwiêkowe i cytologiczne sposoby rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu p³odnoci (www.icm.edu.pl/
festiwal i Gazeta Wyborcza 2000, 213/3514).
Wród osób przyby³ych na wyk³ad byli uczniowie szkó³ rednich, studenci w tym
medycyny i przedstawiciele ró¿nych zawodów w tym lekarze i prof. dr hab. Magdalena Fikusowa z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  przewodnicz¹ca Festiwalu Nauki w Warszawie, wyk³adowca Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu imienia Marii Sk³odowskiej, Politechniki Warszawskiej i Akademii Medycznej w Warszawie. A oto pytania, na które odpowiadali wyk³adowcy Festiwalu 
Dlaczego w podrêcznikach szkolnych jest ma³o informacji o sposobach naturalnej
regulacji poczêæ? Dlaczego nie wszyscy nauczyciele akademiccy uznali sposoby naturalnej regulacji poczêæ? Dlaczego nie wszyscy lekarze informuj¹ o sposobach naturalnej regulacji poczêæ? Czy w rzeczywistoci istnieje dodatkowe jajeczkowanie?
Dlaczego nie ka¿da kobieta mo¿e byæ matk¹? Czy objawy p³odnoci wystêpuj¹
u wszystkich kobiet? Jak ustala siê termin porodu wed³ug daty poczêcia siê dziecka?
Czym ró¿ni siê miesi¹czka od krwawienia po odstawieniu rodków antykoncepcyjnych? W jakich dniach cyklu trzeba wykonaæ badania cytologiczne lub ultradwiêkowe w cyklach nieregularnych?
rodek cyklu miesi¹czkowego nie zawsze ma znaczenie dla nauki, o czym wiedzieli juý lekarze Ogino Kyûsaku (18821975) w Japonii i Hermann Knaus (1892
1970) w Austrii, poniewaý jajeczkowanie nie zawsze wystêpuje w rodku tego cyklu.
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej i inne orodki do tej pory jeszcze wprowadzaj¹
w b³¹d i wydaj¹ wyniki z normami progesteronu dla fazy folikularnej (0,201,13 ng/ml),
rodka13 cyklu (0,481,72 ng) i fazy lutealnej (0,9521,0 ng/ml). Twórcy kalendarza ma³¿eñskiego (Kyusaku Ogino i Hermann Knaus) niezale¿nie od siebie zaobserwowali, ¿e jajeczkowanie odbywa siê w po³owie cyklu miesi¹czkowego, dojrza³a
komórka jajowa jest zdolna do zap³odnienia w ci¹gu 24 godzin po jej uwolnieniu
z pêcherzyka Graafa, a zdolnoæ zap³adniaj¹ca plemników w drogach rodnych kobiety trwa 3 doby i opisali fizjologiczny sposób zapobiegania zap³odnieniu. Uwzglêdniaj¹c mo¿liwoæ odchyleñ, ustalono terminarz dni p³odnych dla ró¿nie d³ugich cyklów
p³ciowych w formie tzw. kalendarza ma³¿eñskiego.
Kalendarz ma³¿eñski  wykaz dni p³odnych i bezp³odnych w hormonalnym cyklu
p³ciowym  ma na celu ustalenie przypuszczalnego dnia pêkniêcia pêcherzyka Graafa
z uwzglêdnieniem czasu trwania zdolnoci jaja do zap³odnienia i zdolnoci zap³adniaj¹cej plemników. Kalendarz ma³¿eñski to ju¿ teraz tylko historia. Obecnie  w celu
dok³adnego oznaczenia dnia owulacji w sposób naturalny  stosuje siê pomiary podstawowej temperatury cia³a, badania luzu szyjkowego i obserwuje siê jeszcze wiele
innych objawów p³odnoci. Kto nie prowadzi karty rozpoznawania czasu jajeczkowania, nie mo¿e w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoci sposobów naturalnej regulacji poczêæ. Cykl miesi¹czkowy  okresowe zmiany w b³onie luzowej macicy zale¿ne od
cyklicznych wahañ poziomu gonadotropin, estrogenów i progesteronu we krwi 
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mo¿na bowiem ledziæ nie tylko przez codzienne pomiary temperatury cia³a w pochwie, odbycie lub ustach. Nowoczesne sposoby naturalnej regulacji poczêæ opieraj¹
siê wiêc na bezporedniej obserwacji i nale¿¹ do grupy o najwy¿szym stopniu skutecznoci. D³ugoæ cyklu nie ma tutaj oczywicie ¿adnego znaczenia.
Zas³ug¹ lekarzy K. Ogino i H. Knausa by³o udowodnienie, ¿e zap³odnienie jest
mo¿liwe jedynie w okresie owulacji, a nie w czasie miesi¹czkowania.
Pierwsz¹ metod¹ opart¹ na jednym ze wskaników p³odnoci by³a metoda termiczna. Najwiêkszy wk³ad tutaj ma niemiecki pastor Wilhelm Hillebrand, który od
roku 1930, w ramach duszpasterskich porad ma³¿eñskich uczy³ po raz pierwszy pomiaru podstawowej temperatury cia³a w celu regulacji poczêæ i zyska³ w Niemczech
miano ojca metody termicznej. wiatowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization), jedna z organizacji wyspecjalizowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) utworzona w roku 1945, w roku powstania ONZ, w roku 1966
wyda³a raport potwierdzaj¹cy skutecznoæ metod naturalnych  sposobów naturalnej regulacji poczêæ.

ZNACZENIE WYKRESÓW PODSTAWOWEJ TEMPERATURY CIA£A
WE WCZESNYM WYKRYWANIU I LECZENIU STANÓW PORONIENIA
ZAGRA¯AJ¥CEGO
Ci¹¿a przenoszona albo przeterminowana to ci¹¿a, w której po 14 dniach od
przewidzianego terminu porodu brak jest czynnoci porodowej. Przenoszenie zosta³o
zaliczone do wskazañ do ciêcia cesarskiego ze wzglêdu na dziecko i wpisane na
miejscu pierwszym przed porodami martwych dzieci w wywiadzie, zagra¿aj¹c¹ zamartwic¹ wewn¹trzmaciczn¹, zaburzeniami ze strony pêpowiny, wypadniêciem pêpowiny itp. G³ówn¹ zasad¹, która przy ustalaniu takich wskazañ musi przywiecaæ
po³o¿nikowi, jest mo¿liwe najmniejsze ryzyko dla matki. Oto krótki opis ciêcia cesarskiego powik³anego zatrzymaniem akcji serca. W dniu 12 listopada 1985 roku i wczeniej zlekcewa¿ono datê poczêcia siê dziecka i dlatego zanotowano nastêpuj¹ce wpisy do historii po³o¿niczej: Brak warunków do amnioskopii. w dniach 411 listopada
1985 roku i Amnioskopowo wody czyste. w dniu 12 listopada 1985 roku i w tym
samym dniu za pomoc¹ planowego ciêcia cesarskiego urodzi³o siê dziecko Bez cech
przenoszenia (3636/1985). Mimo stwierdzenia przed planowym ciêciem cesarskim
wyranie nowego stanu kana³u szyjki macicy i czystych wód p³odowych ustalone
rozpoznanie nie uleg³o zmianie i do historii tej wpisano: Ci¹¿a przeterminowana
42/43 tyg., poniewa¿ ostatnie krwawienie z dróg rodnych rozpoczê³o siê w dniu
17 stycznia 1985 roku i od pierwszego dnia tego krwawienia do zakwestionowanego
ciêcia cesarskiego up³ynê³o 300 dni oraz Stan po ciêciu cesarskim wykonanym
w dniu 28 sierpnia 1982 roku z powodu nag³ego. W czasie tej planowej operacji u matki
dosz³o do odwróconego zatrzymania akcji serca. Dr Jan Eugeniusz Malinowski
w roku 1990 w Warszawie zdecydowa³ siê przeprowadziæ planowo w domu prawi-

