
AZ
ABORTUSZTABTETTA

Az RU.486 méreg.
Ákkor öli me1 a magzatyermeket,

amikor már dobog a szíve.
Eddig 1l terhes haláláról tudunk.

Ki következik?



Az RU'4B6 ojan néreg' anej meggánlja a negfogant enberi élet
tnpláLisához :zükséges |lofmo , a |)togeszteÍ.,l, ten?elődé'lt'
A szer heresbedelni nere az USA-ban M(ipri:ton. Mifeptex.
Európában az Exel.ryn neuű gtártó MiJ}gne nelen hozta fórgalomba,]
Legal,ibb két héttel borábban az oruosi kiJijezéssel enbriónak
n€,ezett m1{zdthorú p,ernek nár beágyazódon az nn\amih
tápliléhkalszolgnló Jilíba, Ahhora, nint eg, szőlőszen'

- 7lr(les koror a)o ?kkor.t t' !.I/)k!

Ha a szőlő szárár összecsípve rrregakldályozzák' hogy .r gyökerek
és vesszók felől érkező táparryag eljusson a |ünbe, akkor a

szőlőszem elfonrryad' lehull.
A pfosztaglalrdin nevű másik szert arra használják. hogy
görcsös rnéhösszehúzódásokat okozva az elhalt rnagzargyermeket

kihajtsák a nréhből. Ha e kémiai abonusz
még.em köverlrerne l'e. lkkor l blbjr 'ebe.zi

abortusszal' klparással távolirják el.]

S lt,'IL': konib.ttt sL'bészi tt|xlr
I t! ssz(t| 

"ll,t! 
|zl ilt rlI t,rtt!::(tIlit t' r,h,k

Az RU-48ó-tal előidézett kémiai vagy
mérgezeses lhonu"z csak lz uro|'ó havi verzét el'ö

\

napjáról szárrrítotr 5.' esedeg 7' hétig végezhető el. Néhányan
ugyan később is alkalrlrzhatónak ranják, de a 9' hét környékén
már jelerrrőserr csök}err a szer hatása'

Az őnrnagában alkalmazoft RU.486 az esetek 60-80 o/o-ában öli
meg a magzatgyernreket, proszraglandin hozzáadásával az emberi
élet kioltásának hatásfoka 95 %.]

,,oj borban llteu h t Jildón,
mihor a g,elnekxek átok uolt az an1ja,

s az asszon1 bo|dog uolt, hn eltrtált',, \Radnóti Mik|ós)

KI A FELELőS?
1994 májusában a némer Hoechsr, c frank|urti gyógyszeripari
óriáscég jóváhagyta' hogl francia lcány'vállalara' a Párizsban
műkódó Eoussel Uclaf áradja az !!.48ó szabadalmát a New
Yorkbarr székelő aborruszpárti csoporrnak' az úgynevezert
Népcsedési Tanácsnak'.i Teszteiés után ők a Da''o vállalatra
brzrak a .ler gyJrIá.il' A clinron'kornrjr11zar rryorn'Ljra az

^meÍikal 
Élelmisz€r' és Gyógyneriig,i H.ttóság (FDA) 2ooo

szeptemberében áz életmentó gyógyszcreknck járó



loronhíuiliségel en1edélyezte a méreg forgalmazását. Ámerikai

élecvédők többször világosan kijelentették, hogy a szabadalom

átadása esetén bojkottálják az összes Hoechst terméket. A bojkotr
harására a cég Aventis Sl-ra változtatta nevét. A hitleri
Németországban az -I G Farben tu|ajdona vo|t az a Degesch nevíi

részvénytársaság' amely a koncentrációs ráborok gázkamráiban

€mberirtására használatos Zyhlon'&t g!,rtotta'5 Áz I.G. Farben

a háború urír három vállalatra oszloft, ezek közül az egyik a

Hoechst ÁG, amelynek lányvállalata az új emberinó szen kiíejlesztó'

francia Roussel Urlaf. A szert gyártó kínai vállalat bejáratán az

atschwitzi Arbeit macht fei (A manka felszabadit) feliratz
emlékeztető je|motdat: ,,Tegliik széles körben ismettté az emberi

élet értékét!,'6 A szer elrerjesztésében Soros G1őgis több millió
dolláros szerepet vállalr.7

,,Tőhe és Fasizmus jegaeL '. 
,,(ózsefAtrila)

AZ ELJÁRÁS
1. be.7ldtkozás
Mindenre kiterjedő egyéni és családi kórelőzmény-

felvétel, fizikális vixgálat, vérkép. Ha a terhes vérszegény, magas

a vérnyomása, ha cukros, asztmás, vese- vagy májbeteg, ha

dohányos' ha zőld hályogja van, vagy 35 évesnél idősebb' akkor

a kémiai abortuszra vonatkozó kérelmer el kell utasitani.

