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Rozwój współczesnych metod 

badań genetycznych i prenatalnych

 Lata 1990-do teraz – rozwój badan i metod 

genetycznych.

 Możliwość wykrycia mutacji genetycznych

 Możliwość wprowadzania zmian 

genetycznych.

 Równocześnie – rozwój metod obrazowania 

(USG, MRI). 

 Badania prenatalne.



Rozwój współczesnych metod 

badań genetycznych i prenatalnych

 Ostatnie 10 lat – epigenetyka.

 Współczynnik inteligencji (IQ) kiedyś uważany 

za w pełni dziedziczny, obecnie jest uważany 

za dziedziczny w 50-60% lub mniej. Zmiany 

ekspresji genów w życiu osobnika.

 Do niedawna - stałe podwyższanie się IQ na 

skutek bardziej złożonej kultury.

 Obecnie od kilku lat – spadek. Przyczyny?

 Wszystko to sprawia, że genetyczne podstawy 

teorii „wyższości” i „niższości” rasowej upadły.



Problemy wynikające z możliwości 

poznania sekwencji genomu
 Kryminalistyka.

 Problem legalności zbierania danych.

 Dochodzenie ojcostwa.

 Częstotliwość ciąży pozamałżeńskich.

 Interes ojca/matki contra interes dziecka.

 Wpływ norm społecznych.

 Dzieci urodzone ze sztucznego 

zapłodnienia często żądają ujawnienia 

biologicznych rodziców.



Genetyka a wiedza o zdrowiu

 Punktowe mutacje a niektóre typy raka występujące 

z opóźnieniem (n.p. gen BRCA a rak piersi i 

jajników).

 Pląsawica Huntingtona – objawy neurologiczne od 

około 40 roku życia.

 Skłonność do ryzyka a pewne typy genu 

transportera dopaminy.

 Możliwość badania naszego kodu genetycznego 

przez pracodawców lub firmy ubezpieczające.

 Nasz kod genetyczny jest informacją poufną.

 Proces o ujawnienie genomu komórek HeLa.



Genetyka a cechy psychiczne

 Geny a cechy charakteru (temperamentu).

 Reakcja na nowość oraz zachowania ryzykowne a gen 

transportera dopaminy DAT1. 

 Ludzi mających allel 9R/9R cechuje większe 

prawdopodobieństwo zachowań ryzykownych i uzależnień, 

niż ludzi majacych allel 10R/10R. 9R/10R – pośredni.

 Genetyka i ekspresjareceptorów oksytocyny i wazopresyny

(hormony przysadki) a stałość małżeńska i opiekuńczość.

 Błędny pogląd o całkowitej determinacji genetycznej 

zachowania ludzi. Ważność kontekstu społecznego oraz 

przepisów prawa.

 Aspekty etyczne możliwości analizowania naszego kodu 

genetycznego przez pracodawców, partnerów.



Diagnostyka prenatalna

problemy etyczne
 Badania genetyczne, USG i MRI

 Wykluczenie (lub potwierdzenie) obecności zmian 

genetycznych prowadzących do ciężkich uszkodzeń 

rozwojowych na drodze badań genetycznych.

 Co zrobić, jeśli wyniki wskazują, że płód prawdopodobnie 

zamrze przed porodem, lub urodzi się ze zmianami 

uniemożliwiającymi życie?

 Te same problemy z ciężkimi uszkodzeniami nie 

genetycznymi (n.p. alkohol, wirus Zika).

 Co należy zrobić, gdy wcześnie wiadomo o ciężkich, 

nieodwracalnych zaburzeniach rozwoju płodu?

 Kto ma prawo podjąć decyzję?

 Jakie decyzje są dozwolone?



Diagnostyka prenatalna

problemy etyczne

 Amniocenteza. Obecnie – badanie krwinek 

płodowych we krwi matki.

 Choroba Downa (trisomia 21 chromosomu). 

„Mongolizm”. Ciężkie upośledzenie inteligencji i 

mowy, wielka emocjonalność, „ciepła” osobowość. 

Zależność od opieki do końca krótkiego życia.

 Co zrobić z tą wiedzą?

 Badania wykluczające/potwierdzające choroby 

takie jak mukowiscydoza, rak piersi. Możliwość 

diagnozy przed zapłodnieniem lub implantacją.



Prenatalna selekcja cech 

potomstwa - problemy etyczne
 Ustalanie płci płodu. Specyficzne problemy niektórych kultur 

(państwa muzułmańskie, Chiny).

 Sztuczne zapłodnienie. 

 Przypadki kobiet samotnych, małżeństw, gdzie mąż jest 

bezpłodny, lesbijek, rodzenia „na zamówienie” bezpłodnych 

kobiet.

 Dawcy spermy – w niektórych krajach szeroko 

rozpowszechnione (Dania). Pożądane cechy: szczupły, 

wysoki, blondyn, inteligentny, zdrowy, silny.