127

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR

3, 2009

d³owy w po³o¿eniu potylicowym samoistny poród u matki po uprzednich dwóch
ciêciach cesarskich wykonanych w latach 19821985 i prawid³owy w po³o¿eniu potylicowym samoistny poród u matki po uprzednich 3 ciêciach cesarskich wykonanych w latach 1979, 1981 i 1984.
Progesteron odgrywa szczególn¹ rolê w fazie wydzielniczej cyklu p³ciowego oraz
w ci¹¿y. G³ównym jego ród³em jest cia³ko ¿ó³te jajnika. Jest on wytwarzany równie¿ przez korê nadnerczy i orodkowy uk³ad nerwowy, a w czasie ci¹¿y przez ³o¿ysko. Stymulacja jajników mo¿e doprowadziæ do sytuacji zagra¿aj¹cej ¿yciu kobiety.
W celu oznaczenia dnia owulacji w sposób naturalny stosuje siê pomiary podstawowej temperatury cia³a, obserwacje luzu szyjkowego i innych objawów p³odnoci.
Kto nie prowadzi karty rozpoznawania czasu jajeczkowania, nie mo¿e w pe³ni wykorzystaæ mo¿liwoci naturalnej regulacji poczêæ, tym bardziej, i¿ zdecydowanie nie s¹
one to¿same z kalendarzykiem ma³¿eñskim!
Cykl miesi¹czkowy  okresowe zmiany w b³onie luzowej macicy zale¿ne od
cyklicznych wahañ poziomu gonadotropin, estrogenów i progesteronu we krwi 
mo¿na ledziæ nie tylko przez codzienne pomiary temperatury cia³a w pochwie, odbycie lub ustach. Nowoczesne sposoby naturalnej regulacji poczêæ opieraj¹ siê na
bezporedniej obserwacji i nale¿¹ do grupy o najwy¿szym stopniu skutecznoci. D³ugoæ cyklu nie ma tutaj oczywicie ¿adnego znaczenia, ani inne zdarzenia, które
mia³y wp³yw na cykl aktywnoci kobiety lub stres. Pomiar podstawowej temperatury
cia³a nie musi odbywaæ siê o sta³ej porze. Objawy p³odnoci mo¿e obserwowaæ ka¿da kobieta niezale¿nie od jej zawodu. Nieznajomoæ biologicznego rytmu p³odnoci
sprawia, ¿e wiele par ma³¿eñskich nie wie, jak okreliæ najlepszy czas na poczêcie siê
dziecka. Badania Jana Eugeniusza Malinowskiego wskazuj¹ na to, ¿e wykrywanie
jajeczkowania za pomoc¹ objawów p³odnoci ma kapitalne znaczenie w diagnostyce
niep³odnoci. Stwierdzono przydatnoæ codziennie wype³nianej karty objawów p³odnoci do rozpoznawania czasu p³odnoci i czasu niep³odnoci w cyklu p³ciowym
regularnym i nieregularnym, rozpoznawania ci¹¿y, ustalania terminu porodu, wczesnego wykrywania nowotworów.
U kobiet prowadz¹cych zapis podstawowa temperatura cia³a umo¿liwia rozpoznanie cykli bezowulacyjnych. Jeli ma³¿eñstwo ustala czas p³odnoci w ka¿dym
swoim cyklu miesi¹czkowym, wówczas czas trwania cyklu nie ma oczywicie ¿adnego znaczenia i ma to niezwykle korzystny wp³yw na liczbê porodów operacyjnych.
Badaniem objêto 5147 ci¹¿ prawid³owych u 4312 kobiet w wieku 1956 lat z Polski
i innych krajów wiata po 08 przebytych porodach, po 05 przebytych poronieniach i po 03 przebytych ciêciach cesarskich. Matki te pochodzi³y z Europy, Azji,
Ameryki Pó³nocnej, Ameryki Po³udniowej, Australii i Afryki. 3579 kobiet (83%) pochodzi³o z miast, 865 kobiet (20%) uzyska³o wykszta³cenie wy¿sze a 1558 kobiet
(36%) ukoñczy³o szko³y rednie. Dzieñ jajeczkowania wykrywali zawsze sami rodzice za pomoc¹ karty objawów p³odnoci opracowanej przez Autorów. Analizowano
karty objawów p³odnoci wype³nione przed i po poczêciu siê dziecka i karty te pro-
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wadzono do czasu porodu oraz po porodzie. Datê porodu obliczano zawsze za pomoc¹ powszechnie znanej regu³y Naegelego (Franz Carl Naegele ¿y³ w latach 1778
1851) i daty jajeczkowania, a mianowicie: dzieñ jajeczkowania  7, miesi¹c  3, rok
+ 1 lub 0, czyli 19.04.1998 r.  12.01.1999 r. (OM 23.03.1998 r.  MKK  Zegrze)
i 25.01.1999 r.  18.10.1999 r. (OM 12.12.1998 r.  SAGK  winoujcie). Wród
badanych osób zauwa¿ono cykl miesi¹czkowy, który wynosi³ 19 dni i cykl miesi¹czkowy, który wynosi³ 278 dni  nie licz¹c jajeczkowania u kobiety w 14. miesi¹cu po
menopauzie, która by³a miesi¹czk¹  oraz II fazê, która wynosi³a 7 dni u jednej
mê¿atki i 9 dni u innej mê¿atki. II faza u wszystkich pozosta³ych osób mieci³a siê w
zakresie 1216 dni. Stwierdzono te¿ 1 zespó³ przygotowanego i nie pêkniêtego pêcherzyka Graafa, u 23-letniej ST w 41-dniowym cyklu, który trwa³ od dnia 5 kwietnia 1999 roku do dnia 15 maja 1999 roku. Zespó³ ten wyst¹pi³ w 15. dniu cyklu i II
faza rozpoczê³a siê w 27. dniu cyklu. Dziecko poczê³o siê najpóniej w 14. tyg. od
ostatniego krwawienia z dróg rodnych. Matkê rozpoznano najwczeniej w jej 24.
dniu cyklu.
U wszystkich matek czynnoæ porodowa wyst¹pi³a samoistnie i dzieci ¿y³y w ³onach
rodziców od 259 dni do 274 dni (rednio 266 dni). Masa cia³a noworodków wynosi³a
od 2920 g do 3950 g. Z niepotwierdzonych jeszcze ostatecznie danych mo¿na przypuciæ, i¿ dziewczynki mog¹ rodziæ siê wczeniej ni¿ ch³opcy (Jan Eugeniusz Malinowski na podstawie w³asnych badañ ultrasonograficznych wykonanych u 1174 matek w dniu 3 kwietnia 1987 roku wykaza³, ¿e refleks w¹trobowo-p³ucny pojawia siê
wczeniej u dziewczynek). Nie ma ci¹¿y przenoszonej albo przeterminowanej. Wiek
dziecka w ³onie rodziców nale¿y ustalaæ wed³ug daty jego poczêcia siê. Nie ma te¿
ciêcia cesarskiego z powodu rozpoznania ci¹¿y przenoszonej albo przeterminowanej.
Bez daty jajeczkowania nie mo¿na prawid³owo interpretowaæ wyników badañ ultradwiêkowych w tym krzywych kardiotokograficznych. Jan Eugeniusz Malinowski
wykaza³, ¿e lekarze ultrasonolodzy maj¹ mniej b³êdnych ocen obrazów ultrasonograficznych w cukrzycy, je¿eli znaj¹ wiek dziecka wed³ug daty jego poczêcia siê. Liczby
badañ dodatkowych z powodu braku daty owulacji mo¿na i trzeba zmieniæ. Rozpoznawanie czasu jajeczkowania i czasu p³odnoci zmienia liczby wielu badañ dodatkowych, poronieñ, porodów przedwczesnych i operacyjnych oraz ma³¿eñstw
bezdzietnych. Od faktycznej fazy cyklu p³ciowego, a nie tylko jej przewidywania,
zale¿y te¿ rokowanie u chorych dzieci i m³odzie¿y. Nie istnieje równie¿ dodatkowe
jajeczkowanie.
Czas trwania cyklu miesi¹czkowego nie ma oczywicie ¿adnego znaczenia, jeli
ma³¿eñstwo ustala czas jajeczkowania i czas p³odnoci w ka¿dym cyklu p³ciowym,
co ma szczególne znaczenie zw³aszcza w cukrzycy (diabetes mellitus). Zatem wszystkie ma³¿eñstwa chore na cukrzycê musz¹ rozpoznawaæ czas jajeczkowania i czas
p³odnoci. Istotne znaczenie daty poczêcia siê dziecka dla jego rodziców chorych na
cukrzycê i lekarzy oraz koniecznoæ ustalania terminu porodu na podstawie oznaczania daty jajeczkowania s¹ bezdyskusyjne. Tylko normy, które uwzglêdniaj¹ datê
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owulacji (a nie miesi¹czki lub krwawienia miesiêcznego) s¹ prawdziwe, co jest istotne tak¿e przy rozpoznawaniu hypotrofii i makrosomii. Cukrzyca ciê¿arnych (gestational diabetes mellitus) to dowolnego stopnia nietolerancja glukozy rozpoznana po
raz pierwszy w stanie b³ogos³awionym. Czêstoæ wystêpowania cukrzycy ci¹¿owej
(GDM) w Polsce wynosi 35% ci¹¿. Czas jajeczkowania a termin porodu w cukrzycy
(DM) wymaga pilnego opracowania.

ODKRYCIE OBJAWÓW P£ODNOCI NIE ZOSTA£O JESZCZE
DOCENIONE
W dniu 9 maja 1999 roku lekarz specjalista po³o¿nik i ginekolog Jan Eugeniusz
Malinowski na IV Miêdzynarodowym Kongresie Medycyny Naturalnej w Toruniu
wyg³osi³ wyk³ad pt. Powszechne sposoby rozpoznawania czasu jajeczkowania prze³omem w medycynie. Napisa³:
Do niedawna kobiety polskie nie przywi¹zywa³y jeszcze ¿adnej wagi do daty
ostatniej miesi¹czki a dzi wiele z nich potrafi ju¿ w ka¿dej chwili podaæ te¿ datê
ostatniego jajeczkowania. Obecnie bowiem lekarze wszystkich specjalnoci przynajmniej wiedz¹ o inwazyjnych i nieinwazyjnych w tym ekologicznych sposobach rozpoznawania czasu p³odnoci i niektórzy datê ostatniego jajeczkowania, a nie miesi¹czki lub tylko krwawienia miesiêcznego, wykorzystuj¹ przy podejmowaniu swoich decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. O tym, ¿e bez daty ostatniego jajeczkowania nie ma prawid³owego postêpowania lekarskiego wiedz¹ nie tylko lekarze
po³o¿nicy i ginekolodzy. Zatem o objawach p³odnoci, a nie o sposobach i rodkach
antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych, powinna mówiæ ka¿demu m³odemu cz³owiekowi ka¿da szko³a. Jest to kolejna sprawa bezdyskusyjna. Ekologiczne sposoby
ustalania daty jajeczkowania od dawna kszta³tuj¹ nowy wzorzec medycyny, jednak
odkrycie objawów p³odnoci nie zosta³o jeszcze docenione przez wszystkich i nie
zajê³o nale¿nego mu miejsca w historii nauki. Za pomoc¹ powszechnych sposobów
rozpoznawania czasu jajeczkowania wykazalimy, i¿ dodatkowe jajeczkowanie
w rzeczywistoci nie istnieje. Lekarz, który zna faktyczn¹ datê poczêcia siê dziecka,
zawsze prawid³owo ustali jego orientacyjny termin porodu, nigdy nie rozpozna ci¹¿y
przeterminowanej i tylko z tego powodu nie wykona ciêcia cesarskiego, które oczywicie nie jest obojêtne ani dla dziecka, ani dla jego matki i ich ca³ej rodziny oraz
ka¿dego spo³eczeñstwa. Dlatego w latach osiemdziesi¹tych powsta³o w Polsce i zosta³o zarejestrowane Stowarzyszenie na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia,
wybrano mnie do jego pierwszego krajowego zarz¹du i wiceprzewodnicz¹cym tego
zarz¹du a w latach dziewiêædziesi¹tych ukaza³ siê mój wywiad «Rodzenie na ¿yczenie» jako temat tygodnia (Kobieta i ¯ycie 1997, 19, 11). Badania nad sposobami
naturalnej regulacji poczêæ prowadzi³em ju¿ w latach siedemdziesi¹tych  najpierw
w ramach Stowarzyszenia Studenckich Kó³ Naukowych, a nastêpnie jako m³ody
lekarz i naukowiec. Nadto  maj¹c angielski dyplom nauczyciela sposobów natural-
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nej regulacji poczêæ i bêd¹c za³o¿ycielem Pracowni Diagnostyki Ultradwiêkowej
II Kliniki Po³o¿nictwa i Ginekologii Instytutu Po³o¿nictwa i Ginekologii Akademii
Medycznej w Warszawie oraz Sekcji Obrony ¯ycia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, która by³a, jest i bêdzie Towarzystwem Lekarzy Polskich (The Polish Society
of Hyppocrates Pupils)  jako jej pomys³odawca i przewodnicz¹cy  w dniu 30 maja
1992 roku w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie zorganizowa³em otwarte miêdzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Naturalne planowanie rodziny. Uczeni
powinni informowaæ opiniê publiczn¹ o po¿ytkach dla ludzkoci, jakie wynikaj¹
z podstawowych badañ naukowych. Jest przy tym rzecz¹ ogromnie wa¿n¹, aby
uzmys³owiæ wszystkim, ¿e nie mo¿na przewidzieæ korzyci, jakie uzyskamy z czystej nauki. Zdarza³o siê bowiem wielokrotnie i nadal zdarza, i¿ badania podstawowe
doprowadzi³y do nieoczekiwanych zastosowañ o ogromnej donios³oci. Mój w³asny
Zespó³ Us³ug Medycznych «HYPPOCRATES»  pierwsza w Polsce prywatna placówka naukowa i nowatorska placówka us³ugowa  ma wiêc nadziejê, ¿e w przysz³oci z prawdziwej wiedzy o ekologicznych sposobach rozpoznawania czasu jajeczkowania wyniknie jeszcze wiele innych korzyci ni¿ te, które teraz znamy i chcemy omówiæ na IV Miêdzynarodowym Kongresie Medycyny Naturalnej.
Niektórzy lekarze nadal próbuj¹ uregulowaæ nieregularne cykle p³ciowe nawet
u dzieci  mimo, ¿e jajeczkowanie wystêpuje tak¿e w tych cyklach i mo¿e ono
wystêpowaæ bez zmiany indywidualnej czêstotliwoci równie¿ w cyklach regularnych a¿ do samej menopauzy, czyli ostatniego krwawienia cyklicznego w ¿yciu kobiety. Zatem odkrycie objawów p³odnoci nie zosta³o jeszcze docenione przez wszystkich lekarzy po³o¿ników i ginekologów i nie zajê³o nale¿nego mu miejsca w historii
nauki, tymczasem same ma³¿eñstwa, które pragn¹ poczêcia siê ich w³asnego dziecka
w sposób naturalny lub chwilowo odk³adaj¹ jego poczêcie siê, potrafi¹ w ka¿dej
chwili wskazaæ datê ostatniego jajeczkowania niezale¿nie od regularnoci w³asnych
cyklów. O tym, ¿e bez daty ostatniego jajeczkowania nie ma prawid³owego postêpowania diagnostycznego i terapeutycznego wiedz¹ wiêc ju¿ nie tylko lekarze. Od
faktycznej fazy cyklu p³ciowego, a nie tylko jej przewidywania, zale¿y te¿ rokowanie u chorych dzieci i m³odzie¿y. Istotna jest bowiem wartoæ patologicznego
przyrostu temperatury cia³a, a nie wartoæ, która zawiera wypadkow¹ wartoci jego
pierwszej (niskiej) lub drugiej (wysokiej) fazy temperatur  zw³aszcza w chorobach
zakanych. Nadto rozpoznawanie czasu jajeczkowania w ka¿dym cyklu p³ciowym
pozwala wczeniej wykryæ wiele chorób i wdro¿yæ w³aciwe postêpowanie. Dlatego
ekologiczne sposoby ustalania tego czasu s¹ wa¿ne dla ka¿dej specjalnoci lekarskiej.
P³odnoæ cz³owieka uwarunkowana jest zdolnoci¹ wytwarzania komórek p³ciowych.
Mê¿czyzna jest p³odny zawsze od czasu dojrzewania p³ciowego do pónej staroci.
P³odnoæ kobiety jest uzale¿niona od zmian hormonalnych zachodz¹cych w czasie
ka¿dego jej cyklu p³ciowego i trwa od chwili jajeczkowania przez czas ¿ycia komórki jajowej. Czas p³odnoci ma³¿eñstwa zale¿y od mo¿liwoci prze¿ycia plemników w luzie szyjkowym i komórki jajowej. Czas jajeczkowania i czas p³odnoci
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zale¿¹ od sposobów ich rozpoznawania. Wród inwazyjnych i nieinwazyjnych sposobów rozpoznawania czasu jajeczkowania ekologiczne sposoby ustalania tej daty
zajmuj¹ miejsce szczególne i od dawna kszta³tuj¹ nowy wzorzec medycyny.