Ultrahangos vizsgálatra is szükég van, hogy ezzel megállapithacó

legyen a magzatgyermek életkora, és kizárható legyen az esetleges

méhen kivüli rerhesség. (Mivel az RU-486.ot először
Franciaországban v€zették be' ezérr az előírások többnyire orr

szerzett tapaszralarok alapján alakulnak.) A terhes szájon át

beveszi a magzatgyermeket elpuszríró' első pirulát, a pfogesztefon
rermelését gárló, RU'486 (Míf,ptislotl' MiJiptcx uag Mífr11ttc

e l n e u e ze s ű ) tallertát.
2. beatalkoz.is
Kér nappal későbtl a nő visszatér' lrogy megkapja a

második' proszraglandin tarta|mú (C1,to lrt. M i so1nr,s to l) tab|ettát,

majd hazakÜldik. Trák vagy napok múlva a rnagzatgyermek

r€srének részecskéi e terhességi szöverekkel egyíitt erős görcsök

közepette elrávoznak a méhből'3

3. beqlatkoz.is
Késóbb. de 14 naporr beliil' ulrrahangos vizsgálatra

leher szükség annak megrlllapitására, hogy kiürülr'e a méh- Ha
még nem, vagy még mindig erősen vénik, akkor a méhet tágítá-

sos eljárással ki kell kaparni. Á frarrcia Egészségügyi Minisztérium

az abortuszt végző irrtézményeknek előírja az elektrokardiográffal

röÍrénő műszeres felszereltséget, továbbá, hogy elérhető legyen

egy defibriállátorral összekaPcsolt ,'crash carl'' is arra az esetre, ha

az embefirtó szef a terhesnek szívrohamot okozna.9 Áz USÁ-ban

szinte egyetlen francia előíást sem kell betarrani. A tablettás

magzatelhajúst előmozdítói Magyarországon állandó egészségü.

gyi fe|ügyelet mellett tervezik.l0

,,Senlzineh nem adok halálos mérget, akkor sem' h.1 hlti, ls erre

uo\dthofujlag még tanácrot sem adok. Hasonlóképpen nem segitek

hozzi egethn a'szonlt sem magzata elbajairához.,,(Hippokráteszi

Oruosi Eskl:i)l1

SZOVŐDMÉNYEK.
. vérz és
Á legtöbb eserben álralánosnak rekinthető a hosszan, akár 30

napig is elnyúló, vérzéses időszak. A felmérések szerinr az eljárás

miatt l00-ból 1 terhesnél olyan erős a vérzés, hogy sebészi

kapaníst vagy vérátómlesztést kell a]kalmazni.13 Néhányan a fel.
lépő heveny vérzésbe haltak bele.|a

. Fáida|omérzés
Á vizsgálatok változó eredményekről számolnak be, de a terhesek

több minr felének küIönleges íájdalomcsillapítóra, l/3 részüknek

narkorikumra van szüLsége. A legtöbbször szédüléssel és hányás'

sal is jár.

. uéhen kivü|i (nréhiüÍti) lerhcsség
E vegyszerek nem ölik meg a méhkűrtben' vagyis méhen kívül
fejlődő magzatgyermeket. Vérzés ugyan bekövetkezhet, de ez

nem mindig a baba elhajrásár jelzi, ugyanakkor hirtelen
megrepedhet a méhkürt. Ennek következcében röbb terhes halr

me8.It

. Nem mindig haitia ki a gycrmeket
Szűlségessé teheti a méhtágírásos, kaparásos magzarelhajtásr'Ió

. Á lelkiállapot fe|borulása
Dr Edward Sakiz, a Roussel Uclaf akkori elnöke nyilatkozta: '
Az, bog/ 4 tetbesnek eg teljes hétig egiitt hdl élnie ezzel az eh zódó

beaaathoúx jelenttí befizexel' igen súlyos lelbi tehetétel.]7

Néha a rerhes azt észleli, hogy a magzatgyermek restrészei

darabokban jönnek ki be|őle. Szigorú utasítás' hogy egy edény-

ben minden ilyen darabkát össze kell gyűjtenie' majd bemutarnia

az aborrőrnek, hogy ellenőrizhesse, a baba minden porcikája

kilökődört.e. A sebészi abortuszoknál ritkán fordul elő' hogy a

terhes meglássa e baba tesrrészeit' Ennél a kémiai abortusznál

mindent lát, és a tragikus láwány soha nem törlődik az



emlék€zetéből' Pszichiániai betegségek ellenjavallatot je|enthetnek.

