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Metoda SCNT - somatic-cell nuclear transfer



Otrzymywanie hybryd ludzko - zwierzęcych
Kwestie genetyczne

• W jądrze komórkowym oocytu II-rzędu znajduje się ok. 99,9%

informacji genetycznej zawartej w całej komórce.

• Pozostałe 0,1% znajduje się w mitochondriach – organellach

komórkowych odpowiedzialnych za procesy oddychania komórki.

• Aktualnie żadną techniką laboratoryjną nie można usunąć mitochondrii

z oocytu II-rzędu, nie powodując jego śmierci.

• Dlatego mitochondria, wraz z mitochondrialnym DNA, pozostają

w oocycie, a – poprzez wymianę jądra komórkowego - wymieniany jest

jądrowy DNA.

• Finalnie, w przedstawionym procesie SCNT, powstaje komórka która

posiada 99,9% DNA ludzkiego, i 0,1% DNA zwierzęcego.



Pobieranie SC z embrionu

Źródło: http://stemcells.nih.gov/StaticResources/ info/scireport/images/figurec1 
.jpg; dostęp: 06.05.2014. Rysunek jest integralną częścią pracy J. F. Battey, Jr., L. 
K. Cole, Ch. A. Goldthwaite Jr., The Clinical Application of Pluripotent Cells: The 
Promise and the Challenges[w:] Regenerative Medicine, Department of Health and 
Human Services, USA 2006, dodatek C. 

1. Rozwój embrionu do pożądanego przez

nas stadium moruli lub blastuli.

2. Pobranie komórek macierzystych (ICM)

z blastomerów – w fazie moruli; lub z węzła

zarodkowego – w fazie blastuli.

3. Przeniesienie otrzymanych hESCs, dalszy

ich rozwój, dyslokacja i namnożenie.

4. Utworzenie linii komórkowej hESC.

5. Jeśli pobranie hESCs nie było letalne dla

embrionu, następuje jego dalszy rozwój.



Wybrane zastosowania hybryd

1. Pozyskanie komórek macierzystych – kamienia filozoficznego medycyny – czyli możliwość 

otrzymania dowolnej komórki ciała, wysoko zgodnej immunologicznie i tkankowo z biorcą, a przez to:

• Rozwój medycyny regeneratywnej – możliwość wymiany poszczególnych narządów lub tkanek 

leczonych pacjentów.

• Rozwój terapii genowej – możliwość modyfikacji wadliwego fragmentu genomu.

• Rozwój terapii komórkowej – możliwość wymiany zmienionych chorobowo komórek, lub 

implantacja nowych komórek, których brakuje na skutek choroby.

2. Rozwój badań embrionalnych i procesów zachodzących do 14 dnia od poczęcia, np. powstawania 

bliźniaków, lub mechanizmu powstawania wczesnej odpowiedzi immunologicznej embrionu.

• Hybrydy ludzko - zwierzęce, są w Wielkiej Brytanii najtańszą 

i najwydajniejszą metodą pozyskiwania dużych ilości hPSCs.



Hybrydy, mozaiki, czy chimery?

Chimera - indywiduum składające się 

z mieszaniny różnych genetycznie 

komórek.

Hybryda - potomstwo odmiennych 

genetycznie rodziców, nawet różnych 

gatunków.

Mozaika – indywiduum składające się 

z mieszaniny różnych genetycznie 

komórek pochodzących z genetycznie 

różnych zygot

Źródło: http://www.legendsandchronicles.
com/mythological-greek-creatures/chimera/; 
dostęp: 25.04.2014.



Aspekty prawne



Sytuacja w Unii Europejskiej

Europejska Konwencja Bioetyczna, zwana także Konwencją z 
Oviedo zawiera zaproponowane przez Radę Europy najważniejsze 
normy postępowania dotyczące spraw z pogranicza medycyny, etyki i 
prawa:

• Sporządzona w Oviedo, 4 kwietnia 1997 roku.

• Uznając „Przekonane o konieczności poszanowania istoty ludzkiej, 
zarówno jako jednostki, jak i przedstawiciela gatunku ludzkiego oraz 
uznając znaczenie zapewnienia godności istocie ludzkiej; (…) 
Świadome, że niewłaściwe wykorzystanie biologii i medycyny może 
zagrażać godności ludzkiej; (…) Potwierdzając, że postęp w biologii i 
medycynie należy wykorzystywać dla dobra obecnych i przyszłych 
pokoleń”

• Nie została ratyfikowana przez Polskę, ani Wielką Brytanię.



Europejska Konwencja Bioetyczna

• Art. 13: „Interwencja mająca na celu dokonanie zmian w 
genomie ludzkim może być przeprowadzona wyłącznie w 
celach profilaktycznych, terapeutycznych lub diagnostycznych 
tylko wtedy, gdy jej celem nie jest wywołanie dziedzicznych 
zmian genetycznych u potomstwa”.

