
BIOETYKA

Wykład 7

Eugenika.

Krzysztof Turlejski

Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego



Odwieczne wartościowanie 

jednostek
 Potencjalna sprzeczność między interesem 

jednostki i interesem społeczności.

 Różne rozwiązania zwyczajowe i prawne tego 

dylematu w kulturach dawnych i 

współczesnych.

 Prawa zwyczajowe i pisane dotyczące 

postępowania z dziećmi ułomnymi.

 Prawo pana domu do decyzji o życiu lub 

śmierci członków rodziny w Grecji i Rzymie.



Dziedziczenie cech 

postulowano od starożytności
 Ułomność jako wskaźnik niskiej wartości.

 Praktyczna wiedza hodowców. Dobór par do 

rozrodu.

 Klany, plemiona, państwa. Wartościowanie na 

podstawie pochodzenia.

 System kast w Indiach. „Skalanie” przez 

kontakt z niższą kastą.

 Psychologiczne i polityczne skutki sukcesu: ci, 

który uzyskali sukces i władzę uważają się za 

lepszych „z urodzenia” od innych.



Platon

 W swoim dziele „Państwo” Platon napisał:

„W Państwie należy zastosować dyscyplinę i 

jurysprudencję nakazującą zajmować się tylko 

zdrowymi na ciele i umyśle obywatelami. Tym 

natomiast, którzy nie są zdrowi, należy pozwolić 

umrzeć.”

Władze idealnego państwa miały także zezwalać 

na rozmnażanie jednostek wartościowych i 

zabraniać go „bezwartościowym”.



Średniowiecze

 Rządzi klasa wyższa.

 Klasa wyższa dlatego jest wyższa, że ma 

specjalną „krew” (językiem współczesnym: 

jest genetycznie lepsza). Dowiodła tego 

używając siły, więc słusznie rządzi). 

 Przypadki istnienia „dobrej krwi” w niższych 

klasach się zdarzają, choć rzadko. Dowód: 

na polu bitwy. Skutek: przyjęcie do klasy 

wyższej (uszlachcenie).



Koniec XVIII w. 

Ugruntowanie się poglądu, że układ nerwowy 
jest organem służącym do odbioru bodźców i 
reakcji na nie, a zachowanie i myśl jest 
funkcją mózgu.

KONTROWERSJE wywoływał problem czy jest funkcją:

- wyuczoną? (Cuvier, Flourens

– teoria białej tablicy

- tabula rasa)

- wrodzoną? (Gall – frenologia)



Badania Mendla
 Gregor Johann Mendel – opat klasztoru 

augustianów w Brnie (Morawy).

 Studiował nauki przyrodnicze, wykładał w szkole 

rolniczej.

 Studiował meteorologię, zachowanie pszczół i 

dziedziczenie cech roślin.

 1865-6 Mendel opublikował wyniki studiów nad 

dziedziczeniem cech grochu. Ostateczna wersja 

„praw dziedziczenia” – 1897.

 PRAWA MENDLA zostały zapomniane, lecz 

ponownie odkryto je na początku XX wieku. 

 Bazowały na nich studia Hugo De Vries na muszce 

owocowej (Teoria mutacji, 1901-3). GENETYKA 



Charles Darwin
 1858 – publikacja teorii ewolucji (jednocześnie 

z Alfredem Russel Wallacem).

 Cała teoria ewolucji Darwina oparta jest na 

trzech zasadach:

 1. Cechy gatunkowe są dziedziczne.

 2. Dziedziczą się również przypadkowo zaistniałe 

zmiany tych cech.

 3. Jeśli osobniki o takich zmienionych cechach są 

lepiej przystosowane do warunków środowiska, to 

lepiej przeżywają i pozostawiają więcej potomstwa.

 Ewolucja i dostosowanie są wynikiem zmienności i 

naturalnej selekcji.



Wnioski biologiczno-społeczne 

Darwina
 Eliminacja osobników gorzej przystosowanych z 

rozrodu jest niezbędnym elementem rozwoju gatunku 

(„The Descent of Man, and Selection in Relation to 

Sex”).