NOWOCZESNY SPOSÓB OZNACZANIA DNI P£ODNYCH
I NIEP£ODNYCH KOBIETY
Odsetek niep³odnych ma³¿eñstw w Polsce i innych krajach Europy i wiata stale
ronie i zale¿y nie tylko od sposobów i rodków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych, liczby dzieci zamordowanych w ³onach ich rodziców, czystoci przedma³¿eñskiej i wiernoci ma³¿eñskiej, ale równie¿ od miejsca nauki, studiów i pracy, sposobów ubierania siê i stosowania tamponów. Inne przyczyny niep³odnoci i bezp³odnoci stwierdza siê rzadko. Coraz wiêcej par nie mo¿e mieæ dzieci. Ma³¿eñstwa, które
nie zniszczy³y w³asnej p³odnoci nie maj¹ trudnoci w uzyskaniu w³asnego potomstwa od chwili poznania w³asnych objawów, w czasie których istnieje mo¿liwoæ
poczêcia siê dziecka. Sposobów naturalnej regulacji poczêæ mog¹ i powinny nauczyæ
siê wszystkie ma³¿eñstwa w ka¿dym wieku p³ciowym zw³aszcza te, u których wystêpuj¹ nieregularne cykle miesi¹czkowe. Ekologiczne sposoby rozpoznawania czasu
jajeczkowania s¹ skuteczne, maj¹ szczególne znaczenie dla kobiet z nadcinieniem
têtniczym, chorobami w¹troby i pêcherzyka ¿ó³ciowego, cukrzyc¹, ¿ylakami koñczyn i nie maj¹ ¿adnych dzia³añ ubocznych. Niezbêdnym warunkiem, który ostatecznie decyduje o skutecznoci postêpowania spo³eczeñstwa zmierzaj¹cego do zmiany
liczby par wymagaj¹cych leczenia zmian, które powsta³y z powodu ich postêpowania
jest wychowanie cz³owieka do szacunku i odpowiedzialnoci za w³asn¹ p³odnoæ.
Przed wprowadzeniem insuliny do lecznictwa p³odnoæ kobiet choruj¹cych na cukrzycê wynosi³a zaledwie 2%. Stosowanie wspó³czesnych sposobów i preparatów
insuliny przyczyni³o siê do takiej regulacji przemian ustrojowych, ¿e poczêcie siê
dziecka jest mo¿liwe prawie zawsze, je¿eli nie ma innych przyczyn niep³odnoci.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wiêc karty objawów p³odnoci ma³¿eñstw z cukrzyc¹
i bez cukrzycy zw³aszcza z cyklami nieregularnymi oraz codzienne wartoci podstawowej temperatury cia³a tych matek w stanie b³ogos³awionym. Naturalne planowanie
rodziny by³o dobrze znane ju¿ dwa tysi¹ce lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa
w staro¿ytnym Egipcie, Indiach i Izraelu, jednak  wed³ug obecnej wiedzy medycznej  dopiero w XX wieku ery Jezusa Chrystusa Ogino (Period of ovulation, relation
between corpora lutea and cyclical changes in the uterine endometrium and fertile
time. Japan Gynec. 1924, 6, 18) i Knaus (Eine neue Methode zur Bestimmung des
Ovulationstermins. Zbl. Gynäk. 1929, 54, 193) odkryli zwi¹zek miêdzy jajeczkowaniem a nastêpuj¹c¹ po nim miesi¹czk¹. W roku 1956 w Ginekologii Polskiej ukaza³a
siê praca Sobierañskiego Nowoczesny sposób oznaczania dni p³odnych i niep³odnych kobiety (Gin. Pol. 1956, 27, 766).
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PRAWO DO ¯YCIA KA¯DEGO CZ£OWIEKA JEST ABSOLUTNIE
NIENARUSZALNE I NIEZBYWALNE
Wartoci¹ jest nie tylko cz³owiek, który urodzi³ siê i nie tylko cz³owiek zdrowy
(Jan Eugeniusz Malinowski). Dnia 10 marca 1990 roku w Warszawie na pierwszym
krajowym Zjazd Przedstawicieli Organizacji (ZPO) broni¹cych ¿ycia ka¿dego cz³owieka od chwili jego poczêcia siê do jego naturalnej mierci uchwalono Deklaracjê
Obroñców ¯ycia.
¯ycie osoby ludzkiej stanowi jej podstawow¹ wartoæ i z tego wzglêdu uzyskuje
szczególn¹ godnoæ. Dlatego ¿ycie nawet s³abe i u³omne musi byæ uznane za nietykalne od poczêcia do naturalnej mierci. Nale¿y odrzuciæ za³o¿enia systemów ideologicznych, które oceniaj¹ wartoæ cz³owieka wed³ug kryteriów biofizycznych lub przydatnoci spo³eczno-ekonomicznej. ¯ycie jest fundamentalnym prawem osoby ludzkiej. Prawo to, jako pochodz¹ce z samej natury, jest absolutnie nienaruszalne i niezbywalne. ¯aden autorytet, prywatny albo publiczny, nie jest kompetentny znieæ
albo zawiesiæ to prawo. Zbrodniczy jest taki system prawno-polityczny, w którym
jedna grupa ludzi, naród czy rasa, usi³owa³yby odmawiaæ prawa do istnienia jakiej
jednostce czy ca³ej grupie ludzkiej. Najw³aciwszym i koniecznym sposobem obrony
¿ycia, jak te¿ zagwarantowania ¿yciu ludzkiemu rozwoju w godnoci i bezpieczeñstwie, jest odrodzenie rodziny i otoczenie jej wszelk¹ ochron¹ prawn¹ i ekonomiczn¹.
Dobro rodziny musi staæ siê pierwsz¹ zasad¹ ca³ego porz¹dku spo³eczno-prawnego
i gospodarczego. Nale¿y niezw³ocznie znieæ ustawy godz¹ce w dobro moralne rodziny, a wprowadziæ takie, które przywracaj¹ rodzinie jej godnoæ i w³aciwe miejsce
w ¿yciu spo³eczeñstwa, a ka¿demu cz³owiekowi od chwili poczêcia zapewniaj¹ podmiotowoæ prawn¹. Niezbêdnym warunkiem, który ostatecznie decyduje o skutecznoci wszelkich dzia³añ w obronie ¿ycia jest wychowanie cz³owieka do szacunku
i odpowiedzialnoci za w³asn¹ p³odnoæ. P³odnoæ zawarta w p³ciowoci jest wewnêtrzn¹ w³aciwoci¹ kobiety i mê¿czyzny. Stanowi ona obiektywn¹ podstawê macierzyñstwa i ojcostwa, z czego wynika odpowiedzialnoæ zarówno matki jak i ojca
za obronê ¿ycia poczêtego dziecka. W³aciwym miejscem poczêcia, rozwoju i wychowania cz³owieka jest ma³¿eñstwo i rodzina. Naturalne planowanie rodziny sprzyja
prawid³owemu realizowaniu powo³ania rodzicielskiego. Za formê agresji wobec ¿ycia
uznajemy propagowanie i praktykowanie pornografii i antykoncepcji, które prowadz¹
do rozwi¹z³oci i zwiêkszaj¹ liczbê sztucznych poronieñ. Za nieuprawnione i moralnie niedopuszczalne uznajemy wszystkie techniki instrumentalno-hodowlanego manipulowania p³odnoci¹ i ¿yciem, które w swojej istocie prowadz¹ do degradacji
osoby ludzkiej. W warunkach odzyskiwania przez nasz naród podmiotowoci uszanujmy podmiotowe prawa najs³abszych i bezbronnych. Oni sami nie obroni¹ siê!
(Deklaracja Obroñców ¯ycia).
Ta bezkompromisowa i uniwersalna deklaracja dotyczy i zobowi¹zuje ka¿dego
cz³owieka. Pomys³odawc¹ i autorem jej projektu by³ 39-letni wówczas lekarz specjalista po³o¿nik i ginekolog Jan Eugeniusz Malinowski  pomys³odawca, za³o¿yciel
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i przewodnicz¹cy Sekcji Obrony ¯ycia (The Polish Society of Hyppocrates Pupils)
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (The Polish Medical Association5).
W dniu 3 kwietnia 2001 roku w sali obrad plenarnych Senatu RP odby³a siê
konferencja Wspó³czesne problemy bioetyki w obszarze regulacji prawnych zorganizowana przez Komisjê Nauki i Edukacji Narodowej Senatu RP, która zaprosi³a
Przewodnicz¹cego Towarzystwa Lekarzy Polskich i jego przewodnicz¹cy Jan Eugeniusz Malinowski równie¿ tam Wyrazi³ zaniepokojenie brakiem jednoznacznoci
postaw wobec podstawowych wartoci etycznych., jednak nadal wierzymy, ¿e ca³e
Polskie Towarzystwo Lekarskie (1951) w tym Towarzystwo Lekarskie Warszawskie
(1820) oraz wszystkie specjalistyczne towarzystwa lekarskie uznaj¹ ducha przysiêgi
Hipokratesa. Cz³onkami Towarzystwa Lekarzy Polskich (w latach 19881993 Sekcja Obrony ¯ycia PTL) byli rektorzy Akademii Medycznej w Warszawie Boles³aw
Górnicki (19091998), wczeniej rektor Pomorskiej Akademii Medycznej (Szczecin) i Jan Nielubowicz (19152000), patron Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Pod patronatem Towarzystwa Lekarzy Polskich odbywaj¹ siê miêdzynarodowe
sympozja, zjazdy i kongresy naukowe. Kto nie podpisze Deklaracji Obroñców ¯ycia,
nie jest obroñc¹ ¿ycia i zdrowia cz³owieka i rodziny. (Zjazd Przedstawicieli Organizacji). Co wiêcej zespó³ problemowy Obrona ¯ycia I Kongresu Ruchów Katolickich w Polsce (1994) napisa³ Podpisy z³o¿one pod Deklaracj¹ Obroñców ¯ycia
zdecyduj¹ o pozycji rodziny i Narodu. a ks. prof. dr hab. Bronis³aw Mierzwiñski po
wyst¹pieniu Jana Eugeniusza Malinowskiego na Miêdzynarodowym Kongresie Evangelium vitae  encyklika ocalenia wspó³czesnej rodziny i wiata (1996) i odczytaniu
pisma Towarzystwa Lekarzy Polskich pod adresem Sejmu RP w sprawie zbrodniczych ustaw z dnia 7 stycznia 1993 roku i z dnia 30 sierpnia 1996 roku zawieraj¹cego
Deklaracjê Obroñców ¯ycia publicznie zaproponowa³, aby kopiê tego pisma przekazaæ ks. dr. Mieczys³awowi Ozorowskiemu w celu opublikowania, jednak stanowisko
Zespo³u i pismo Towarzystwa nie zosta³y opublikowane. Polski interes narodowy
przewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego ONP  LP6 Jana Eugeniusza Malinowskiego
w tym niewygodne pismo Towarzystwa Lekarzy Polskich z dnia 22 padziernika
1996 roku pod adresem Sejmu RP w sprawie zbrodniczych ustaw z dnia 7 stycznia
1993 roku i z dnia 30 sierpnia 1996 roku zawieraj¹ce Deklaracjê Obroñców ¯ycia
zosta³ opublikowany w dniu 12 listopada 2007 roku (www.onp-lp.org). Deklaracja

