
omitet Noblowski 7 paź-
dziernika 2020 r. ogłosił de-
cyzję o przyznaniu tegorocz-
nej Nagrody Nobla w dzie-

dzinie chemii francuskiej mikrobiolog 
Emmanuelle Charpentier oraz amery-
kańskiej biochemik Jennifer Doudna. 
Otrzymały one nagrodę za odkrycie 
metody edycji genów CRISP/Cas9. Po-
zwala ona na niesłychanie precyzyjne 
manipulacje strukturą DNA, które 
mogą doprowadzić do opracowania zu-
pełnie nowych metod leczenia ciężkich 
chorób gnębiących ludzkość, ale mogą 
też przyczynić się do głęboko niemo-
ralnych ingerencji w genom człowieka. 

Tegoroczna nagroda została uzasad-
niona przez przewodniczącego Komi-
tetu Noblowskiego Claesa Gustafssona 
następującymi słowami: „W tym na-
rzędziu genetycznym kryje się ogromna 
moc, która dotyczy wszystkich ludzi. 
Nie tylko zrewolucjonizuje ono naukę 
podstawową, ale także zaowocuje upra-
wami i doprowadzi do przełomowych 
metod leczenia”. 

Zanim zapoznamy się z owymi re-
wolucyjnymi przemianami, które nas 
czekają, przyjrzyjmy się samemu od-
kryciu naukowemu. 

Genowe nożyczki 
Emmanuelle Charpentier prowadziła 
badania nad bardzo groźnymi dla czło-
wieka bakteriami paciorkowca, odpo-
wiedzialnymi m.in. za ciężkie postacie 
anginy ropnej. Interesował ją kod DNA, 
znajdujący się w jądrze tej bakterii, w 
którym występują w różnych miejscach 
charakterystyczne cząsteczki tracrRNA. 
Cząstki te pojawiły się we wnętrzu bak-
teryjnego DNA w wyniku ataku wirusów, 
które pozostawiły część swojego kodu, 
zapewniając tym samym odporność 
bakterii na następny atak wirusowy. 
Ten mechanizm odpornościowy bakterii 
to właśnie pierwsza część nazwy nowej 
metody inżynierii genetycznej – CRISPR 
(ang. Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats). Jego dzia-
łanie polega na przechowywaniu we 
wnętrzu DNA fragmentów „obcych”, 
wirusowych kodów genetycznych, które 
umieszczone tam zostały podczas ataku 
wirusów. Komórki bakterii, które nie 
poradziły sobie z wirusami, zostały 
zniszczone, a przetrwały tylko te, którym 
udało się wbudować fragment genomu 
napastnika. Kiedy taka odporna bakteria 
spotka ponownie wirusa, to właśnie ten 
fragment umożliwi aktywację enzymów 
tnących nici DNA napastnika i pozwoli 
bakterii przetrwać. Okazuje się, że więk-
szość występujących w naturze bakterii 
właśnie w ten sposób broni się przed 
wirusami. 

Tegoroczne laureatki Nagrody Nobla 
postanowiły wykorzystać ten mechanizm 
do modyfikacji genetycznych nie tylko 
bakterii, ale również wszystkich innych 

komórek. Badaczkom udało się prze-
programować naturalne biologiczne 
narzędzie w taki sposób, że możemy 
dzisiaj wykonywać cięcia na dowolnej 
części DNA w określonym, dokładnie 
ustalonym miejscu. Biologiczne „no-
życzki”, które umożliwiają takie dzia-
łania, to enzym zwany Cas9. Dlatego 
pełna nazwa nowego narzędzia umoż-
liwiającego modyfikację DNA, za którą 
przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla, 
to CRISPR/Cas9. Pełny opis wyników 
badań doświadczalnych nowej metody 
został opublikowany przez laureatki w 
2012 roku na łamach prestiżowego cza-
sopisma „Science”. 

Projektowanie noworodków 
Już kilka lat po publikacji, w roku 2017, 
metoda ta została użyta przez chińskich 
naukowców z Uniwersytetu Sichuan 
podczas próby leczenia pacjentów cho-
rych na raka płuc. Pobrano od nich 
limfocyty i za pomocą technologii 
CRISPR/Cas9 wyłączono w nich nie-
które geny, a następnie tak zmodyfiko-
wany materiał wstrzyknięto chorym po-
nownie. Procedura ta miała pobudzić 
mechanizmy obronne, aby pacjenci 
zwalczyli chorobę nowotworową. W 
kwietniu tego roku zespół chiński po-
informował, że kliniczne zastosowanie 
zmodyfikowanych genowo limfocytów 
metodą CRISPR/Cas9 jest „na ogół 
bezpieczne i wykonalne, jednak nie za-
obserwowano jeszcze wyraźnej poprawy 
skuteczności terapeutycznej”. 