 Cywilizacja podtrzymująca słabszych, uniemożliwia 

działanie naturalnej selekcji i prowadzi do utraty 

korzyści wynikających z doboru naturalnego

 Jednocześnie twierdził, że odmowa pomocy słabszym 

może zagrozić instynktowi współczucia, 

„najszlachetniejszej cesze naszej natury”.

 Twierdził też, że w społeczności ludzkiej czynniki 

społeczne (n.p. edukacja) mogą być ważniejsze od 

doboru naturalnego i czynników dziedzicznych.



Francis Galton (1822-1911)
 Francis Galton był kuzynem Darwina.

 Prowadził badania naukowe w wielu 

dziedzinach. Twórca statystyki. Filozof.

 Wyciągał społeczne wnioski z teorii Darwina i 

Malthusa, który twierdził, że środków jest 

zawsze mniej niż ludzi, którzy się rodzą i ich 

potrzebują.

 Wpływ ideologii arystokratycznej i kolonialnej.

 Konieczność selekcji „wartościowych” ludzi. 

 Książka EUGENIKA (1883). Napisał ją 

Galton już po śmierci Darwina.



Eugenika w USA

 1896 (3 lata po książce Galtona) w USA 

wprowadzono pierwsze prawo „eugeniczne” 

(Connecticut).

 Eugenika pozytywna (ochrona „dobrych”, 

„wyższych” ras) – segregacja rasowa 

(oficjalnie istniała do lat 1960-tych).

 Eugenika negatywna – eliminacja gorszych 

osobników z rozrodu. Kastracja – n.p. w 

przypadku stwierdzenia padaczki. Dziesiątki 

tysięcy osób. Działania wspierane przez wielu 

uznanych naukowców.



Niemcy
 Nazistowski program eksterminacji ludzi chorych 

psychicznie, nieuleczalnie i „nieprzydatnych”.

 Przy mniejszych zarzutach genetycznych –

sterylizacje (setki tysięcy)

 Program badań genetycznych na ludziach w obozach 

koncentracyjnych.

 Eliminacja ludzi i narodów „gorszych rasowo”

 Na procesie w Norymberdze przywódcy hitlerowscy 

twierdzili, że ideę eugeniki wzięli z USA.

 Program „Lebensborn” – przymusowe włączanie 

kobiet „aryjskich” narodowości innej niż niemiecka do 

rodzenia Niemców. Urodziło się około 200 000 dzieci. 



Szwecja
 Poglądy eugeniczne dominowały aż do roku 

1975. Wykonano dziesiątki tysięcy sterylizacji 

(n.p. Romów, homoseksualistów)

 Oficjalna ideologia partii socjaldemokratycznej 

zapoczątkowana po pierwszej Wojnie 

Światowej.

 Decyzje zespołów lekarskich, zgoda pacjenta 

nie była potrzebna.

 Ujawnienie faktów dopiero w latach 1990-tych. 

Ostatnie prawo zniesiono w 2012.

 Także w Szwajcarii stosowano eugenikę.



Eugenika - podsumowanie

 Starożytne korzenie takiego podejścia

 Konflikt: interes społeczny vs prawa jednostki

 Jednoznaczne stanowisko religii 

chrześcijańskiej

 XIX wiek: Malthus, Darwin, Dalton. Ideolodzy 

burżuazyjni. Kolonializm i rasizm.

 Myślenie typu genotyp = fenotyp.

 Postulaty praktycznych działań przed 

osiągnięciem dostatecznego poziomu wiedzy.

 Etyka na usługach ideologii totalitarnych. 



Odkrywanie materialnej 

substancji dziedziczenia
 1869 – odkryto istnienie DNA 

jako substancji chemicznej.

 1943 – udowodniono rolę 

DNA w dziedziczeniu cech 

organizmów. 