5

The Polish Medical Association (Polskie Towarzystwo Lekarskie) nie nale¿y myliæ z The Polish
Medical Association in London (PMA). Oryginalna nazwa Zwi¹zku brzmia³a Zwi¹zek Lekarzy Polskich w Imperium Brytyjskim (The Polish Medical Association in the British Empire) i zosta³a
zmieniona najpierw na Zwi¹zek Lekarzy Polskich na Wychodstwie, a nastêpnie na obecn¹ 
Zwi¹zek Lekarzy Polskich na Obczynie (1944), jest najstarsz¹ polsk¹ organizacj¹ medyczn¹
dzia³aj¹c¹ poza granicami Polski.

6

Organizacja Narodu Polskiego  Liga Polska to pierwsza wiatowa polsko-polonijna partia polityczna, któr¹ w roku 1999 za³o¿y³ Jan Pyszko (19302009), lekarz specjalista chirurg doktor
habilitowany medycyny i doktor filozofii oraz prezes Zwi¹zku Organizacji Polskich w Szwajcarii.
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Obroñców ¯ycia zwana Deklaracj¹ Malinowskiego jest bezkompromisowa, poniewa¿ inna byæ nie mo¿e i nie bêdzie. Kto lekcewa¿y Deklaracjê Obroñców ¯ycia, nie
mo¿e prawid³owo kszta³towaæ naszego bytu. Deklaracja Malinowskiego zosta³a przet³umaczona na piêæ jêzyków (angielski, chiñski, francuski, niemiecki i rosyjski).
W roku 2008 dla francuskiej stacji telewizyjnej (TF1) zosta³ udzielony wywiad
w czasie zebrania Oddzia³u Warszawskiego PZKS. Oto g³ówne tezy tego wywiadu:
¯ycie jest bezcennym darem. Wczenie wykryty rak szyjki macicy jest ca³kowicie wyleczalny. Wczenie wykryty rak piersi jest równie¿ ca³kowicie wyleczalny, ale
zapobieganie chorobom to najlepsze lekarstwo. Dlatego pragnê, aby nie tylko ka¿dy
lekarz by³ wiadomy tego, ¿e medycyna niewiele mo¿e pomóc cz³owiekowi, który
systematycznie codziennie niszczy w³asne zdrowie i skraca w³asne ¿ycie za pomoc¹
niew³aciwych sk³adników ¿ywnoci. Nie zabijajmy wiêc cz³owieka za pomoc¹ ¿ywnoci i rodowiska oraz stylu ¿ycia. Wartoci¹ jest zawsze ka¿dy cz³owiek a w staroci i chorobie szczególnie. Twórcy Karty Praw Podstawowych7 i jej zwolennicy
uwa¿aj¹ natomiast, ¿e matki maj¹ prawo unicestwiaæ swoje dzieci, ale dzieci nie
maj¹ prawa przyjæ na wiat, ludzie w podesz³ym wieku maj¹ prawo zakoñczyæ
swoje ¿ycie, ale nie maj¹ prawa ¿yæ a¿ do naturalnej mierci, homoseksualici maj¹
prawo legalizowaæ swoje zwi¹zki, ale nikt nie ma prawa uznaæ tych zwi¹zków za
sprzeczne z natur¹, tymczasem ka¿dy cz³owiek od chwili jego poczêcia siê a¿ do jego
naturalnej mierci musi czuæ siê bezpieczny i to jego pañstwo8 musi mu to gwarantowaæ nie tylko za pomoc¹ zdrowej ¿ywnoci i w³aciwych leków. Organizmy
zmodyfikowane genetycznie nie zosta³y poddane tak dok³adnym badaniom jak leki.
Na cz³owieku nie mo¿na wiêc eksperymentowaæ.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE
¯adna ludzka dzia³alnoæ  nawet medycyna  nie ma takiego wp³ywu na zdrowie cz³owieka, jak rolnictwo (Pierre Delbert). Ide¹ rolnictwa ekologicznego jest
pokora wobec przyrody, uznanie jej niepoznawalnoci, a wiêc koniecznoæ ci¹g³ego
jej obserwowania i badania przez cz³owieka, starania dopasowania siê i wspó³pracy
z ni¹ (Mieczys³aw Górny). Rolnictwo ekologiczne to dba³oæ o zdrowie cz³owieka
i rodowiska.
Wspó³czesne metody wytwarzania ¿ywnoci d¹¿¹ce do ci¹g³ego wzrostu wydajnoci przez chemizacjê rolnictwa nie zapewniaj¹ produktów o wysokiej wartoci
od¿ywczej. Produkty te czêsto zawieraj¹ nadmiar azotanów, pozosta³oci pestycy7

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej to zbiór praw cz³owieka uchwalony i podpisany w
dniu 7 grudnia 2000 roku podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w imieniu trzech organów
Unii Europejskiej  Parlamentu, Rady oraz Komisji i powtórnie, z pewnymi poprawkami, podpisany przez przewodnicz¹cych tych organów podczas szczytu w Lizbonie w dniu 12 grudnia 2007 r.

8

Republika Czeska i Rzeczpospolita Polska nie uzna³y Karty Praw Podstawowych, która jest integraln¹ czêci¹ Traktatu Lizboñskiego.

135

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR

3, 2009

dów, metale ciê¿kie, wêglowodory aromatyczne i wiele innych szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeñ chemicznych. Najbardziej niebezpieczne s¹ aflatoksyny znajduj¹ce siê w produktach paczkowanych, puszkowanych, suszonych owocach i paczkowanym chlebie.
Polskie gospodarstwa ekologiczne znajduj¹ siê w czystszym rodowisku ni¿ pozosta³e, co pozwala wykluczyæ lub maksymalnie ograniczyæ zanieczyszczenia, których ród³em jest przemys³ lub drogi szybkiego ruchu. Rolnictwo ekologiczne to nie
tylko produkcja ¿ywnoci bez agrochemii, ale tak¿e dba³oæ o rodowisko i piêkno
krajobrazu rolniczego. ¯ywnoæ produkowana metodami ekologicznymi w warunkach czystego rodowiska ma najwy¿sz¹ jakoæ biologiczn¹. W rolnictwie ekologicznym wszystkie czêci gospodarstwa (obory, chlewnie, stajnie, pola, ³¹ki i pastwiska,
pryzmy kompostowe, gleba, drzewa, zbiorniki wodne i najbli¿sze otoczenie) musz¹
byæ zorganizowane w zgodzie z przyrod¹. P³odozmian w gospodarstwie ekologicznym musi byæ tak u³o¿ony, aby ogranicza³ rozwój chwastów, chorób i szkodników
oraz utrzymywa³ ¿yznoæ gleby i zawartoæ próchnicy. Ochrona rolin opiera siê na
metodach zapobiegawczych. Do zwalczania ich szkodników i chorób dopuszczalne
s¹ jedynie rodki pochodzenia naturalnego.
Zwierzêta w gospodarstwie ekologicznym musz¹ byæ utrzymywane w warunkach, które odpowiadaj¹ ich naturalnym potrzebom. Wszystkim gatunkom nale¿y
przez ca³y rok zagwarantowaæ mo¿liwoæ ruchu. Niezbêdne jest stosowanie naturalnej ció³ki. ¯ywienie zwierz¹t ma na celu utrzymanie dobrej kondycji zwierz¹t oraz
zapewnienie odpowiedniego poziomu produkcji. Pasze dla zwierz¹t powinny byæ
zgodne z potrzebami gatunku i byæ wyprodukowane w gospodarstwie. Wykluczone
jest stosowanie dodatków stymuluj¹cych wzrost, wzmagaj¹cych apetyt, barwników syntetycznych, konserwantów, leków, hormonów. Zwierzêta (byd³o, owce,
kozy i winie) utrzymywane w dobrych warunkach i w³aciwie ¿ywione s¹ odporne
na choroby.
P³ody rolne bez u¿ycia chemii s¹ przechowywane i przetwarzane w taki sposób,
by nie straci³y swych walorów. Ide¹ ekologicznego przetwórstwa jest wybór takiej
technologii, która w jak najmniejszym stopniu obni¿a wartoæ od¿ywcz¹ surowca.
Niedozwolone jest u¿ywanie organizmów zmienionych przez in¿ynieriê genetyczn¹.
Surowce ekologiczne przetwarza siê metodami mechanicznymi, fizycznymi lub fermentacyjnymi, które znane s¹ od stuleci. Wystarczy spróbowaæ kiszonej kapusty,
razowego chleba na zakwasie lub wie¿ego twarogu, by rozpoznaæ prawdziwy smak
 czysty smak przyrody. Prawdziw¹ tragedi¹ m³odych ludzi jest to, ¿e nie znaj¹ oni
smaku prawdziwego chleba. Dawniej ludzie uprawiali ponad 5 tysiêcy ró¿nych
gatunków ziemniaków na ca³ym wiecie, dzi jest to zaledwie kilka gatunków.
97% ró¿nych odmian warzyw uprawianych na pocz¹tku XX wieku ju¿ nie istnieje.
Ten brak ró¿norodnoci sta³ siê przyczyn¹ zwiêkszonego zagro¿enia dla rolin.
Biologiczna równowaga zosta³a zachwiana i aby rozwi¹zaæ problem ludzie zaczêli stosowaæ rodki chwastobójcze i owadobójcze. Stosowanie tych rodków zwiêkszy³o koszty produkcji, zanieczyci³o wodê i negatywnie wp³ynê³o na zdrowie ludzi.
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W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku najwiêkszy producent chemikaliów
dla farmerów, firma Monsanto, zaczê³a manipulowaæ genami rolin, aby w ten sposób ulepszyæ ich wydajnoæ produkcyjn¹. Wkrótce korporacje zaczê³y patentowaæ
genetycznie zmodyfikowane nasiona. I tutaj dokonali czego co wydawa³oby siê nieprawdopodobne. Ustanowili  przeforsowali prawo, które mówi, ¿e... je¿eli jaka
rolina zawiera ich zmodyfikowany gen, ka¿dy kto hoduje tak¹ rolinê musi zap³aciæ
im pieni¹dze! W tej chwili, tylko firma Monsanto posiada 11 tysiêcy patentów. Korporacje zaczê³y patentowaæ tak¿e geny zwierz¹t i ludzi.