Jak obosieczną metodą jest 
CRISPR/Cas9 i jak może być ona wy-
korzystana do przerażających, niego-
dziwych celów, pokazuje przykład in-
nego chińskiego naukowca, He Jiankui. 
Pod koniec 2018 roku ogłosił on, że 
właśnie narodziły się dwie dziewczynki, 

które na etapie zarodka zostały gene-
tycznie zmodyfikowane. Zatem musiał 
on rozpocząć swoje głęboko niemoralne 
„eksperymenty” kilkanaście miesięcy 
wcześniej. Jego celem było zastosowanie 
metod inżynierii genetycznej w celu 
uodpornienia dzieci na zakażenie wi-
rusem HIV. 

He Jiankui zaprezentował wyniki 
swojego „eksperymentu” 29 listopada 
2018 roku na Drugim Międzynarodo-
wym Szczycie Edycji Genomu Ludz-
kiego odbywającym się na Uniwersytecie 
w Hongkongu. Do projektu dopusz-
czono pary, w których mężczyzna był 
nosicielem wirusa HIV, natomiast ko-
bieta była niezakażona. Podczas za-
płodnienia in vitro redagowano genomy 
embrionów z użyciem technologii 
CRISPR/Cas9 w odniesieniu do genu 
CCR5, który koduje białko używane 
przez wirus HIV do wnikania do ko-
mórek. Miało to zapewnić odporność 
na przyszłe zakażenie. To typowa trans-
humanistyczna technologia eugeniczna 
– chiński naukowiec stosował bowiem 
metodę diagnostyki przedimplemen-
tacyjnej na embrionach ludzkich pod-
danych modyfikacji genetycznej. Ro-
dzice mogli dokonać „wyboru”, które 
embriony będą wszczepione matce – 
te zmodyfikowane czy te naturalne. 

Według oficjalnych informacji, w wy-
niku tego „eksperymentu” w połowie 
października 2018 roku urodziły się 
bliźniaczki, a w grudniu 2019 roku ko-
lejne dziecko. Świat naukowy został 
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zszokowany, ale nie faktem stosowania 
technologii genetycznych na ludziach 
w najwcześniejszym etapie życia, lecz 
możliwością popełnienia błędów w 
edycji genów. Naukowcy z amerykań-
skiego uniwersytetu MIT sugerują, że 
edycja genów chińskich bliźniąt mogła 
się nie udać, ponieważ zamiast uod-
pornienia ich na wirusa HIV, He Jiankui 
mógł stworzyć niezamierzone mutacje 
w ich organizmach. Badacze z amery-
kańskich uniwersytetów wyrażają rów-
nież „zaniepokojenie” przyszłością bliź-
niąt. Zamiast stanowczego sprzeciwu 
wobec tak zaplanowanych „ekspery-
mentów” genetycznych naukowcy za-
stanawiają się nad skutecznością samej 
metody. Zapewne w najbliższym czasie 
będziemy świadkami kolejnych donie-
sień o tego typu „eksperymentach”, 
których głównym celem będzie „ulep-
szenie” człowieka poprzez modyfikację 
ludzkiego DNA. 

Świnia 3.0 
21 września na łamach biznesowego 
portalu „Business Wire” pojawiła się 
informacja o sukcesie chińskiej firmy 
biotechnologicznej Qihan Biotech, 
która dzięki zastosowaniu technologii 
edycji genomu „wyhodowała” zmo-
dyfikowaną genetycznie świnię, która 
może być dawcą organów dla czło-
wieka. Zainteresowanie rynków finan-
sowych nie powinno nas dziwić, po-
nieważ wartość światowego rynku or-
ganów do transplantologii szacowana 
jest na setki miliardów dolarów i nie-
stety w większości realizowana w nie-
legalnych procederach. 

Ponieważ świnie posiadają fizjologię 
podobną do ludzkiej, dlatego naukowcy 
zajmujący się transplantologią wiązali 
z nimi od dawna największe nadzieje. 
Jednak najpoważniejszym problemem 
w praktycznym stosowaniu przeszcze-
pów odzwierzęcych, zwanych kseno-
transplantacją, są retrowirusy wystę-
pujące w organizmie świni, które mogą 

być bardzo groźne dla człowieka, jeśli 
otrzymałby taki przeszczep. Retrowirusy 
to rodzina wirusów, których materiał 
genetyczny zawarty jest w kwasie ry-
bonukleinowym RNA, są one przyczyną 
wielu różnych chorób, takich jak HIV 
czy też niektóre typy nowotworów. Nie-
którzy naukowcy uważają, że retrowirusy 
stoją na straży międzygatunkowej trans-
misji materiału genetycznego, a bardzo 
poważne skutki szkodliwości patogenów 
odzwierzęcych obserwujemy przecież 
obecnie w postaci koronawirusa wy-
wołującego chorobę COVID-19. 