 1953 - James D. Watson i 

Francis H.C. Crick

(Cambridge) odkryli, że DNA 

ma strukturę podwójnej 

helisy, „drabinki”, której 

„szczeble” tworzą zasady 

purynowe i pirymidynowe.

 1961-6 – odkrycie 

zasady kodu 

genetycznego (trzy 

kolejne zasady kodują 

aminokwas) i odkrycie 

jego roli w syntezie 

białek. M. Nirenberg, 

RW Holley i HG Khorana 

- 1968 - Nagroda Nobla.



Definicje
 Materiał genetyczny – substancja chemiczna będąca 

fizycznym nośnikiem informacji genetycznej i 

dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów 

żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych 

wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę 

pełni RNA.

 Genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym 

(haploidalnym) zespole chromosomów. 

 Mutacja – drobna zmiana w materiale genetycznym.

Może powodować zmianę struktury i funkcji  białek.

 Informacja genetyczna – „przepis” na wszystkie białka 

danego organizmu

 Genotyp - całość informacji genetycznej zawartej w 

chromosomach organizmu.



Sekwencjonowanie genomów

 Jako pierwszy zsekwencjonowano genom bakteriofaga Φ-

X174, mającego 5368 par zasad (Frederick Sanger, 1982).

 Pierwszy poznany genom bakterii - Haemophilus influenzae

wykonany w The Institute for Genomic Research (TIGR) w 

1995.

 Dokładny opis genomu człowieka na podstawie wyników 

jego sekwencjonowania został opublikowany w 2001-2003

(Human Genome Project)

 Zaskoczenia: mała liczba genów; dużo niekodującego DNA.

 Koszt: 3 miliardy USD. Naukowcy, by zdobyć to 

finansowanie, obiecali uzyskać narzędzie do zwalczenia 

większości chorób, twierdząc, że większość z nich jest 

uwarunkowana genetycznie.



The 1000 Genomes Project (human)

 Cel: zsekwencjonować genomy 1000 ludzi 

reprezentatywnych dla różnych grup ludzkich

 Odkryć i opisac warianty jednonukleotydowe o 

częstotliwości powyżej 1% w różnych populacjach.

 Następny cel: warianty genetyczne o częstotliwości 

0.1 – 0.5% w regionach funkcjonalnych różnych 

genów.

 Badania wariantów strukturalnych (liczba kopii, 

insercje, delecje, inwersje)

 Ogromna objętość danych o jednym genomie. 

Specjalne techniki obliczeniowe.



Obecna skala sekwencjonowania

 Pełne genomy człowieka – kilka tysięcy (2015 

-ok. 150)

 Porównania genotyp/fenotyp – kilka tysiecy

 Proteomy – >200

 Warianty genetyczne - > 2500

 Transkryptomy, ekspresja genów - > 30 000

 Epigenomy - > 3000



Plan budowy organizmu jest 

zakodowany w DNA
• Zgodnie z teorią genową, materiałem przenoszącym 

„plan budowy” całego organizmu jest dwuniciowy 
polimer kwasu dezoksyrybo-nukleinowego (DNA) 
zwinięty w spiralę (helisę), gdzie informację kodują 
pary zasad tworzące „szczebelki” łączące dwie nici 
w „drabinkę”.

• W każdym przypadku powstawania dwóch nowych 
komórek przez podział komórki macierzystej, 
„drabinka” jest rozszczepiana na pojedyncze nici, 
każda z ciągiem pojedynczych zasad. Następnie do 
każdej z nici dobudowywana jest nić 
komplementarna (uzupełniająca) tak, że powstają 
dwie identyczne drabinki, a każda z dwóch nowych
komórek zawiera pełną kopię zapisu genetycznego 
potrzebnego do stworzenia całego organizmu.

• Proces kopiowania jest z zasady bezbłędny, a więc 
każda z nowych komórek powinna zawierać 
identyczny zapis genetyczny.

Podwójna helisa DNA

i jej kopiowanie



GENY I BIAŁKA

 Informacja zawarta w DNA umożliwia produkcję białek 

(„ekspresje białek”) tworzących skomplikowany aparat 

enzymatyczny, regulacyjny i strukturalny komórki.