ZDROWA ¯YWNOÆ A ZDROWIE CZ£OWIEKA
Chleb z m¹ki, a nie z mieszanek, bez polepszaczy, na zakwasie9 chlebowym jest
jak zespó³ witamin. Wy³¹cznie w pieczywie razowym, z m¹ki 2000 na zaczynie,
nieprzetworzonej, a wiêc niewyja³owionej z substancji od¿ywczych mamy z³o¿one
wêglowodany, z których energia uwalnia siê powoli, pe³nowartociowe bia³ko, skrobiê i witaminy z grupy B, niezbêdne dla prawid³owej pracy komórek nerwowych,
kwas foliowy  wa¿ny zw³aszcza dla kobiet, cynk, ¿elazo, magnez i wapñ. W oczyszczonej m¹ce magnezu mamy tylko 16 miligramów a w tej z pe³nego przemia³u a¿
123. Razowe pieczywo ma wielokrotnie wiêcej b³onnika ni¿ bia³e. Dlatego ³atwiej
mo¿na schudn¹æ. B³onnik pêcznieje w ¿o³¹dku i w ten sposób zmniejsza uczucie
g³odu, przyspiesza pracê jelit i usuwa z nich toksyczne produkty przemiany materii,
które sprzyjaj¹ rozwojowi nowotworów uk³adu pokarmowego.
Pieczywo produkowane z zakwasu ma dodatkowo powsta³y w wyniku fermentacji kwas mlekowy, który wspomaga trawienie i hamuje rozwój bakterii szkodliwych
dla cz³owieka a sprzyja mno¿eniu siê w jelitach bakterii probiotycznych. Bakterie te
zwiêkszaj¹ odpornoæ naszego organizmu, neutralizuj¹ zwi¹zki rakotwórcze i ograniczaj¹ rozwój komórek nowotworowych. Wed³ug Instytutu Polskie Pieczywo 100
gramów razowca zawiera 196 kcal, chleb pszenny  217 kcal, chleb light wellness 
355 kcal, pszenne pieczywo chrupkie  360 kcal. W roku 2006 ka¿dy doros³y Polak
zjad³ 65 kg chleba a w roku 2007  55 kg, czyli 150 g dziennie. Wystarcz¹ dwie do
czterech kromek dziennie (Magdalena W³odarczyk-Kierczyñska). Pieczywo razowe
jest najmniej kaloryczne. Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii og³osili, ¿e codzienne
spo¿ywanie produktów z pe³nego ziarna powoduje spadek masy cia³a (American
Journal of Clinical Nutrition). Gdy obywatele Republiki Francuskiej spo¿ywali 70 kg
chleba rocznie, zaniepokojony rz¹d francuski powo³a³ Komitet Naukowy Chleba nie
po to, aby ratowaæ producentów, ale kondycjê obywateli. Nie tylko kobiety z nad-