• Art. 18, ust. 1: „Jeżeli prawo zezwala na przeprowadzanie 
badań na embrionach in vitro, powinno ono zapewnić 
odpowiednią ochronę tym embrionom”

• Art. 18, ust. 2: „Tworzenie embrionów ludzkich dla celów 
naukowych jest zabronione”.



Europejska Konwencja Bioetyczna

Protokoły dodatkowe:
• Protokół dodatkowy o zakazie klonowania istot 

ludzkich, wszedł w życie 1 marca 2001;
• Protokół dodatkowy 

dotyczący transplantacji organów i tkanek pochodz
enia ludzkiego, wszedł w życie 1 maja 2006 r.;

• Protokół dodatkowy dotyczący badań 
biomedycznych; wszedł w życie 1 września 2007 r.

• Protokół dodatkowy dotyczący testów 
genetycznych dla celów zdrowotnych, otwarty do 
podpisu 27 listopada 2008 r., nie wszedł jeszcze w 
życie.



Sytuacja w Polsce

• Brak ratyfikacji Europejskiej Konwencji 
Bioetycznej i protokołów dodatkowych.

• Brak regulacji prawnych dotyczących statusu 
embrionu ludzkiego i postępowania z embrionami.

• Jedyny prawny odnośnik w tym zakresie to 
art. 2 ust. 1 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. 
U. z dn. 31.01.2000): 
„dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia 
do osiągnięcia pełnoletności” w związku z czym 
podlega pewnej ochronie prawnej.



Sytuacja w Wielkiej Brytanii

• Brak ratyfikacji Europejskiej Konwencji 

Bioetycznej i protokołów dodatkowych.

• Własne, szczegółowe regulacje prawne 

w zakresie embriologii: The Human 

Fertilisation and Embryology Act 2008

(HFEA).



The Human Fertilisation and 
Embryology Act 2008

• Nowela ustawy HFEA z 1990 roku.

• Główny akt legislacyjny z dziedziny embriologii. Zastępuje 
Human Reproductive Cloning Act z 2001 roku.

• Nie rozstrzyga kwestii aborcji, pozostawiając poprzedni status 

quo.

• Regulacja wszystkie ludzkich  zarodków poza organizmem -
niezależnie od stosowanego procesu ich tworzenia.

• Regulacja statusu tzw.  human admixed embryo czyli hybryd 
i chimer ludzko – zwierzęcych.

• Regulacja statusu innych kwestii bioetycznych takich jak 
zmiana płci, adopcja embrionów przez pary homoseksualne, 
wykorzystywanie informacji biologicznych w celach 
naukowych, 



The Human Fertilisation and 
Embryology Act 2008

• Zakaz wprowadzania do ciała kobiety (implantacji) 
admixed embryo (Art. 4A, ust. 1).

• Możliwość licencjonowanego tworzenia admixed

embryo (Art. 4A, ust. 2).

• Licencja tworzenia admixed embryo jest ważna do 
utworzenia się smugi pierwotnej, lub do 14 dni, 
począwszy od następnego dnia po powstaniu 
admixed embryo (Art. 4A, ust. 3).

• Licencja nie zezwala na implantację ludzkiego 
zarodka u zwierząt (Art. 4A, ust. 4)



Admixed embryo

HFEA dopuszcza cztery możliwości  tworzenia 
tak zwanych  admixed embryo – zmieszanych 

embrionów:

1. Hybryda cytoplazmatyczna powstała w 
wyniku SCNT.

2. Hybryda prawdziwa powstała w wyniku 
zapłodnienia ludzkiego oocytu spermą 
zwierzęcą, lub na odwrót.

3. Hybryda transgeniczna, powstała w 
wyniku inercji w ludzki genom, genów lub 
fragmentów DNA pochodzenia 
zwierzęcego.

4. Chimera powstała w wyniku dodania do 
wczesnego embrionu ludzkiego komórek 
zwierzęcych.

Technologicznie  aktualnie możliwe jest 
otrzymanie wyłącznie admixed embryo typu 1.

Źródło: H. Homer, M. Davies, The science and ethics of human ad-
mixed embryos [w:] Obstetrics, Gynaecology & Reproductive Medicine, 

19(2009), s. 235 – 236.



Ocena etyczna



Punkty wyjścia oceny etycznej

• Status antropologiczny embrionu 

ludzkiego.

• Status genomu ludzkiego.

• Możliwość ograniczania badań naukowych.

• Potencjalne skutki zastosowania 

otrzymanych wyników.



Dodatkowe argumenty etyczne

Za tworzeniem admixed embryo:

• Alternatywne źródło hPSC wobec ich 
ekstremalnego niedoboru.

• Wykorzystywanie zwierzęcych oocytów 
niweluje ryzyko ponoszone przez kobiety 
oddające oocyty.