 Ekspresja białek jest zmienna w strukturach i czasie.

 Genom zwierząt zawiera 20-40 tysięcy (u człowieka 22-27 

tysięcy genów - „przepisów” na syntezę różnych białek.

 Nie cała nić DNA składa się z sekwencji kodujących, 

przeciwnie, większość powielanego w genomie DNA to 

sekwencje niczego nie kodujące.

 Są tam jednak fragmenty regulujące transkrypcję 

(określające, w jakich warunkach ma nastąpić uruchomienie 

produkcji danego białka).



Dziedziczność a ewolucja

• Mechanizm kopiowania DNA jest w założeniu 
bezbłędny, ale raz na milion kopiowanych elementów 
zdarza się przypadkowy błąd.

• To właśnie te błędy są podstawą istnienia 
różnorodności genetycznej, która stale powstaje i za 
każdym powieleniem organizmu jest inna.

• Tak więc, w założeniu bezbłędne powielanie DNA jest 
podstawą dziedziczenia, natomiast przypadkowe błędy
powielania są podstawą stale powstającej zmienności.

• Współzawodnictwo genetycznie odmiennych 
osobników o ograniczone środki jest głównym 
mechanizmem procesu ewolucji. 



Najstarsze dowody użycia narzędzi

 Te dwie kości zwierząt 
parzystokopytnych, 
jednego wielkości 
krowy a drugiego owcy, 
są najstarszym 
dowodem użycia 
narzędzi kamiennych.

 W etiopskim regionie Afar

badacze odkryli dwa fragmenty 

kości zwierzęcych sprzed 3,4 

mln lat z wyraźnie widocznymi 

śladami użycia kamiennych 

narzędzi. Są to najstarsze znane 

dowody użycia narzędzi, a także 

pierwszy dowód użycia narzędzi 

kamiennych przez australopiteki. 

 Kości te znaleziono 200 metrów 

od miejsca, gdzie w 2006 roku 

odkryto mający około 3,3 mln lat 

najbardziej kompletny szkielet 

Australopithecus afarensis.



Ewolucja rodzaju Homo

 Rodzaj Homo, który wyewoluował

z Pithecanthropus erectus

istnieje od ponad 2.4 mln lat 

(pierwszym gatunkiem był Homo 

ergaster, inaczej Homo habilis). 

 Już Homo ergaster migrował

z Afryki do Azji. 1.75 mln lat temu

niewielkie hominidy używające

prymitywnych narzędzi żyły w Gruzji.

Ich szczątki odkryto w jaskiniach koło

klasztoru w Dmanisi.

 Od około 2 mln lat temu do około 30

tysięcy lat temu na ziemi zawsze żył

więcej niż jeden gatunek z rodzaju Homo. 

 We wschodniej Afryce z H. ergaster powstał Homo erectus, który podjął 
migrację do Azji, a w Afryce zachodniej Homo antecessor, który dalej 
rozwijał się w Afryce. 

 Homo erectus mało się zmienił przez ponad milion lat istnienia w Azji i 
stosunkowo niedawno wymarł bezpotomnie.

 Homo antecessor dalej ewoluował w Afryce.



Ewolucja rodzaju Homo

 Około 0.5 mln lat temu 

dominującym gatunkiem był

Homo rhodesiensis

 Około 300 tys lat temu w Afryce

wyłoniły się dwie gałęzie

Homo rhodesiensis.

Członkowie jednej gałęzi 

już 250 mln lat temu

wyemigrowali do północnej

Europy, gdzie żyli aż do

około 30 tys. lat temu

(Homo neanderthalensis). 

 Ostatnio w jaskiniach na Syberii znaleziono kości pokrewnego, 
lecz jak się wydaje odrębnego genetycznie gatunku, Homo 
demidovi.

 Druga gałąź dłuższy czas ewoluowała w Afryce, wykształcając 
100-70 tysięcy lat temu gatunek Homo sapiens.