9

Zakwas to stosowana w przemyle spo¿ywczym kultura bakterii fermentacji mlekowej. Zakwas
chlebowy (zaczyn) to niewielka iloæ ciasta ¿ytniego, pozostawiona z poprzedniego wypieku lub
przygotowany zakwas z m¹ki ¿ytniej, zawieraj¹cy rozmno¿one bakterie kwasu mlekowego, u¿ywany do przygotowania ciasta lub op³atka.
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wag¹ i kobiety z oty³oci¹ winny spo¿ywaæ wiêcej chleba rano. Dobre ród³o energii
nie powoduje nag³ego przyrostu glukozy i potem gwa³townego jej spadku.
Sk³adniki ka¿dego produktu spo¿ywczego musz¹ byæ czytelne bez lupy. Chleb
bez informacji o jego pochodzeniu jest podejrzany a etykieta nie mo¿e nie zawieraæ
pe³nej nazwy i adresu producenta oraz listy sk³adników w tym polepszaczy i zanieczyszczeñ. Jeli matce nie jest obojêtne co spo¿ywaj¹ jej m¹¿ i ona oraz ich przodkowie i dzieci i stara siê ich dobrze od¿ywiaæ, wybiera ¿ywnoæ wyprodukowan¹ metod¹ ekologiczn¹. To gwarancja spo¿ywania produktów wysokiej jakoci, niemodyfikowanych genetycznie. ¯ywnoæ oznaczona znakami rolnictwa ekologicznego to produkty zdrowe i smaczne. Gdy producentowi nie zale¿y na renomie, nie dba o jakoæ.
Dobry, zdrowy chleb powinien byæ lekko gliniasty, ³atwo kroiæ siê na kromki i zachowywaæ wie¿oæ nawet tydzieñ. Produkt chlebopodobny powstaje z mieszanek
z polepszaczami. Zawieraj¹ one wêglan sodu, który w podwy¿szonej temperaturze
rozk³ada siê i wydziela dwutlenek wêgla, dwutlenek chloru, który powoduje, ¿e m¹ka
staje siê jeszcze bielsza, emulgatory, które zwiêkszaj¹ objêtoæ bochenka i zapobiegaj¹ jego kruszeniu siê, ale tylko tu¿ po upieczeniu, fosforany, które nie pozwalaj¹
mu zbyt szybko wyschn¹æ, konserwanty, które wzmacniaj¹ jego smak. S¹ m³yny,
które produkuj¹ 1 m¹kê (typ 2000) i 16 mieszanek (mix) do typu 450 (m¹ka tortowa
z dodatkami) w³¹cznie zamiast tradycyjnej pszennej, razowej czy ¿ytniej a stosowane w wielkich sklepach metody produkcji z prawdziwym piekarnictwem nie
maj¹ nic wspólnego. Pieczywo dostarczane tam w postaci zamro¿onej a potem
zapiekane zawiera zielone plenie. To dziêki bakteriom mlekowym ciasto jest porowate i elastyczne.
Dro¿d¿e produkuj¹ du¿e iloci dwutlenku wêgla. Piekarz wie równie¿ o tym, ¿e
ciasta z zakwasem nie wolno wstawiaæ do pieca przed koñcem fermentacji, poniewa¿
w m¹ce znajduj¹ siê toksyny pleniowe i rakotwórcze zwi¹zki, ochratoksyny, które
³atwo unieszkodliwia proces pe³nej fermentacji i skracaæ czasu pieczenia, co powoduje, ¿e rodek chleba jest tylko ugotowany w temperaturze 8090 stopni Celsjusza,
która nie zabija znajduj¹cych siê tam toksyn z powodu skróconej fermentacji, natomiast ochratoksyny mog¹ odk³adaæ siê w nerkach i w¹trobie, powoduj¹c w nich
zmiany martwicze a plenie sprzyjaj¹ stanom zapalnym i rozwojowi nowotworów.
Spo³eczeñstwa i narody s¹ chore nie tylko z powodu produktów chlebopodobnych
czy lodopodobnych i ich pañstwa musz¹ to zauwa¿yæ, szczegó³owo spojrzeæ na sytuacjê rodziny. Dziecko, które urodzi³o siê w domu jest pielêgnowane inaczej ni¿
w szpitalu i klinice i nie traci masy cia³a. Zdrowe dziewice (virgo  panna) i kobiety
nie musz¹ stale20 nosiæ podpasek. Zdrowy cz³owiek nie wymaga papieru toaletowego, poniewa¿ prawid³owy stolec nie brudzi i pasty do zêbów, gdy¿ zdrowe i wie¿e
produkty spo¿ywcze oczyszczaj¹ je i chroni¹ ca³¹ jamê ustn¹ w sposób naturalny.
Prawdziwy chleb razowy nie wype³nia przestrzeni miêdzyzêbowych. Dieta bezt³uszczowa pozbawia organizm witamin rozpuszczalnych w t³uszczach (A, D, E i K).
Pe³nowartociowe ¿ywienie nie wymaga ¿adnych sztucznych witamin.
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ORGANIZMY ZMODYFIKOWANE GENETYCZNIE A NIEP£ODNOÆ I RAK
Organizmy zmodyfikowane genetycznie, w skrócie GMO (ang. genetically modified organisms)  to roliny, zwierzêta i drobnoustroje, których geny zosta³y celowo
zmienione przez cz³owieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalaj¹
tworzyæ organizmy o odmiennych w³aciwociach ni¿ macierzy gatunek. Pierwszy
GMO zosta³ stworzony w roku 1973 przez Stanleya Cohena (1922) i Herberta Waynea Boyera (1936). Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy), w skrócie DNA (od ang. Deoxyribonucleic acid)  to wielkocz¹steczkowy
organiczny zwi¹zek chemiczny nale¿¹cy do kwasów nukleinowych. Wystêpuje w
chromosomach i pe³ni rolê nonika informacji genetycznej organizmów ¿ywych. DNA
jest liniowym, nierozga³êzionym biopolimerem, dla którego monomerem s¹ nukleotydy. Nukleotydy zbudowane s¹ z piêciowêglowego cukru deoksyrybozy, którego
grupa hydroksylowa znajduj¹ca siê przy ostatnim atomie wêgla jest zestryfikowana
reszt¹ fosforanow¹, a pierwszy atom wêgla po³¹czony jest wi¹zaniem N-glikozydowym z jedn¹ z czterech zasad azotowych  adeniny A i guaniny G (zasady purynowe) oraz cytozyny C i tyminy T (zasady pirymidynowe). Chromosomy to najwa¿niejsze sk³adniki j¹der komórek rolinnych i zwierzêcych bêd¹ce siedliskiem czynników dziedzicznych, czyli genów (gen to odcinek DNA nadaj¹cy komórce zdolnoæ
do tworzenia jakiego RNA, a porednio koduj¹cy zwykle tak¿e jakie bia³ko). Kwasy rybonukleinowe (RNA) to polimery kondensacyjne rybonukleotydów, wystêpuj¹ce zarówno w j¹drze komórkowym, jak i w cytoplazmie. Struktura chromosomu nie
jest niezmienna, podlega on bowiem zmianom zwanym mutacjami. Mutacje dotycz¹ce bezporednio chromosomów to aberracje chromosomowe lub mutacje genomowe. Genom to materia³ genetyczny zawarty w podstawowym (monoploidalnym)
zespole chromosomów. Termin mylony jest z genotypem, czyli ca³oci¹ informacji
genetycznej zawartej w chromosomach organizmu. Kompleksowym badaniem ca³ego materia³u genetycznego typowych komórek ró¿nych gatunków organizmów zajmuje siê genomika. Dok³adny opis genomu cz³owieka zosta³ opublikowany w roku
2001. Badaniom poddano próbki krwi kobiet oraz spermy mê¿czyzn, dziêki czemu
uzyskano informacje o sekwencji zarówno autosomów, jak i obu rodzajów chromosomów p³ci. Teoretycznie wystarczy³oby zbadaæ spermê, bo ró¿ne plemniki zawieraj¹ ró¿ne chromosomy p³ci  albo X, albo Y (zadbano jednak o to, aby analizom
poddane by³o ca³e DNA zarówno mê¿czyzn, jak i kobiet). Badane próbki pobrano od
anonimowych dawców z ró¿nych ras i obszarów pochodzenia. Genom cz³owieka
zawiera ok. 2025 tysiêcy genów koduj¹cych bia³ka. Wed³ug art. 3 ustawy z dnia 22
czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych GMO to organizm
inny ni¿ organizm cz³owieka, w którym materia³ genetyczny zosta³ zmieniony w sposób nie zachodz¹cy w warunkach naturalnych wskutek krzy¿owania lub naturalnej
rekombinacji. Modyfikacje, jakim podlegaj¹ organizmy mo¿na podzieliæ na trzy grupy  zmieniona zostaje aktywnoæ genów naturalnie wystêpuj¹cych w danym organizmie, do organizmu wprowadzone zostaj¹ dodatkowe kopie jego w³asnych genów
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i wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne). Modyfikacje genetyczne budz¹ce najwiêcej kontrowersji to przewa¿nie wprowadzenie genów pochodz¹cych z innych gatunków, które nadaj¹ modyfikowanemu
organizmowi po¿¹dan¹ cechê, nie wystêpuj¹c¹ u niego naturalnie. G³ówne zastosowania modyfikacji  zmodyfikowane mikroorganizmy s¹ u¿ywane do produkcji pewnych substancji chemicznych, takich jak np. insulina i modyfikowanie rolin pozwala
dodaæ  wzmocniæ cechy zwiêkszaj¹ce op³acalnoæ produkcji. Organizmy transgeniczne maj¹ szerokie zastosowania w badaniach wspó³czesnej biologii i medycyny
molekularnej, miêdzy innymi w badaniach nad rakiem, chorobami dziedzicznymi,
chorobami zakanymi, oraz w badaniach nad mechanizmami rozwoju (tzw. modele
transgeniczne). Przyk³ad organizmów transgenicznych w medycynie  mysi model
bia³aczki. Modyfikacje rolin uprawnych polegaj¹ przede wszystkim na wprowadzeniu lub usuniêciu z nich okrelonych genów. Modyfikacje maj¹ przede wszystkim na
celu zwiêkszenie odpornoci na herbicydy i szkodniki, zwiêkszenie odpornoci na
infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybowe, zwiêkszenie tolerancji na stres abiotyczny
(g³ównie zmiany klimatyczne), przed³u¿enie trwa³oci owoców, poprawê sk³adu kwasów t³uszczowych oraz aminokwasów bia³ek, unormowanie stê¿enia fitoestrogenów,
zwiêkszenie zawartoci suchej masy, zmianê zawartoci wêglowodanów, karotenoidów i witamin, usuniêcie sk³adników anty¿ywieniowych  toksyn, zwi¹zków utrudniaj¹cych przyswajanie sk³adników, zwi¹zków, które podczas obróbki kulinarnej ulegaj¹ reakcjom chemicznym wytwarzaj¹c toksyny, zwiêkszaj¹c np. zawartoæ nutraceutyków, czyli substancji niezbêdnych dla zdrowia. Na wiecie najczêciej modyfikowanymi rolinami s¹ kukurydza, pomidory, soja zwyczajna, ziemniaki, bawe³na,
melony, tytoñ. W Europie najczêciej modyfikuje siê kukurydzê, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki. Kraje produkuj¹ce najwiêcej GMO to w kolejnoci USA, Argentyna, Kanada, Brazylia, Chiny, RPA. Przyk³ady organizmów transgenicznych w rolnictwie to transgeniczne pomidory o przed³u¿onej trwa³oci i transgeniczne roliny tytoniu, odporne na herbicydy. Modyfikacje zwierz¹t maj¹ na celu g³ównie uzyskanie
zwierz¹t o po¿¹danych cechach w hodowli  szybciej rosn¹ce winie, ryby, zastosowaniu ich w produkcji bia³ek, enzymów, innych substancji wykorzystanych w przemyle farmaceutycznym (jako bioreaktory), uodpornieniu na choroby. Modyfikacje
zwierz¹t nie s¹ tak popularne jak rolin, g³ównie ze wzglêdu na trudnoci w samym
procesie modyfikacji, proces jest bardzo skomplikowany i trwa d³ugo, koszty s¹
bardzo du¿e. Zwierzêta modyfikowane genetycznie czêsto choruj¹, s¹ niep³odne.
Wed³ug danych ISAAA (The International Service for the Acquisition of Agri-biotech
Applications) w Polsce w roku 2008 trzy tysi¹ce hektarów by³o wykorzystywanych
pod uprawy rolin genetycznie zmodyfikowanych tj. trzykrotnie wiêcej ni¿ rok wczeniej. W Polsce dozwolone jest równie¿ stosowanie do karmienia zwierz¹t hodowlanych pasz zawieraj¹cych organizmy modyfikowane genetycznie. Profesor Mieczys³aw Chor¹¿y (1925) z Instytutu Onkologii w Gliwicach, doktor honoris causa l¹skiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego w Bia³ymstoku, na konferencji w Katowicach poda³, ¿e od wejcia Polski do Unii Europejskiej obserwujemy
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corocznie 5% przyrost zachorowañ na raka. Wczeniej Jan Eugeniusz Malinowski na
konferencji w Toruniu og³osi³, ¿e wród badanych ma³¿eñstw z kart¹ powszechnych
sposobów rozpoznawania czasu jajeczkowania i czasu p³odnoci prowadzon¹ codziennie przez co najmniej 10 lat  nie ma raka piersi (opublikowane streszczenie
wyk³adu znajduje siê w katalogu konferencyjnym). Oceny wymaga równie¿ wp³yw
rodowiska  zw³aszcza pe³nowartociowego ¿ywienia (polifenoli o bardzo silnym
dzia³aniu antyoksydacyjnym, niezbêdnych nienasyconych kwasów t³uszczowych
i wielu innych sk³adników ¿ywnoci) za pomoc¹ certyfikowanych produktów rolnictwa
ekologicznego i certyfikowanych produktów przetwórstwa ekologicznego oraz zdrowego stylu ¿ycia. Cz³onek Prezydium Ba³tyckiej Rady Promocji Zdrowia Jan Eugeniusz Malinowski mówi³ o tym tak¿e na konferencjach w Warszawie (TV Trwam
2009, 12 marca i Myl Polska 2009, 17 maja) i w TV Trwam (89 marca 2009).
W tym roku umrze na raka 550 tysiêcy Amerykanów. Za na wiecie jedna
trzecia ludzi nañ zapadnie  to 88 milionów ludzi w samych tylko Stanach Zjednoczonych (G. Edward Griffin). Lekarze i naukowcy musz¹ pamiêtaæ te¿ o tym, ¿e
prof. John Beard z Edynburga, który jako pierwszy przedstawi³ trofoblastyczn¹ teoriê pochodzenia raka, w roku 1902 napisa³, ¿e nie ma ¿adnych ró¿nic miêdzy komórkami nowotworowymi a trofoblastami. Wiadomo ju¿ o tym, ¿e komórka macierzysta
przekszta³ca siê w trofoblasty pod wp³ywem sterydów. Zatem kontakt organizmu
z wysokimi stê¿eniami estrogenów lub innych hormonów sterydowych poza stanem
b³ogos³awionym (wtedy mechanizmy kontroluj¹ce rozwój komórki trofoblastu s¹ nieobecne) jest czynnikiem inicjuj¹cym raka. Wówczas nastêpuje nieopanowany rozwój tkanki w³¹cznie z przerzutami. Dlatego w roku 1972 zabroniono tuczenia byd³a
za pomoc¹ dietylostylbestrolu. Dietylostylbestrol to syntetyczny estrogen, który wywo³ywa³ raka u szczurów laboratoryjnych. Raka u zwierz¹t ni¿szych wywo³uje siê
wprowadzaj¹c do ich organizmów bazê estrogenow¹. Stresy mog¹ powodowaæ u
kobiet zachwianie równowagi miêdzy estrogenami, progesteronem i prolaktyn¹, co
sprzyja rozwojowi chorób piersi (Zbigniew Wronkowski  kierownik Zak³adu Organizacji Badañ Masowych w Centrum Onkologii w Warszawie oraz prezes Polskiego
Komitetu Zwalczania Raka). Kobiety w ma³¿eñstwach maj¹ 3% a wdowy i pozosta³e
kobiety  16% nieprawid³owych wykresów krzywej podstawowej temperatury cia³a (Jan
Eugeniusz Malinowski  autor programu powszechnych przesiewowych badañ hormonalnych u kobiet za pomoc¹ wykresów krzywej podstawowej temperatury cia³a).
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych ma pierwszorzêdne znaczenie dla
powodzenia leczenia. Estrogeny i inne hormony sterydowe to idealna po¿ywka dla
nowotworów z³oliwych. Wizja budowania cywilizacji przyjaznej nam i naszym genom wolnej od nowotworów jest w pe³ni zasadna i mo¿liwa do zrealizowania. Nie
wolno lekcewa¿yæ p³odnoci i jej objawów, zdolnoci do zap³odnienia, zdolnoci
wytwarzania komórek p³ciowych i zwi¹zanej z ni¹ mo¿liwoci poczêcia siê dziecka,
w³asnego programu jajnika, ca³ego uk³adu hormonalnego. Pielêgnacja p³odnoci to
najlepsze lekarstwo na niep³odnoæ. Nikt nie mo¿e byæ poddany eksperymentom
naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyra¿onej zgody (art. 39 konsty-
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tucji RP). W³adze publiczne prowadz¹ politykê zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo ekologiczne wspó³czesnemu i przysz³ym pokoleniom. Ochrona rodowiska jest obowi¹zkiem w³adz publicznych. Ka¿dy ma prawo do informacji o stanie i ochronie rodowiska. W³adze publiczne wspieraj¹ dzia³ania obywateli na rzecz ochrony i poprawy
stanu rodowiska (art. 74 konstytucji RP). Fakt, ¿e konsument nie wie w jakich
produktach znajduje siê GMO, sprowadza go do uczestnika pewnego eksperymentu.
Brak oznakowania wszystkich produktów spo¿ywczych zawieraj¹cych organizmy
zmodyfikowane genetycznie jest ³amaniem praw konsumenta.
Najnowsze wyniki badañ d³ugoterminowych po raz kolejny potwierdzi³y, ¿e zmodyfikowana genetycznie kukurydza powa¿nie wp³ywa na zdrowie reprodukcyjne
myszy. Zmodyfikowane genetycznie produkty sojowe i zmodyfikowana genetycznie
kukurydza mog¹ powodowaæ niep³odnoæ. Niep³odnoæ dosiêg³a 3. i 4. pokolenia
myszy i szczurów laboratoryjnych. Ostatnie badania zosta³y wykonane w roku 2005
przez Rosyjskie Krajowe Stowarzyszenie Bezpieczeñstwa Genetycznego i w roku
2008 przez pañstwowe instytuty naukowe w Austrii, W³oski Instytut ywnoci i ywienia. Badania niezale¿nej organizacji naukowej CRIIGEN kierowanej przez profesora
Gillesa Erica Seraliniego  rz¹dowego eksperta w dziedzinie in¿ynierii genetycznej
z Uniwersytetu w Caen (miasto i gmina w pó³nocnej Francji, stolica historycznej
Normandii i orodek administracyjny regionu Dolna Normandia oraz departamentu
Calvados) wykaza³y niekorzystny wp³yw organizmów zmodyfikowanych genetycznie na
w¹trobê i nerki myszy i szczurów. Dlatego prezydent Republiki Francuskiej i z urzêdu
wspó³ksi¹¿ê Andory Nicolas Sarkozy zakaza³ upraw organizmów zmodyfikowanych
genetycznie. Wadliwy projekt nowej ustawy o organizmach zmodyfikowanych genetycznie otwiera Polskê na komercyjne uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie, oszukuje Polaków wmawiaj¹c im, ¿e jest mo¿liwe wspó³istnienie  s¹siadowanie upraw zmodyfikowanych genetycznie z uprawami tradycyjnymi, lekcewa¿y stanowiska sejmików wojewódzkich oraz jest niezgodny z polsk¹ konstytucj¹.
Hodowla karpi kilka razy wiêkszych ni¿ normalne jest celem tych, którzy
wprowadzili do nich ludzki gen. Miliony zwierz¹t chowanych metod¹ przemys³ow¹
w Polsce jest karmionych pasz¹ transgeniczn¹ i pozosta³oci po tych paszach wnikaj¹
do ³añcucha ¿ywieniowego. Dlatego zawieraj¹ je mleko, miêso, jaja i produkty ¿ywnociowe przede wszystkim w sklepach wielkopowierzchniowych. W Wielkiej Brytanii po zastosowaniu monitoringu ¿ywnoci coraz wiêcej osób nabywa ¿ywnoæ
ekologiczn¹, poniewa¿ korzystnie wp³ywa ona równie¿ na uk³ad immunologiczny.