. Az enllőrák kialakulásának esélyét - |őleg a még nem szülr

nőkrrél- ez a módszer is rrövcli'lts

. 
^boítusz 

utáni lelki c1ry'errsúlyvesztés
(Posr-Abortus-Syndroma)

A legröbb, abortuszt fontolgató terhes kétségek között vergődik.

Elhárító magatartása így hangozhat: _ Nincs más uálasztásou, nem

litok már megolzlbt. De bárbog is uan, ezt nem n teszem, haneuíík
Az RU-486 esetében azonba[ mege a nő nyeli le a méregtablet-

tát, vagyis nem elszenvedi, hancm előre megfonrolt módon, maga

hajtja végre a cselekményr. Bár még nincs elégséges számú tanul-

nály ezze| kapcsolatbarr, de a jelzések arra utalnak, hogy a

tabletrás abortusz alkalmazásánál több lelki szövődménnyel is kell
számolnunk' mint a sebészi úton végrehajtort magzatelhajtásnál. |9

. I|trsszíl távír fizik.ri h.rtásai isÍncrctlcllek
Á szer rendkívül erősen beavackozik a női szervezet működésébe.

Az anyára és annak később szülcrendő gyenrrekeire gyakorolt

bosszabb távú következnrélryei jelenleg még nem leljesen

ismertek.20

.Il.rlálozás
2005 februárjáig tizenegy olyan terhesről rudurrk, akiknek halála

bizonyítottan és közvetlenül az RU 486 rovására írható' Az elsó

haláleseter }-rarrciaországból jelentenék, ahol a méregtabletta

keringési rendellenességet válrort ki.,l Egy másik' kanadai nó

úgynevezetr posztoperatív ferrőzésben halt meg. Kaliforniában a

Tervezert Szülőség által működretetr abortuszklinikán szeptikus

sokkban hunyt el egy t 8 éves beteg.22 További három Laliforni-
ai esetről számol be az FDA. Az USÁTennessee Allamában olyan

terhes halr rneg, akinek állapotát az RU'486 bevételér követően

végig ultrahangos ellenőrzéssel követrék.2j Az angol
Egészségiigyi Főhatóság két halálesetet rarr nyilván'
Svédországban egy 16 éves lány életébe került a tablertás abortusz

nyomán fellépő vérzés' 2005 elejérr egy Fülöpxzigereki asszony

hunyt el a tabletta bevételét köverő, súlyos vérzés miatt. A prosz-

taglandin rartalmú C1toter vagr Misoprostolrab|ertát gyártó Searle

cég 2004.ben hiába figyelmeztette az összes amerikai nőgyó-

glászt: ellenjavallja a szernek az eredeti, vagyis a g,onoy'ill|y
dhni luszlnilltttj1 dtt''.ii tólú a|ka|nazását! Az előírástól eltérő

alkalmazás heveny vérzéssel €8yütt abortuszt, koraszülést és

születési rendellenességet is okozhar, amiért a gyárrór semminemű
jogi felelősség rrem rerheli.

Á mahkegészséges HoIj Patterson (1B)

bozmetihusnak hésziilt. Beuette, belehah.

A MAGZAfGYERMEK KÁRoSODÁSA

Az RU-486 prosztaglandinrral együn 95 o/o-ban okoz kémiai

aborcuszc. A többi 5 7o'ban a rerhesnek sebészi magzarelhajtással

is szembe kell néznie' Vannak azorrban olyanok, akik nem verik
alá magukat a sebészi bcavatkozásnak' és kihordják a kisbabár' Az
így világra jött újszülóttek súlyos fejlődési rendellenességeket

mutáthatnak.24 Miérr?
Mert a két méreganyag éppen akkor kerülr a terhes és a magzar-

gyermek szervezetébe, amikor a szív, a vese és más szervei

fejlődtek. A szer uglan nem Puszrírotta el teljesen a kisbabác' de

a méreganyaggal való kózvetlen érin*ezés ugyanolyan súlyosan

megzavarta a szervezet egészséges fejlődésér, mint ahogyan azt a

Thalidomide neví szer esetében látluk.
Brazíliában a Cltot€c ÍecePt nélkül is kapható' Némelyek
önmagában haszrrálják ezt a sz-err magzatelhajtásra, amely azon.

ban nem feltétlerrül okoz magzarveszrést' Az így világra jövő

újszülötrek koponyája, végtagja rorzulásokat mutathat'r5
Mindezeken rúl genetikai ártalmakat is okozhat a fejlődő magzat.

gyermeKoen.

