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► wości. Obecnie komercyjne laboratoria oferują częściowe 
badania materiału dziedzicznego dorosłych osobników, 
pod kątem zainteresowań klientów. Przykładowo, można  
zamówić test genetyczny określający predyspozycje do 
otyłości albo do uprawiania sportów siłowych.

Korzyści i niepokoje
W przyszłości, po analizie sekwencji nukleotydów 

we wszystkich genach pod względem prawidłowości, 
możliwy będzie wgląd w los ośmiokomórkowej istoty  
ludzkiej. Będzie wiadomo, jak będzie tykał jej biologiczny 
zegar i kiedy przestanie. Jakie będzie miała cechy fi-
zyczne, predyspozycje psychiczne, skłonności do chorób.  
Będzie można czuwać nad jej rozwojem. Geny nie decy-
dują o wszystkim. Wspomniano wcześniej, że cechy roz-
wijającego się organizmu są wypadkową funkcji genów  
będących pod wpływem określonych czynników śro
dowiska. Stwarzając określone środowiska w okresie roz
woju zarodkowego i w trakcie dorastania organizmu czło
wieka, które będą wzmacniać lub osłabiać określone pre-
dyspozycje, będzie można w pewnym zakresie kierować  
jego rozwojem somatycznym i emocjonalnym. Paszporty 
genetyczne stworzą też nowe możliwości zapobiegania,  
diagnozowania i leczenia chorób, szczególnie w zakresie  
raczkującej obecnie terapii genowej. Rozwinie się też 
farmakogenetyka, dział medycyny dobierający leki odpo-
wiednio do funkcjonowania genomu określonego pacjenta.

Paszport nie będzie miał ograniczonej ważności, 
będzie tak długo ważny, jak długo będzie istnieć cywili-
zacja. Obecnie przeprowadza się zaplanowaną syntezę 
genów, a za pomocą drukarki 3D udało się wydrukować 
dobrze funkcjonujący fragment tkanki serca i uzupełnić 

nim uszkodzone przez zawał serce szczura. Być może 
w przyszłości, gdy człowiek będzie kolonizował planety,  
będzie wysyłał na nie zasobniki, zawierające odpo
wiednie substancje chemiczne i drukarki 3D. Drukarki, 
gdy dotrą na planety, zaprogramowane zgodnie z zapi-
sami sekwencji nukleotydów w paszportach, będą dru-
kować organy zapasowe i być może „ludzi”.

Paszporty będą miały też odwrotną stronę, przyniosą  
nowe problemy etyczne, prawne i społeczne. Paszport 
sporządzony w okresie prenatalnym napiętnuje płód  
w sposób trudny do przewidzenia. Każdy zapis w pasz-
porcie, pozytywny czy negatywny, pozbawi prywatno-
ści jeszcze nienarodzonego człowieka na całe życie.  
Po narodzeniu potomka rodzice staną przed dylematem, 
jakie cechy powinni wzmacniać u niego, a jakie osłabiać? 
A gdyby okazało się, że ma wyznaczone krótkie życie, 
z jakimi emocjami będą oczekiwali nadejścia spodzie-
wanej chwili? Czy uda się zapewnić poufność informacji  
genetycznej, tak żeby być pewnym, że nie zostanie wyko-
rzystana podczas uzyskiwania pracy czy ubezpieczenia 
na wypadek choroby? Czy państwowe jednostki admini-
stracyjne, prewencyjne, wojsko, także szkoły i uczelnie, 
powinny mieć dostęp do danych w paszporcie? Wiedza  
o predyspozycjach psychicznych i skłonnościach do cho-
rób może prowadzić do naruszania prywatności, uprze-
dzeń czy wręcz różnych form dyskryminacji. I ostanie 
pytanie: czy człowiek 3D będzie człowiekiem?

Człowiek jest skazany na korzystanie z osiągnięć 
nauki, jednak stale powinniśmy pytać – do jakiej granicy? 
Paszport genetyczny będzie tak ciążył, że nie będzie 
można się go ani pozbyć, ani bezproblemowo z nim żyć.  
Zadaniem człowieka nauki, gdziekolwiek by on był,  
jest określanie możliwych ubocznych skutków praktycz-
nych zastosowań wiedzy.

CZESŁAW JURA

Wydawnictwo PAU poleca...

Seria:  W Y K Ł A D Y

Tom 1
JERZY WYROZUMSKI
Karol Jonca (13 IX 1930 – 13 I 2008)

Tom 2
FELIKS KIRYK
Statut Cechu Płócienniczego z 1466 roku w Rymanowie w języku polskim

Tom 3
Kardynał KAZIMIERZ NYCZ
Patriotyzm w katolickiej nauce społecznej

Tom 4
KRZYSZTOF BACZKOWSKI
Stosunki habsbursko-jagiellońskie w ostatnich latach życia  
cesarza Maksymiliana I na tle spraw wschodnich

Tom 5
ANDRZEJ PACZKOWSKI
Rozpoczęcie wielkiej zmiany. Uwarunkowania i okoliczności zewnętrzne

http://pau.krakow.pl/index.php/2008060975/Wydawnictwa-PAU.html

	_GoBack