WARTOÆ STARYCH I NOWYCH NORM MEDYCZNYCH
Zarodek kury jest kur¹ od pocz¹tku jego powstania a zarodek ludzki  nawet
w postaci kilku komórek  to ju¿ jest bardzo m³ody cz³owiek. Zawsze mamy do
czynienia z zarodkiem jakiego organizmu. Jest to m³oda istota, która zachowuje
to¿samoæ do pónej staroci. Zawsze jest to ten sam byt, chocia¿ nie taki sam.
Zatem z punktu widzenia biologii pocz¹tek organizmu ma miejsce w momencie za-
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p³odnienia. Dlatego nie tylko w po³o¿nictwie i ginekologii wszystkie normy medyczne
ustalone za pomoc¹ pierwszego dnia ostatniej miesi¹czki lub tylko krwawienia uznanego za miesi¹czkê obecnie nie powinny byæ brane pod uwagê, poniewa¿ istnieje ju¿
mo¿liwoæ ustalenia tych norm za pomoc¹ daty jajeczkowania. Uk³ad bodcoprzewodz¹cy serca zarodka rozpoczyna pracê w 4 tygodniu ¿ycia. ( ) Wiek ci¹¿y oceniono na podstawie pomiaru CRL. ( ) Rytm serca zarodka i p³odu zale¿y od wieku
ci¹¿y: wzrasta od 6 do 10 tygodnia, a nastêpnie maleje po 10 tygodniu. Jest on najwolniejszy w 6 tygodniu ci¹¿y, a najszybszy w 910 tygodniu. (Ginekologia Polska 2009,
189192), z czym nie mo¿na zgodziæ siê, gdy¿ wyniki pracy s¹ cenne, ale normy
wartoci CRL (d³ugoæ siedzeniowociemieniowa), BPD (wymiar dwuciemieniowy g³ówki
dziecka), FL (d³ugoæ koci udowej), NT (pomiar fa³du karkowego) zosta³y ustalone za
pomoc¹ ostatniej miesi¹czki lub tylko krwawienia uznanego za miesi¹czkê, a nie za
pomoc¹ daty jajeczkowania, któr¹ oznacza coraz wiêcej lekarzy w Polsce i na wiecie.
Najkrótszy cytowany w pimiennictwie czas trwania ci¹¿y zakoñczonej urodzeniem siê dojrza³ego p³odu wynosi 229 dni od chwili jego poczêcia siê, najd³u¿szy za
okres ci¹¿y zakoñczonej urodzeniem siê ¿ywego dziecka wynosi 323 dni od chwili
jego poczêcia siê. S¹ to sytuacje wyj¹tkowo rzadkie. Najkrótszy cykl p³ciowy wynosi
19 dni a najd³u¿szy  278 dni, najkrótsza II faza  7 dni a najd³u¿sza  19 dni.
Indywidualne ró¿nice w rozwoju jaja p³odowego najlepiej mo¿na opisaæ za pomoc¹
daty poczêcia siê dziecka. Owulacja (ovulatio  jajeczkowanie) polega na wyrzuceniu komórki jajowej z pêcherzyka Graafa i datê tê uwzglêdniaj¹ coraz czêciej nie
tylko lekarze po³o¿nicy i ginekolodzy.

G£ÓWNE RÓD£O ALKOHOLU PROPYLOWEGO
Przyczyn¹ chorób s¹ nie tylko paso¿yty, ale tak¿e zanieczyszczenia rodowiska.
Zamiast nabywaæ coraz bardziej z³o¿on¹, przetwarzan¹ ¿ywnoæ i produkty konsumpcyjne, trzeba zwróciæ siê w stronê prostoty. Uproszczenie nawyków ¿ywieniowych i naturalny styl ¿ycia s¹ warunkami naszego przetrwania. D¿emy i galaretki
owocowe nie s¹ bezpieczne, jeli nie s¹ robione w domu. W domu do robienia przetworów na pewno nigdy nie u¿yjemy nadpsutych owoców. Woda butelkowana jest
ska¿ona antyseptykami w procesie butelkowania. To g³ówne ród³o alkoholu propylowego. ¯aden z¹b nie jest wart uratowania, jeli uszkadza nasz uk³ad odpornociowy. Czêsto zdarza siê, ¿e po usuniêciu metalowych plomb ró¿ne objawy chorobowe
znikaj¹. Nale¿y usun¹æ wszelki metal z jamy ustnej, poniewa¿ tworzy ogniwo. Nie
jest on naturaln¹ substancj¹ dla naszego organizmu. Tradycyjne tworzywo stomatologiczne (metakrylan metylu) by³ wolny od metalu, ale wspó³czesne tworzywa go
zawieraj¹. Do plastiku dentystycznego dodaje siê metalowy py³ wielu lantanowców
w celu wzmocnienia go, uzyskania odcieni kolorów, po³ysku. Porcelana to tlenek
glinu z dodatkiem metali daj¹cych odpowiednie odcienie. Je¿eli kto mówi, ¿e rtêæ
(plomby amalgamatowe) i inne metale nie powoduj¹ ¿adnych problemów, nikt go nie
przekona. Powierzchnia wype³nieñ jest b³yszcz¹ca dziêki szczotkowaniu, przy któ-
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rym czêæ usuniêtego materia³u po³ykamy. Wystarczy przyjrzeæ siê usuniêtym koronkom, pod którymi gromadzi siê osad i zanieczyszczenia. Przykry oddech rano
powoduj¹ ukryte infekcje, gdy s¹ plomby, mostki, koronki, suche zêbodo³y, a nie
niedostateczne mycie zêbów. Sposoby usuwania metali i infekcji s¹ skomplikowane.
Kroplówki w czasie usuwania amalgamatów  torebki z p³ynem ska¿one s¹ propylenem, benzenem i metanolem. Najgroniejszy jest benzen. Dostaje siê do grasicy
i rujnuje nasz system immunologiczny. Nastêpny to alkohol propylowy, który gromadzi siê w w¹trobie i wywo³uje nowotwory z³oliwe tkanki nab³onkowej (raki) równie¿
innych narz¹dów. Ksylen, toluen, metanol (spirytus drzewny), chlorek metylenu
i trójchloroetan (TCE) to tak¿e rozpuszczalniki, które rozpuszczaj¹ t³uszcze bior¹ce
udzia³ w formowaniu b³on komórkowych w tym b³on komórek nerwowych. Niezbêdnym, ¿yciodajnym rozpuszczalnikiem jest zwyk³a woda. Substancje zanieczyszczaj¹ce organizm i zaburzaj¹ce jego pracê mog¹ byæ w powietrzu, posi³kach, napojach i produktach kosmetycznych. Unikanie s³odyczy chroni zêby przed próchnic¹
i u³atwia utrzymanie nale¿nej masy cia³a a utrzymanie nale¿nej masy cia³a chroni
przed chorobami przemiany materii. Czynniki warunkuj¹ce jakoæ surowców ¿ywnociowych to warunki rodowiska (stopieñ czystoci lub ska¿enia otaczaj¹cego rodowiska), metoda gospodarowania rolniczego (system konwencjonalny lub ekologiczny), warunki uprawy rolin i chowu zwierz¹t (w³aciwe lub niew³aciwe dla danej
odmiany czy rasy), warunki klimatyczno-pogodowe i warunki przechowywania i obrotu surowców a czynniki warunkuj¹ce jakoæ produktów ¿ywnociowych to jakoæ
surowców, która wynika z czynników warunkuj¹cych ich jakoæ, technologia przetwarzania i obróbki kulinarnej, sposób opakowania i warunki przechowywania produktów. Wszystkie szampony dostêpne w sklepach wykaza³y w testach alkohol propylowy a makarony  plenie. Plenie s¹ niebezpieczne po spo¿yciu, poniewa¿ wiele
gatunków grzybów tworz¹cych plenie produkuje aflatoksyny  truj¹ce, rakotwórcze
zwi¹zki. Cechuj¹ siê one du¿¹ migracj¹, nale¿y wiêc wyrzuciæ ca³y splenia³y produkt, a nie tylko fragment, na którym rozwinê³a siê pleñ.

NIEZBÊDNE NIENASYCONE KWASY T£USZCZOWE
Niezbêdne nienasycone kwasy t³uszczowe (NNKT lub EFA  Essential Fatty
Acid) to kwasy t³uszczowe egzogenne nazywane te¿ kwasami niezbêdnymi  grupa
kwasów t³uszczowych, które nie mog¹ byæ syntetyzowane w organizmie zwierzêcym
i musz¹ byæ dostarczane w po¿ywieniu, w przeciwieñstwie do kwasów endogennych. ¯ywienie pokarmami ubogimi w niezbêdne kwasy t³uszczowe mo¿e doprowadziæ do zaburzeñ chorobowych. Wród nienasyconych kwasów t³uszczowych wyró¿nia siê grupê wielonienasyconych kwasów t³uszczowych, które zawieraj¹ wiêcej
ni¿ jedno wi¹zanie podwójne wêgiel-wêgiel w ³añcuchu wêglowodorowym reszty
kwasowej. S¹ one niezbêdnym elementem diety cz³owieka, gdy¿ s¹ potrzebne do
tworzenia wa¿nych zwi¹zków w tym prostaglandyn. Wa¿niejsze niezbêdne nienasycone kwasy t³uszczowe u cz³owieka to kwas linolowy, kwas linolenowy, kwas arachi-
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donowy. Z tych kwasów t³uszczowych organizm ludzki mo¿e zsyntezowaæ inne potrzebne mu kwasy t³uszczowe. Niedobór kwasów niezbêdnych mo¿e powodowaæ
choroby skóry (³upie¿), powoduje zatrzymanie wody w organizmie, w czasie ci¹¿y
mo¿e doprowadziæ do niedorozwoju dziecka. Niezbêdne nienasycone kwasy t³uszczowe wystêpuj¹ w t³uszczach zwierz¹t l¹dowych i olejach rolinnych. Kwasy wielonienasycone linolowy  w olejach krokoszowym, kukurydzianym, s³onecznikowym,
sojowym, arachidowy  w oleju rzepakowym, oliwie, linolenowy  w olejach lnianym, rzepakowym, sojowym, arachidonowy  w produktach pochodzenia zwierzêcego (miêso). Szeroka gama olejów zimno t³oczonych to nie tylko ró¿norodnoæ
smaków ze wszystkich stron wiata. S³onecznik swoj¹ nazwê otrzyma³ dziêki temu,
¿e w ci¹gu dnia koszyczek s³onecznika pod¹¿a za s³oñcem i zwrócony jest zawsze
w jego stronê. Rolina ta pochodzi z najcieplejszej strefy kontynentu amerykañskiego, a jej owoce  drobne pestki  s¹ doskona³ym surowcem do produkcji oleju
rolinnego. T³oczony na zimno olej s³onecznikowy mo¿e byæ stosowany do surówek
z kiszonej kapusty, sa³atek, sosów i past serowych. Olej lniany z przesianych prawid³owo nasion lnu metod¹ t³oczenia na zimno ma z³ocisty kolor i delikatny smak,
dziêki czemu stanowi doskona³y dodatek do sa³atek, surówek, gotowanych warzyw i innych potraw na zimno.