 Niebezpieczeństwo wybierania cech potomstwa. Spadek 

różnorodności genetycznej jako jeden ze skutków 

sztucznych zapłodnień.

 Sytuacja emocjonalna dzieci poczętych „na zamówienie”.



Jednostka ludzka

 Każdy człowiek ma pełne prawo do życia.

 Od którego momentu zaczyna się człowiek 

chroniony prawem? Odpowiedzi bardzo 

różne w różnych kulturach i czasach.

 Już pierwsza komórka ma pełny zapis 

genetyczny danej jednostki. Kazda komórka 

ciała ma pełny zapis genetyczny osobnika.

 Zapis genetyczny to nie to samo, co osoba.

 Status bliźniąt jednojajowych?

 Problem wczesnych poronień samoistnych.



Kiedy zaczyna się życie 

psychiczne jednostki ludzkiej?

 Czy istnieje życie psychiczne bez układu nerwowego?

 Pierwsze neurony powstają około 6-8 tygodnia ciąży u 

ludzi.

 Pień mózgu a świadomość.

 Tomasz z Akwinu uważał, że dusza kształtuje zrodzenie i 

wzrost płodu. W nasieniu ojca jest sama dusza 

wegetatywna. W procesie, który prowadzi do poczęcia, 

ustępuje ona duszy, która jest i wegetatywna i zmysłowa. 

Następnie, gdy poczęcie człowieka osiągnie postać 

doskonałą, skończoną (forma perfecta), zastępuje ją 

dusza, która jest jednocześnie wegetatywna i zmysłowa i 

rozumna. Mężczyzna – 8 tygodni, kobieta – 10.



Diagnostyka prenatalna a 

poronienia sztuczne
 Czy jest jakiekolwiek uzasadnienie dla sztucznego 

poronienia?

 Zdrowie i życie matki  contra życie dziecka

 Płody głęboko upośledzone

 Poczęcie z gwałtu

 Prawo świeckie contra postulaty religijne

 Uwarunkowania polityczne całkowitej swobody aborcji.

 Nazizm (Polki – aborcje tak, Niemki – nie). Tuż po wojnie 

– zezwolenie na aborcje dla zgwałconych Niemek.

 Komunizm – odrzucenie motywacji religijnych.

 Polska do lat 30-tych – całkowity zakaz aborcji.

 Lata 30te i obecnie – względy medyczne i gwałt.



Wykorzystywanie komórek i narządów 

płodowych pochodzących z aborcji

 Kliniki organizacji „Planned Parenthood” w USA 

osiągały wielkie zyski sprzedając organy płodów 

poddanych aborcji do celów badan naukowych i 

produkcji komórek macierzystych. 

 Wywołało to w roku 2013 wielki skandal.

 Organizacja ta powstała z przekształcenia 

Towarzystwa Eugenicznego

 Aborcji dokonywano głównie u kobiet 

Afroamerykanskich i Latynoskich.

 Przeprowadzano aborcje nawet w 4-5 miesiącu 

ciąży.



Terapeutyczne i naukowe 

zastosowania komórek płodowych

 Wykorzystywanie komórek macierzystych z krwi 

pępowinowej

 Ludzkie łożyska są wykorzystywane w 

kosmetyce

 Czy wolno wykorzystywać komórki i tkanki 

samoistnie poronionych płodów do celów 

terapeutycznych?

 Czy wolno poddawać badaniom naukowym 

samoistnie poronione płody? Hodować komórki 

z nich pobrane?



Komórki HeLa
 HeLa – linia komórkowa wywodząca się z komórek raka szyjki macicy, 

pobranych od 31-letniej Henrietty Lacks, afroamerykanki z Baltimore, bez 

jej zgody i przekazanych George'owi Geyowi, dyrektorowi centrum badań 

nad kulturami tkankowymi na Universytecie Johnsa Hopkinsa. Chora 

zmarła w 1951 roku. 

 Hodowane są w wielu laboratoriach nieprzerwanie od momentu pobrania. 

Kariotyp linii jest zróżnicowany. Obecnie całkowita masa komórek HeLa

znacznie przekracza wagę chorej, od której pobrano próbkę.

 Linia komórkowa HeLa służy do badań biologii komórek nowotworowych. 

Komórki różnią się znacznie od prawidłowych komórek nabłonkowych 

szyjki macicy. Uległy one transformacji nowotworowej na skutek 

zakażenia wirusem brodawczaka (HPV 18). 

 Linia charakteryzuje się wybitnie szybkim wzrostem, przewyższającym 

inne linie komórek nowotworowych. Komórki HeLa uważane są za 

nieśmiertelne, ponieważ są zdolne do nieskończenie wielu podziałów 

mitotycznych.



Pytanie

 Opisz jakie dawniejsze poglądy obalił 

rozwój genetyki i jakie przyniósł nowe 

dylematy moralne.