• Zarodki ludzkie nie powinny mieć tej 
samej pozycji moralnej co dzieci i dorośli

• Potencjalne korzyści z badań nad 
poprawą lidzkiego zdrowia znacząco 
przeważają nad wątpliwościami 
etycznymi

• Strach przed implantacją admixed embryo

jest nieuzasadniony, wobec aktualnych 
regulacji prawnych (zakaz).

Przeciw tworzeniu admixed embryo:

• Istnieją inne, niekontrowersyjne 

etycznie metody pozyskiwania 

komórek macierzystych.

• Niewystarczający szacunek dla 

embrionu ludzkiego – deprawacja 

jego statusu moralnego

• Naruszanie godności człowieka

• Praktyczna możliwość implantacji 

admixed embryo

• Instynktowna awersja



Spojrzenie utylitarystyczne

Metoda tworzenia hybryd ludzko zwierzęcych jest dopuszczalna etycznie 
gdyż:

1. Status moralny embrionu ludzkiego – jeśli w ogóle istnieje - jest niższy, niż 
człowieka dorosłego, zatem ingerencja w materię embrionu nie powinna 
budzić kontrowersji etycznych.

2. Genom ludzki nie jest na tyle istotnym elementem ludzkiej tożsamości, aby 
zabraniać precyzyjnych ingerencji medycznych w jego skład.

3. Nie powinniśmy ograniczać badań naukowych, gdyż posiadanie istotnych 
informacji będących rezultatem tych badań ma charakter strategiczny, oraz 
służy rozwojowi człowieka.

4. Przyjęta metoda i rozwiązania prawne minimalizują potencjalne ryzyko, a 
jej wyniki znajdą szerokie zastosowanie w medycynie.

5. Metoda tworzenia hybryd jest sprzeczna z ogólnymi normami 
bioetycznymi zawartymi w Europejskiej Konwencji Bioetycznej, ale 
całkowicie zgodna z brytyjskim prawem stanowionym.



Spojrzenie personalistyczne
Metoda tworzenia hybryd ludzko zwierzęcych jest nieetyczna gdyż:

1. Istnieją inne metody pozyskiwania komórek macierzystych, pozbawione 
dylematów etycznych.

2. Ingeruje w status antropologiczny i godność embrionu, redukując go 
wyłącznie do badanego przedmiotu.

3. Genom ludzki stanowi integralny element ludzkiej tożsamości, a przez to 
jakakolwiek ingerencja zmieniająca tę tożsamość jest zabroniona.

4. Badania naukowe powinny odbywać się w pewnych granicach, których nie 
wolno przekraczać, gdyż rodziłoby to bardzo poważne skutki. Jedną z 
takich granic jest ingerencja w ludzki genom i godność ontologiczną 
embrionu.

5. Jest formą realizacji eugenicznych idei wytworzenia osobników dotychczas 
nie występujących w przyrodzie.

6. Jest sztucznym podtrzymywaniem takich form życia, które w normalnych 
warunkach biologicznych byłyby odrzucone jako niezdolne do życia.

7. Jest sprzeczna z ogólnymi normami bioetycznymi zawartymi 
w Europejskiej Konwencji Bioetycznej.



Podsumowanie
1. Tworzenie hybryd ludzko – zwierzęcych, jest 

procedurą kontrowersyjną etycznie.

2. Ocena etyczna jest zależna od prezentowanego 
nurtu etycznego , na przykład personalizm będzie 
stawiał ocenę negatywną, natomiast utylitaryzm 
tworzenie hybryd będzie oceniał jako etycznie 
pozytywne.

3. Mimo tej różnicy, przeważa negatywna ocena 
etyczna tworzenia hybryd; co znajduje swój 
wyraz w międzynarodowych konwencjach 
bioetycznych, czy innych rozwiązaniach 
prawnych.
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Wykaz skrótów

CNR – ang. cell nuclear replacment – komórki powstałe w wyniku transferu jądra komórkowego do oocytu. 

DNA – ang. deoxyribonucleic acid – kwas deoksyrybonukleinowy. 

ESC, ESCs – ang. embryonic stem cells – embrionalne komórki macierzyste. 

hESC, hESCs – ang. human embryonic stem cells – ludzkie embrionalne komórki macierzyste. 

hPG ESC, hPG ESCs – ang. human parthenogenetic embryonic stem cells – ludzkie partenogenetyczne 

embrionalne komórki macierzyste. 

hSC, hSCs – ang. human stem cells – ludzkie komórki macierzyste. 

ICM – ang. inner cell mass – wewnętrzna masa komórkowa. 

iPSC, iPSCs – ang. induced pluripotent stem cells – indukowane pluripotentne komórki macierzyste. 

MSC, MSCs – ang mesenchymal stem cells – mezynchymalne komórki macierzyste. 

SC, SCs – ang. stem cells – komórki macierzyste (ogólnie). 

SCNT – ang. somatic cell nuclear transfer – transfer jądra komórki somatycznej. 

SSC, SSCs – ang. somatic stem cells – somatyczne komórki macierzyste. 


