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Maria D¹mbska

BIOETYKA A POSTÊP BADAÑ NAUKOWYCH

Streszczenie. Postêp nauk biomedycznych rodzi pytania o charakterze etycznym. Zap³odnie-
nie pozaustrojowe, wykorzystanie nadliczbowych embrionów, �klonowanie lecznicze�, mo¿-
liwe ju¿ manipulacje genetyczne na embrionach ludzkich wskazuj¹ na konieczno�æ wypraco-
wania jednolitego stanowiska, co do momentu pocz¹tku ¿ycia ludzkiego. Przekonanie, ¿e ¿y-
cie cz³owieka rozpoczyna siê w chwili zap³odnienia, kiedy jego wyposa¿enie genetyczne zo-
staje okre�lone podzielany jest przez wielu naukowców.
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BIOETHICS AND SCIENTIFIC RESEARCH PROGRESS

Abstract. Progress of biomedical sciences provokes ethical questions. In vitro fertilization,
multiple embryos used in research, therapeutic cloning, technically possible genetic manipu-
lations with embryos, exemplify the need to propose a uniform view regarding the beginning
of human life. Numerous scientists are convinced that human life begins with fertilization, a
point of establishing a genetic identity.
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Mija kilkana�cie lat od chwili kiedy Chargaff (1988) wyrazi³ zaniepokojenie faktem,
¿e �nauka przesta³a byæ odkrywaniem praw natury a wesz³a na drogê manipulacji i nagina-
nia tych praw�, a Testart (1986) zaprzesta³ badañ nad zap³odnieniem pozaustrojowym oba-
wiaj¹c siê, ¿e s¹ one drog¹ do nie akceptowalnych etycznie procedur1, 2. Wymienia w�ród
nich badania i manipulacje genetyczne, do których �zachêca� obecno�æ licznych �nadlicz-
bowych� zarodków, selekcjê ich wedle ewentualnych zmian patologicznych, a nawet na
podstawie wyboru okre�lonych i po¿¹danych z ró¿nych wzglêdów cech genetycznie uwa-
runkowanych, czy zmianê genomu zygoty. Przewidywania uczonych spe³niaj¹ siê szybko i
w coraz szerszym zakresie, na ka¿dym z kolejnych etapów wywo³uj¹c dyskusjê co do do-
puszczalno�ci ze wzglêdów etycznych przeprowadzania nowych badañ. Problem manipu-
lowania ¿yciem zarodków staje w ca³ej ostro�ci.

1 Chargaff E.: Engeneering a molecular nighmare. Nature, 1988, 327, 199-200
2 J. Testart: L�oeuf transparent, Flammarion, Paris 1986



46 Maria D¹mbska

Niedawno prze¿yli�my prawdziwy wstrz¹s wobec zbli¿enia siê mo¿liwo�ci klonowa-
nia cz³owieka czyli reprodukowania go jako jednostki biologicznej genetycznie identycz-
nej z t¹, od której pochodzi, w wyniku przeniesienia j¹dra komórki somatycznej do pozba-
wionej j¹dra komórki jajowej. Szczê�liwie procedury prowadz¹ce do klonowania cz³owie-
ka zosta³y powszechnie odrzucone, co zosta³o jednoznacznie sformu³owane w aneksie do
konwencji o ochronie praw cz³owieka i godno�ci istoty ludzkiej wydanym przez pañstwa
cz³onkowskie Rady Europy oraz niektóre inne pañstwa. Klonowanie mog³oby jednak mieæ
za cel poza kreowaniem nowych osobników równie¿ uzyskiwanie okre�lonych tkanek b¹d�
linii komórkowych dla celów do�wiadczalnych b¹d� leczniczych.

Wi¹¿e siê to z zagadnieniem wywo³uj¹cym szczególne zainteresowanie, budz¹cym
nadziejê, co do mo¿liwo�ci leczniczych, a jednocze�nie stwarzaj¹cym problemy natury etycz-
nej � czyli ze spraw¹ komórek macierzystych (stem cells). S¹ to niezró¿nicowane jeszcze
komórki, które zarówno w hodowli, jak po wszczepieniu do organizmu mog¹ rozwijaæ siê
w kierunku ró¿nych typów tkanek. W tej sytuacji spojrzenia badaj¹cych zwracaj¹ siê w
kierunku komórek macierzystych pochodz¹cych z wêz³ów zarodkowych wczesnego zarod-
ka ludzkiego. Materia³em niejako predysponowanym do badañ i dalszego wykorzystania
wydaj¹ siê nadliczbowe zarodki powsta³e przy zap³odnieniu pozaustrojowym, skazane do-
t¹d na zag³adê. Pamiêtamy, ¿e zniszczenie ich wielkiej liczby w Wielkiej Brytanii odbi³o
siê echem poza jej granicami. Komórki macierzyste uzyskane przez klonowanie by³yby
szczególnie cenne, bo ich zastosowanie pozwoli³oby unikn¹æ ryzyka odrzucenia przeszcze-
pu. Jak wiêc odpowiedzieæ na tak¹ propozycjê?

