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Zdzis³aw Smor¹g

WOKÓ£ PROBLEMU KLONOWANIA CZ£OWIEKA

Streszczenie. Technologia klonowania somatycznego ssaków jest wci¹¿ ma³o efektywna, trwaj¹
jednak intensywne prace nad jej udoskonaleniem. Zwa¿ywszy na du¿e podobieñstwo biolo-
giczne ludzi i zwierz¹t mo¿e byæ ona w nieodleg³ej perspektywie zastosowana do klonowania
cz³owieka i tak udoskonalona, ¿e stanie siê technologi¹ bezpieczn¹. Nawet przy takim za³o¿e-
niu uwa¿am za irracjonalne i gro�ne klonowanie cz³owieka dla uzyskania jego kopii (osobny
problem stanowi klonowanie cz³owieka w celach terapeutycznych). ¯ycie, które powstaje z
po³¹czenia komórki jajowej z plemnikiem jest nieprzewidywaln¹ wprawdzie kombinacj¹ mo¿-
liwo�ci genetycznych, ale jest zarazem niepowtarzaln¹ szans¹ cz³owieka, zarówno w wymia-
rze jednostkowym jak i gatunkowym. ̄ ycie powsta³e w wyniku powielania osobnika ju¿ ukszta³-
towanego jest wielk¹ redukcj¹ nie tylko w biologicznym znaczeniu. Dzia³anie takie to przejaw
skrajnego egocentryzmu i totalitarnego my�lenia � jego zwolennikom nale¿a³oby postawiæ
wprost pytanie: czy bior¹ pod uwagê sklonowanie siebie. Odpowied� twierdz¹ca przybli¿y³y-
by inwentaryzacjê rzeczywistych powodów tej akceptacji.
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ON THE PROBLEM OF HUMAN CLONING

Abstract. Somatic cell cloning technique in mammals is still not very efficient, but intensive
efforts have been made to improve it. Considering the great biological affinity of humans and
animals, the cloning technique can in the not too distant future be applied in human cloning
and improved to the point of becoming safe. Even when we make such an assumption, I con-
sider it irrational and dangerous to clone the human in order to make their copies (with
human cloning for therapeutic purposes being another problem). Life, which is generated by
the union of egg cell and speramtozoon is an unforeseeable combination of genetic possibili-
ties, but at the same time it offers a unique chance for the human being, both as an individual
and a species. The creation of life by genetic duplication of an already formed individual
means a great reduction not only in the biological sense. Action like this is evidence of extre-
me egocentrism and totalitarian thinking, and its proponents should first answer the question
whether they would consider cloning themselves. An answer in the affirmative would help to
establish the underlying reasons for their approval.
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Transgeneza i klonowanie s¹ obecnie kierunkiem biotechnologii zwierz¹t o najwiêk-
szym potencjale mo¿liwo�ci aplikacyjnych. Podstawy biologiczne, jakie zosta³y stworzone
zw³aszcza w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat, umo¿liwi³y opracowanie technologii, które spe³-
niaj¹ w wielu przypadkach warunki dla aplikacji, a w�ród nich warunek efektywno�ci. Per-
spektywa czasowa mojej pracy wykaza³a, ¿e wiele oczekiwañ zwi¹zanych z omawianymi
metodami nie zosta³o pozytywnie zweryfikowanych przez fakty. Takie do�wiadczenie owo-
cuje du¿¹ ostro¿no�ci¹ i niechêci¹ do formu³owania s¹dów na tyle ogólnych, aby mog³y
zainteresowaæ czytelnika �spoza bran¿y�. W poczuciu wymienionych wy¿ej ograniczeñ
chcia³bym krótko wyraziæ swoj¹ opiniê na temat podstawowego pytania Redakcji, tj. klo-
nowania cz³owieka. Uczyniê to przedstawiaj¹c najpierw kilka uwag wynikaj¹cych z oceny
klonowania i transgenezy jako dwu kierunków biotechnologii zwierzêcej, których znacze-
nie wykracza daleko poza zainteresowania tej specjalno�ci.