Wiele gatunków Homo

 Gatunek wyjściowy, Homo rhodesiensis i jego 

gatunki potomne: Homo neanderthalensis, H. 

demidovi i H. sapiens miały początkowo te same 

umiejętności. Tylko te gatunki naczelnych potrafiły 

kontrolować ogień i wytwarzać skomplikowane 

narzędzia.

 Homo sapiens był dobrze przystosowany do 

klimatu ciepłego, a Homo neanderthalensis do 

klimatu chłodnego.

 W tym samym czasie w Afryce i Azji żył też jego 

krewniak, Homo erectus i jego gatunki potomne.



Homo sapiens – ten, który ledwo przeżył

 Około 70 tysięcy lat temu nastąpił ogromny 
wybuch wulkanu Toba na Sumatrze, który 
spowodował globalną, katastrofę ekologiczną.

 Na skutek tej katastrofy populacja Homo sapiens
spadła do co najwyżej 10 tysięcy osobników 
(najprawdopodobniej dużo mniej), które 
przetrwały w centralnej Afryce.

 Jak wykazały badania porównawcze genomu 
ludzkiego, genetyczna różnorodność naszego 
gatunku jest dotąd bardzo niska, ale w Afryce 
jest ona wciąż najwyższa.

 To ograniczenie różnorodności genetycznej 
nastąpiło 60-80 tysięcy lat temu.



„Rasy” ludzkie w świetle genetyki

 Genetyka pokazała, że zakres zmienności 

genetycznej człowieka jest niezwykle wąski, co 

z trudem pozwala mówić o „rasach”, 

porównywalnych do ras zwierząt.

 Największa zmienność genetyczna występuje 

w Afryce (tu możliwe 4 rasy).

 Poza Afryką żyją blisko spokrewnione ze sobą 

hybrydy gatunków lub podgatunków  H. sapiens 

i H. neanderthalensis.

 WSZYSTKO TO PODWAŻA NAUKOWOŚĆ 

TEORII RASISTOWSKICH



INNE WNIOSKI

ze współczesnego stanu badań
 Ostatnie 10 lat – epigenetyka.

 Współczynnik inteligencji (IQ) kiedyś 

uważany za w pełni dziedziczny, obecnie 

jest uważany za dziedziczny w 50-60%.

 Do niedawna - stałe podwyższanie się IQ 

na skutek bardziej złożonej kultury.

 Wszystko to sprawia, że genetyczne 

podstawy teorii „wyższości” i „niższości” 

rasowej upadły.



Problemy etyczne wynikające z 

łatwości sekwencjonowania
 „Zawłaszczanie” informacji genetycznej. 

Zostawiamy swój ślad genetyczny, 

gdziekolwiek się pojawimy.

 Możliwość ustalenia obecności nawet po 

wielu latach.

 Kryminalistyka. Problem legalności 

zbierania danych.

 Dochodzenie ojcostwa. Częstotliwość 

ciąży pozamałżeńskich.



Genetyka a wiedza o zdrowiu

 Punktowe mutacje a niektóre typy raka 

(n.p. piersi).

 Możliwość nielegalnego pozyskiwania 

wiedzy o naszym kodzie genetycznym 

przez pracodawców, ubezpieczycieli, 

sprzedawców.

 Nasz kod genetyczny jest informacją 

poufną.



Diagnostyka prenatalna

problemy etyczne
 1. Amniocenteza. Obecnie – badanie krwinek 

płodowych we krwi matki.

 2. Choroba Downa (trisomia 21-go 

chromosomu). Co zrobić z tą wiedzą?

 3. Ustalanie płci płodu. Specyficzne problemy 

kultur wyżej ceniących mężczyzn.

 4. Wykluczenia/potwierdzenia chorób takich 

jak mukowiscydoza.

 5. Niebezpieczeństwo prób wybierania cech 

potomstwa.



Pytanie

 Opisz jakie dawniejsze poglądy obalił 

rozwój genetyki i jakie przyniósł nowe 

dylematy moralne.