NOWOCZESNY LEK ROLINNY
Opisywanie przyrody w sposób ukazuj¹cy panuj¹c¹ w niej harmoniê nie jest
³atwe. Jednak wród tych, którzy nie lekcewa¿¹ jej zasad i wiedzy naszych przodków, przeciwzapalny rumianek, uspokajaj¹ca melisa, dzia³aj¹ca ci¹gaj¹co sza³wia,
pobudzaj¹ca czynnoci wydzielnicze ¿o³¹dka i w¹troby miêta i inne roliny lecznicze,
którymi leczono ludzkoæ w okresie, kiedy nie istnia³y jeszcze leki syntetyczne, by³y,
s¹ i bêd¹ powszechnie stosowanymi lekami. Dlatego potê¿ny i roz³o¿ysty d¹b, który
¿yje oko³o 500 lat (znane s¹ egzemplarze starsze) to w polskiej tradycji drzewo
królewskie, symbol d³ugowiecznoci i zdrowia, tajemnicza i piêkna wierzba nale¿y
do najwa¿niejszych rolin strefy umiarkowanej, jest ród³em surowca leczniczego
i posiada olbrzymie znaczenie gospodarcze, niepozorny tymianek nale¿y do najstarszych zió³ przyprawowych i jego znaczenie w sztuce kulinarnej dorównuje znaczeniu
w sztuce medycznej, olejek z tymianku w dawnym Egipcie s³u¿y³ do balsamowania
zw³ok, preparaty je¿ówkowe sta³y siê podstawowymi lekami podnosz¹cymi si³y odpornociowe organizmu a preparaty z mêczennicy cielistej uznane zosta³y za najskuteczniejsze leki rolinne o dzia³aniu uspokajaj¹cym i prowadzone badania fitochemiczne i fitofarmakologiczne ró¿nych nowych rolin pozwoli³y na wprowadzenie do
lecznictwa nowych rodków leczniczych przydatnych nie tylko w leczeniu schorzeñ
cywilizacyjnych. Brzoza jest typowym surowcem flawonoidowym, a w³aciwie flawonowym. Podstawowym preparatem farmaceutycznym jest sok z brzozy pobudzaj¹cy przes¹czanie w k³êbkach nerkowych. W³aciwoci biologiczne aloesu znane s¹
od pradziejów. Ewangelia wiêtego Jana opisuje, ¿e Nikodem przyniós³ sproszko-
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wan¹ mirrê i aloes, aby wysypaæ nimi ca³un, w który potem zosta³o zawiniête cia³o
Chrystusa. Zestalony sok aloesowy (alona) jest stosowany jako lek przeczyszczaj¹cy
a wie¿y u¿ywany jest przy uszkodzeniach skóry, jako rodek przyspieszaj¹cy gojenie ran. Nie ma lepszego naturalnego rodka nawil¿aj¹cego skórê ni¿ sok z lici wie¿ych aloesu. Pierwszym polskim uczonym, który bada³ aloes, by³ profesor Jan Kazimierz Muszyñski (18841957), pierwszy kierownik Katedry Farmakognozji w Wilnie (Uniwersytet imienia Stefana Batorego) i pierwszy dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego Uniwersytetu £ódzkiego oraz pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, pionier zio³olecznictwa w Polsce. Nowoczesny lek rolinny to lek
o cile okrelonym22 sk³adzie, mechanizmie dzia³ania i dawkowaniu.

IN¯YNIERIA PATENTOWA
Nale¿y powróciæ do leczenia naturalnego, co w dniu 18 kwietnia 2009 roku na
inauguracyjnej konferencji naukowej Zespo³u Analiz Podstaw Teoretycznych Dokumentowania Zdolnoci i Ochrony Patentowej w Polsce10 wykaza³ cz³onek honorowy
Polskiego Komitetu Zielarskiego i Polskiej Rady Leku Rolinnego 93- letni wówczas
Aleksander O¿arowski. Nie ma zdrowego narodu bez zdrowego cz³owieka i nie ma
bogatego pañstwa bez zdrowego spo³eczeñstwa  przypomina twórca szko³y medycznej Jan Eugeniusz Malinowski, który zmieni³ pogl¹dy na wspó³istnienie chorób
jajnika i przysadki, wiele sposobów rozpoznawania i leczenia, zasady postêpowania
lekarskiego. Stosownie do ducha Przysiêgi Hipokratesa i Konwencji Zwi¹zkowej
Paryskiej sposoby leczenia nie maj¹ zdolnoci patentowej, natomiast rodki lecznicze
i procedura wytwarzania tych rodków posiadaj¹ tê zdolnoæ. Receptury równie¿ nie
maj¹ zdolnoci patentowej, lecz sposób ich wytwarzania i to generalnie (farby, lakiery), a nie tylko w farmacji (roliny lecznicze i leki syntetyczne). Hybryda (tutaj po³¹czenie elementów z ró¿nych technologii) ma zdolnoæ patentow¹, która z punktu
widzenia tej zdolnoci jest postêpem. Polityka patentowa obejmuje wiêc tak¿e ochronê
zdrowia i ¿ycia cz³owieka i zwierz¹t. Potrzebna jest ekspansja patentowa, bowiem
ona warunkuje ekspansjê przemys³ow¹. W Polsce liczba patentów w roku 1998
wynosi³a 2407, we Francji  60 tysiêcy, w Niemczech  88 tysiêcy, w USA  ponad
100 tysiêcy (³¹cznie z wzorami u¿ytkowymi) a na ca³ym wiecie  1,6 milionów i na
inauguracyjnej konferencji naukowej w dniu 18 kwietnia 2009 roku lekarz i naukowiec Jan Eugeniusz Malinowski statystykê zdolnoci patentowej i ochrony potencja³ów wytwórczych przedstawi³ w 15 wybranych pañstwach wiata za pomoc¹ 67
przeroczy w czasie 2- godzinnego wyk³adu. Pañstwa o ma³ym potencjale wytwórczym to Królestwo Belgii, Republika Austrii, Królestwo Niderlandów, Królestwo Danii,
10 Cz³onkami Zespo³u Analiz Podstaw Teoretycznych Dokumentowania Zdolnoci i Ochrony Paten-

towej w Polsce s¹: Zdzis³aw Kondras  przewodnicz¹cy Komisji Ochrony W³asnoci Przemys³owej, Jan Eugeniusz Malinowski  przewodnicz¹cy Komisji Bezpieczeñstwa Zdrowotnego Kraju i
Wac³aw Szymonik  przewodnicz¹cy Zespo³u Doradców Ruchu Ludowo-Narodowego.

146

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

NR

3, 2009

Republika Finlandii, pañstwa o rednim potencjale wytwórczym  Królestwo Hiszpanii, Królestwo Norwegii, Królestwo Szwecji, Konfederacja Szwajcarska, pañstwa o du¿ym potencjale wytwórczym  Pañstwo Japonia, Republika Federalna Niemiec, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej, Republika Francuska, inne  Korea, Stany Zjednoczone Ameryki. Ka¿dy naród, chc¹c mieæ nowoczesny w³asny potencja³ wytwórczy musi tworzyæ i budowaæ wed³ug w³asnych 
macierzystych koncepcji (motto ogólnopolskiej konferencji naukowej Polskiej Unii
Samorz¹dowej, która odby³a siê w sobotê 8 sierpnia 2009 roku w siedzibie W³oc³awskiego Towarzystwa Naukowego pod patronatami Ruchu Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Piast i ONP  LP). W³oc³awsk¹ konferencjê naukow¹ nt. Jak aktywizowaæ potencja³ gospodarczy Polski przy anga¿owaniu instytucji ochrony w³asnoci
przemys³owej z konwencji prawa miêdzynarodowego (wlc.pl)  kompleksowe wykorzystanie instytucji ochrony w³asnoci przemys³owej w celu aktywizacji potencja³ów twórczych i wytwórczych w Polsce zorganizowan¹ przez Zespó³ Analiz Podstaw Teoretycznych Dokumentowania Zdolnoci i Ochrony Patentowej w Polsce
i komitet organizacyjny m³odego lekarza i naukowca Mariana Lecha Malinowskiego
poprzedzi³a inauguracyjna konferencja naukowa nt Aktywizacja potencja³u gospodarczego Polski w Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie w dniu 18 kwietnia
2009 roku (Nasza Polska 2009, 12 maja i Myl Polska 2009, 17 maja) i stwierdzi³a
koniecznoæ powo³ania Instytutu In¿ynierii Patentowej Polski. Dlatego w dniu 26
wrzenia 2009 roku w sali Wydzia³u Zarz¹dzania i Podstaw Techniki Politechniki
Lubelskiej odby³o siê ju¿ trzecie spotkanie uczonych zainteresowanych polskim interesem narodowym  seminarium naukowe nt Wybrane aspekty systemu kompleksowego wykorzystania informacji ochrony w³asnoci przemys³owej w twórczoci i
wytwórczoci potencja³u gospodarczego Polski (www.pollub.pl). Warszawskie spotkanie polskich uczonych otworzy³ Jêdrzej Dmowski, sekretarz Zarz¹du Krajowego
Polskiej Unii Samorz¹dowej i Zarz¹du G³ównego Ruchu Ludowo-Narodowego, w³oc³awskie  Jan Eugeniusz Malinowski, cz³onek Rady Naukowo-Programowej Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej Partnerstwo dla zdrowia i Prezydium Ba³tyckiej Rady Promocji Zdrowia, lubelskie  Klaudiusz Lenik,
kierownik Katedry Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej.
Pimiennictwo u Autora

From human health to patent engineering  selected problems
Summary . An author conviction the paper presented problems an important and necessary
for everyone, that are: causes and effects unbalance of hormone, pregnancy persist time,
fertility symptoms, sterility treatment, number of no born child depended on human origin
and education, way of ovulation diagnosis and fertility period, importance of body temperature diagrams for early abortion diagnosis, fertility symptoms discovery, way of marking
fertile and unfertile days, right to life for everyone, ecological agriculture, eco-food and
human health, genetic modified organisms and sterility, old and new medical standards, main
source of propanol, unsaturated fatty acid, modern flora medicine, patent engineering.
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