Kierujê zespo³em zajmuj¹cym siê transgenez¹ i klonowaniem zwierz¹t od do�æ daw-
na. Je�li spojrzeæ na problem klonowania zwierz¹t z perspektywy eksperymentów, które s¹
przedmiotem naszych zainteresowañ, pierwsz¹ istotn¹ uwag¹ w kontek�cie dyskutowanych
problemów jest to, ¿e metody te zawieraj¹ wiele niewiadomych: technologia klonowania
somatycznego ssaków jest wci¹¿ ma³o efektywna, a ponadto rodz¹ce siê w wyniku jej sto-
sowania osobniki obarczone s¹ powa¿nymi wadami rozwojowymi. Dla genetycznego do-
skonalenia zwierz¹t metoda ta � nawet je�li bêdzie wydajna w stopniu porównywalnym do
rozrodu naturalnego � bêdzie ma³o przydatna, redukuje bowiem zmienno�æ populacji bê-
d¹cej tego doskonalenia warunkiem.

Z drugiej strony jednak klonowanie umo¿liwia powielanie warto�ciowych z produk-
cyjnego punktu widzenia osobników, a w rezultacie umo¿liwia standaryzacjê produktów
pochodzenia zwierzêcego, co w kontek�cie wymagañ rynkowych bêdzie mia³o rosn¹ce zna-
czenie. Zatem w odniesieniu do zwierz¹t doskonalenie tej technologii, choæby z tego powo-
du, bêdzie racjonalnie uzasadnione i po¿¹dane.

Perspektywa klonowania zmodyfikowanych genetycznie zwierz¹t dla celów biome-
dycznych, aby pozyskaæ biopreparaty czy organy przydatne w transplatologii medycznej
jest perspektyw¹, której racjonalne wykorzystanie, przys³u¿y siê niew¹tpliwie cz³owieko-
wi. Bêdzie siê to stawaæ coraz bardziej realne w miarê jak metoda ta bêdzie ulepszana.

Czas obecny to ¿mudne prace nad rozwi¹zywaniem wielu szczegó³owych problemów.
Jestem jednak przekonany, ¿e rozwi¹zanie wiêkszo�ci z nich nast¹pi ju¿ w nieodleg³ej per-
spektywie. Sprawi to, ¿e technologia klonowania bêdzie bezpieczna, tzn. przypadki osobni-
ków rodz¹cych siê z wadami rozwojowymi nie bêd¹ czêstsze ni¿ to ma miejsce w sytuacji
naturalnego rozrodu.

Zwa¿ywszy na du¿e podobieñstwo biologiczne ludzi i zwierz¹t � klonowanie ludzi z
biotechnologicznego punktu widzenia stanie siê równie¿ metod¹ bezpieczn¹. Nawet przy
takim za³o¿eniu nie widzê jednak uzasadnienia dla klonowania cz³owieka dla celów repro-
dukcyjnych. Klonowanie cz³owieka nie mo¿e w moim przekonaniu przys³u¿yæ siê cz³owie-
kowi. Powodów ró¿nej zreszt¹ natury: biologicznych, etycznych, filozoficznych, a tak¿e
jak s¹dzê socjologicznych i prawnych, jest wiele. W argumentach za klonowaniem cz³o-
wieka nie dostrzegam racji, które mieszcz¹ siê w obszarze racjonalnego dzia³ania. Za takie
uznajê natomiast klonowanie cz³owieka w celach terapeutycznych, zw³aszcza ¿e rysuje siê
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mo¿liwo�æ funkcjonowania tej technologii z pominiêciem manipulacji na zarodkach ludz-
kich. Jest to jednak osobny problem.

Za irracjonalne i gro�ne uwa¿am natomiast dzia³ania maj¹ce na celu klonowanie cz³o-
wieka dla uzyskania jego kopii. ̄ ycie, które powstaje z po³¹czenia komórki jajowej z plem-
nikiem jest nieprzewidywaln¹ wprawdzie kombinacj¹ mo¿liwo�ci genetycznych, ale jest
zarazem niepowtarzaln¹ szans¹ cz³owieka, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i ga-
tunkowym. ̄ ycie powsta³e w wyniku powielania osobnika ju¿ ukszta³towanego jest wielk¹
redukcj¹ nie tylko w biologicznym znaczeniu. Dzia³anie takie to przejaw skrajnego ego-
centryzmu i totalitarnego my�lenia, uzurpacja nie nale¿nych praw. Zwolennikom klonowa-
nia nale¿a³oby postawiæ wprost pytanie: czy bior¹ pod uwagê sklonowanie siebie. Odpo-
wied� twierdz¹ca na tak sformu³owane pytanie i argumenty na jej poparcie przybli¿y³yby
inwentaryzacjê rzeczywistych powodów tej akceptacji.
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