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P E T Y C J A 

w sprawie produkcji nowej, etycznej szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze 

 

 

W interesie społecznym zwracamy się do Szanownego Pana z prośbą o 

przedstawienie odpowiednim organom odpowiedzialnym firmy Sanofi Pasteur MSD SNC 

naszego gorącego apelu o rozpoczęcie produkcji etycznej szczepionki przeciwko odrze, 

śwince i różyczce, alternatywnej do szczepionki M-M-RvaxPro produkowanej przy użyciu 

linii komórkowej WI-38 wyprowadzonej w latach 60. ubiegłego wieku z pobranej tkanki 

płucnej dziecka, które straciło życie w wyniku aborcji. 

Uważamy, że każdy człowiek posiada niezbywalną godnośd istoty ludzkiej od chwili 

poczęcia do naturalnej śmierci, a odebranie życia niewinnej i bezbronnej osobie ludzkiej 

jest czynem zawsze i wszędzie moralnie niesłusznym. Wykorzystywanie ludzkich ciał do 

produkcji komponentów farmaceutycznych powinno byd przez cały świat potępione. 

Usankcjonowanie zarówno przez Światową Organizację Zdrowia, jak i Unię Europejską 

użycia do produkcji szczepionek hodowli komórek diploidalnych pochodzenia ludzkiego 

wywodzących się liniowo z tkanek ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji jest 

wielce niegodziwe i bezwzględnie wymaga dezaprobaty i jednoznacznego napiętnowania. 

Każda istota ludzka posiada przyrodzone i niezbywalne prawo do życia, a aborcja jest 

świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia. 
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W chwili obecnej w Europie nie istnieje żadna etyczna alternatywa dla szczepionki 

M-M-RvaxPro i dlatego wielu rodziców jest przymuszonych do korzystania z niej w ramach 

szczepieo ochronnych dzieci, co budzi ogromny sprzeciw sumienia. 

Prosimy zauważyd, że informacja zawarta w ulotkach szczepionki M-M-RvaxPro o 

pochodzeniu szczepu wirusa różyczki Wistar RA/27/3 /brak jakiejkolwiek informacji/ oraz 

linii komórkowej WI-38 /linia uzyskana z hodowli ludzkich diploidalnych fibroblastów 

płucnych/1 jest dla rodziców szczepionych dzieci zupełnie nieczytelna i częśd z nich może 

czud się słusznie oburzona i oszukana, że w sposób nieświadomy skorzystała z tego typu 

preparatu. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Anna Teresa Cichosz 

Barbara Malinowska 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Ministerstwo Zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Podczas epidemii różyczki w latach 60-tych w USA niektórzy lekarze zalecali kobietom w ciąży, które miały 

kontakt z chorobą dokonanie aborcji. Z uzyskanych tą drogą ciałek dzieci pobierano tkanki i badano je pod 
kątem obecności wirusa różyczki. Udało się to dopiero podczas 27 aborcji, przy trzecim pobraniu tkanki. 
Uzyskany tą drogą wirus określono symbolem RA/27/3. Został on następnie namnożony na linii komórkowej 
WI-38 (w USA) oraz MRC-5 (w Wielkiej Brytanii). Linia WI-38  pochodzi z tkanki płucnej 
kilkunastotygodniowej dziewczynki, której matka  dokonała aborcji, ponieważ wraz z mężem uznała, że mają 
już zbyt dużo dzieci. 
Źródło: L. Hayflick, The Limited in Vitro Lifetime of Human Diploid Cell Strains, Experimental Cell Research, 
March 1965, vol. 37, no. 3, pp. 614-636. 