Otrzymywanie zarodków ludzkich dla produkowania komórek macierzystych nie jest
zgodne ze stanowiskiem Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka i Biomedycyny. Pytanie
bywa wiêc formu³owane nastêpuj¹co: �czy pobieranie komórek macierzystych z zarodków
ludzkich mo¿e byæ w ogóle dozwolone�? Rozstrzyganie tego problemu w ró¿nych krajach
nie jest jednakowe. Wielka Brytania jest jednym z nielicznych, gdzie tworzenie zarodków
dla celów badawczych jest akceptowane. Europejski Komitet Etyki uzna³ jedynie, ¿e tego
typu postêpowanie dla badañ nad terapi¹ z u¿yciem komórek macierzystych jest przed-
wczesne3. Komórki macierzyste w niewielkiej liczbie znajduj¹ siê tak¿e w ju¿ wykszta³co-
nych tkankach np. miê�niowej, nerwowej czy w szpiku kostnym. Komórki macierzyste
szpiku s¹ ju¿ izolowane z krwi obwodowej i stosowane na drodze przeszczepiania np. w
leczeniu bia³aczek. Dalsze mo¿liwo�ci zastosowania komórek macierzystych w chorobach
prowadz¹cych do uszkodzenia lub zwyrodnienia komórek np. w uk³adzie nerwowym wy-
magaj¹ d³ugich jeszcze badañ. Niestety, wydaje siê, ¿e pobrane od doros³ych osobników
komórki wykazuj¹ tendencjê do zbyt szybkiego starzenia. Kontrowersje co do u¿ycia ko-
mórek macierzystych z zarodków kieruj¹ jednak ku badaniom nad pozyskaniem ich z doj-
rza³ych tkanek4. Mimo zastrze¿eñ co do ich wydolno�ci mo¿emy liczyæ na dalsze postêpy
badawcze m.in. wspomnieæ tu nale¿y równie¿ o próbie pozyskiwania materia³u z poronio-
nych p³odów.

3 Dickson D.: European panel rejects eration of human embryos for research, Nature: 408, 277 (2000)
4 Ethies can boost science, Nature: 408, 275 (2000)
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Pozwoli³am sobie na przypomnienie aktualnie powstaj¹cych problemów zwi¹zanych
z u¿ytkowaniem do badañ i ewentualnych prób terapeutycznych komórek macierzystych z
tworzonych pozaustrojowo zarodków ludzkich. Mo¿na przewidzieæ, ¿e przy dalszym po-
stêpie nauk biomedycznych pytania te stawaæ siê bêd¹ coraz bardziej aktualne. Wypraco-
wanie w tej sprawie jednolitego stanowiska wydaje siê konieczne. Sprowadza siê ono do
uzgodnienia, który moment uznamy za pocz¹tek ¿ycia cz³owieka. Przekonanie, ¿e ¿ycie
cz³owieka powstaje w chwili zap³odnienia, kiedy jego wyposa¿enie genetyczne zostaje okre-
�lone podzielany jest na szczê�cie przez wielu naukowców.Na przyk³ad Francis Collins,
szef National Human Genome Research Institute mówi, ¿e �nie potrafi w sposób naukowy
stwierdziæ, ¿e ¿ycie powstaje w innym momencie ni¿ w chwili poczêcia�5. Mimo to wci¹¿
ponawiane jest pytanie czy zarodkowi przys³uguj¹ gwarantowane cz³owiekowi prawa, w�ród
których zawarte jest zapewnienie o poszanowaniu jego ¿ycia. Je¿eli ¿ycie cz³owieka trakto-
wanego nie tylko jako byt biologiczny, ale jako osoba, byt biologiczno-duchowy, rozwija
siê w sposób nieprzerwany od momentu po³¹czenia komórek rozrodczych, to przerwanie
tego ¿ycia w jakimkolwiek momencie trzeba uznaæ za zabójstwo.
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5 Beardsley T.: Sylwetka � Francis C. Collins, �wiat Nauki: 4, 18 (1998)