Pomimo tych wątpliwości naukowcy 
z chińskiego startupu Qihan wykorzystali 
połączenie technologii CRISPR/Cas9 
oraz „wędrującego genu” w celu wyge-
nerowania trzody chlewnej z kilkunas-
toma niezależnymi modyfikacjami ge-
netycznymi. Niektóre z tych modyfikacji 
mają na celu zwiększenie kompatybil-
ności immunologicznej świni z czło-
wiekiem, a pozostałe eliminację retro-
wirusów. W skład zespołu przeprowa-
dzającego „eksperyment” wchodzili za-
równo naukowcy chińscy, jak i amery-
kańscy. W czasopismach naukowych 
taka zmodyfikowana genetycznie świnia 
określana jest angielską nazwą „pig 
3.0”, czyli świnia 3.0. Według naukowców 
„wyprodukowane” w ten sposób świnie 
posiadają system immunologiczny oraz 
krzepliwość krwi, które są zgodne z 
ludzkim organizmem. Mimo bardzo 
zaawansowanej ingerencji zwierzęta te 
wykazują taką samą fizjologię oraz płod-
ność, jak te niemodyfikowane. 

Pojawiają się też głosy sceptyczne. 
Przykładem jest wywiad, którego stacji 
Deutsche Welle udzielił szef Centrum 
Genetycznego Uniwersytetu w Mona-
chium prof. Eckhard Wolf. Wskazał 
on, że poważnym problemem mogą 
się okazać różnice w rozwoju płodowym 
świni i człowieka, które mogą spowo-
dować deformacje ludzkich tkanek w 
ciele świni. Takie hybrydowe tkanki w 
ciele człowieka mogą rozwijać się zu-

pełnie nieprzewidywalnie. A sam fakt 
odrzucenia przeszczepu wcale nie musi 
być najgorszym efektem, dużo poważ-
niejsze mogą okazać się linie rozwojowe 
komórek hybryd ludzko-zwierzęcych. 
Te ostrzeżenia nie powstrzymają oczy-
wiście kolejnych nieetycznych „ekspe-
rymentów” przeprowadzanych w labo-
ratoriach biotechnologicznych. 

Zespół naukowców pod przewod-
nictwem M. Wielanda i L. Huttera z 
Instytutu Biologii Molekularnej w Dreź-
nie, współpracujący z japońskimi bio-
logami z Uniwersytetu w Tokio, w czer-
wcu 2020 roku opublikował wyniki eks-
perymentów, jakie przeprowadzili oni 

na małpach. Naukowcy wszczepili mał-
pom ludzki gen ARHGAP11B odpo-
wiadający za namnażanie się komórek 
macierzystych mózgu i jego wzrost. 
Chcieli udowodnić, że ten gen spowo-
duje również wzrost mózgu małp, co 
ma być fundamentalnym dowodem na 
proces ewolucji naczelnych i powstanie 
człowieka. 

Naukowcy umieścili ludzki gen w tej 
części kory mózgowej małpy, która od-
powiada za zaawansowane czynności 
kognitywne. Następnie obserwowano 
małpie płody do 101. dnia rozwoju i 
zauważono, że kora mózgowa małp 
znacznie się powiększyła, a jej po-
wierzchnia jest dużo bardziej złożona. 
W dalszych badaniach naukowcy chcą 
przeprowadzić symulację rozwoju móz-
gu małp do momentu, kiedy pojawią 
się u nich zdolności rozumowania, język 
naturalny oraz zwiększą się ich zdolności 
poznawcze. 

Dotychczas takie „eksperymenty” 
pozostawały w sferze fikcji literackiej i 
filmowej. Dzisiaj możemy to obserwo-
wać w laboratoriach i czytać o tym w 
prestiżowych czasopismach naukowych. 
Nie wiemy jednak, czy w wyniku „eks-
perymentów” powstanie „małpa z ludz-
kim mózgiem” czy też „człowiek z móz-
giem małpy”. Znając jednak ideologię 
transhumanizmu, traktującą człowieka 
jako „niedokończony produkt”, który 
należy konieczne „ulepszyć” i „uspraw-
nić”, oraz koncepcję „nowej humanis-
tyki”, która odzierając człowieka ze 
wszystkich wartości, chce go uczynić 
jedynie „elementem natury”, możemy 
się spodziewać każdej opcji. l
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