,A scnui i11án il szh,un
KiJ tettc ha ltt&hr vdtolt.
I(örij c g1űluh sze lír|e4

Es ,li.ih' ,l,|ih a rsilla! h.'' |)órsef AÍÍilÁ|

7 betes magzatgermek keze



ELŐNYÖK?
Némelyek azt állítják, hogy a sebészi úton végrehajtoct magzat€l.

hajtással szemben a kémiai vagy mérgezéses aborrusz

,'előnyökkel'' jár. Mindez cáíolharó.

I ) i zk rtt x b b ? (i.ya t:, t b b ?

Nem diszkrérebb, hiszen az aborruszkéÍelmezést érinrő törvényes

felrételek in sem hiányoznak. Nem gyorsabb, sőt hosszadal-

rnasabb, hiszen a jelenleg alkalmazott szívásos magzarelhajús
(aspirációs inrerruptio) egetlen beavatkoással jár, míg RU.486
alkalmazásával két esetleg négy beavatkozásn is szükség lehet. A
nőnek gyorsabban kell döntenie' de e beavatkozasról rcvább szenved.

Nem, hiszen az aspirációs interruptio (vagyis kiszívásos, sebészi

magzatelhajtás) 1 ápolási nappal számíwa 25.798 forintba keriil.
Méregrablettás magzatelhajtásnál 2-4 beavatkozás esetén a
legalább 3 alkalommal törrénő kórházi megjelerrés, a laboratóriu-
mi, ultrahangos vizsgálatok és az alkalmazott szerek ára meghal-

adharja rl eddigi beavalkozási [olma köl(séBei|.

Valószinűleg nem.26 Esetleges bevezetése dekriminalizálva
megkönnyíti a feketepiaci beszerezhetőséget, alkalmazása teljesen

ellenőrizheretlenné válik'27

Knrbb Jiijia tantmt jir?
Nem. Bár a vákuumos magzatelhajtás fájdalmas' a páciens azon-

barr gyorsan túl van rajta. Méregtabletra esetén a beavatkozás a 4

órát is meghaladja.

GYóGYÍTŐ CÉLÚ HAsZNÁmrl
Napjainkig semmi sem igazolja, hogy az RU-486 alkalmx lenne

bármely emberi betegség gógyírására. A jelenleg folyó kutatások

célja annak megállapítása, hogy vajon a tabletrának van-e bár.

miféle jótékony hatása az emlőrák,23 az agytumor (menin.

gioma)29 a Cushing-szindróma,.l0 vagy az endometriosis
kezelésében' Egyetlen komoly kutatás sem igazolt semmiféle ilyen

harást' Áz élervédő mozgalom sosem helyezkedett szembe azzal,

hogy az RU-486-or _ ha bizonyitani lehetne bármilyen betegség

elleni gyógyharását - gyógászati célra alka]mazzák. Á máig fel.

lelhető tanulmányok mindegyikét vagy a gyártóval kapcsolatban

álló szervezetek vagy közvetlenül a gyárró finanszírozta-

ESEMENY UTANI TABLETTA?
Kutatások folynak annak megállapírására is' hogy vajon az RU.
486 alkalmx-e a közösülés uráni terhesség megszakítására. Eddig
semmi ilyesféle hatást nem igazoltak.Jl

BETILIOTTÁK, KIVONJÁK!
Az RU-486 gyártóját, a Danco Laboratories.r a Kajmán-
szigereken jeglezték be. Magát a mérger Kínában gártják.
Kanadában már az első terhes halála urán betiltották' Az
Amerikai Egyesülr Államokban az eddig regisztrált haláleseteL és

egyéb súlyos szövódmények mialt naPifendre tűzték az erőlretert

ütemű bevezerés feliilvizsgálatár és a szer piacról történő
kivonását'32

o Dr. John c. willkie (Life tssues lnstitute) írásának fel-

használásával összeállította dr. Téglásy Imre
Lektor.ítta lJ dr. Dreryouszky lrén

és ptof' dr Jobbig1i Gábor
Kiadja az Alfa Szövetség, 1537 Budapest, Pf. 453l37o.

teI.: 06 309 226 775
wrvrv.alliszouctseg.hu

Banlazámlasám: 1 |7 02036.20642239
Adószám: 18229 57 o. |.4|
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