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Mysl jest bronia 

Najgrozniejszy skutek in vitro to pojawianie sie nowych mutacji genow, ktorych w kazdej komorce mamy 

ok. 25 tys. par. Geny "pamietaja" swoje pochodzenie, jesli zaburzy sie te pamiec, co powoduje in vitro, 

moze dojsc do bardzo powaznych defektow rozwojowych 

In vitro jest niebezpieczne dla ludzkosci 

 

Z prof. Stanislawem Cebratem, kierownikiem Zakladu Genomiki Uniwersytetu 

Wroclawskiego, rozmawia Mariusz Bober 
 

Nie spotkaly Pana restrykcje za krytyke pomyslu wprowadzenia refundacji zabiegow in 

vitro? 
- Nie, poniewaz nie wystepuje w duzych mediach. Odcinam sie tez od wszelkich politycznych 

i religijnych sporow. Ograniczam sie do czysto naukowych argumentow. 

 

Ktore doprowadzily Pana do grona przeciwnikow in vitro... 
- Poniewaz to wlasnie argumenty naukowe swiadcza przeciw tej technologii rozrodu. 

Przeciwnicy in vitro przytaczaja argumenty glownie natury teologicznej i moralnej, a nie 

rozumieja, ze tu chodzi po prostu o biznes, gigantyczne, nieprawdopodobne pieniadze. 

Szacuje, ze stosowanie tej metody na swiecie pozwala na uzyskiwanie przychodow rzedu 

kilkuset miliardow USD rocznie! Dlatego zwolennicy tej metody robia wszystko, by ja 

reklamowac. Z kolei wsrod przeciwnikow na ogol brakuje ludzi, ktorzy maja fachowa wiedze 

na ten temat, co jest zreszta zrozumiale, skoro sami nie stosuja in vitro. Jednak sprawia to, ze 

przeciwnicy nie zawsze dysponuja argumentami precyzyjnymi i naukowymi. 

 

Jakie argumenty contra in vitro moze Pan wysunac jako naukowiec zajmujacy sie 

genetyka? 
- W pewien sposob zostalem wplatany w dyskusje nad tym problemem. Poczatkowo bylem 

przeciwny tej technologii glownie z powodu zagrozen eugenicznych. Metoda pozwala 

bowiem na selekcje zarodkow, a nawet manipulowanie ich struktura genetyczna, a moim 

zdaniem nasza wiedza nie pozwala nam na odpowiedzialna ingerencje na takim poziomie. 

Zaczalem jednak przygladac sie tej procedurze pod katem jej bezposrednich skutkow. 

Poniewaz od kilkunastu lat zajmuje sie genetyka populacji, wiec badanie ewentualnego 

wplywu in vitro na ludzki genom i populacje nie wykracza poza dziedzine, na ktorej sie znam. 

Informacje, ktore znalazlem, nie byly optymistyczne. Szeroko zakrojone badania 

amerykanskie wykazaly, ze dzieci po in vitro czesciej rodza sie z ciezkimi wadami 

wrodzonymi niz dzieci poczete droga naturalna. Okazalo sie, ze ciezkie wrodzone wady serca 

notuje sie 2,1 razy czesciej u dzieci poczetych w wyniku in vitro niz u tych poczetych w 

sposob naturalny. Takze rozszczepienie wargi i/lub podniebienia 2,4 razy czesciej dotyka 

maluchy poczete w sztuczny sposob. Ponadto 4,5 razy czesciej dzieci te choruja na atrezje 

(zarosniecie) przelyku, a 3,7 razy czesciej na zarosniecie odbytu. U dzieci po in vitro czesciej 

tez obserwuje sie siatkowczaka, czyli nowotwor oka. Aby go wykryc - w wielu krajach 

rutynowo bada sie dno oka noworodkow. Poniewaz nowotwor ten wystepuje we wczesnym 



dziecinstwie, to stosunkowo latwo mozna jeszcze uzyskac informacje, ze dziecko przyszlo na 

swiat wlasnie po zaplodnieniu in vitro, pozniej te informacje czesto sa zacierane. 

 

Dlaczego? 
- Poniewaz in vitro nie jest traktowane jak rzetelny eksperyment naukowy. Gdyby in vitro 

bylo traktowane jak normalny naukowy eksperyment, wiedzielibysmy przede wszystkim 

dokladnie, ilu ludzi przyszlo w ten sposob na swiat i mielibysmy ich dokladna 

charakterystyke zdrowotna. Wiedzielibysmy, czy jest to metoda bezpieczna, czy tez stwarza 

zagrozenia. Dzis mamy do czynienia jedynie z szacunkami, a w publikacjach naukowych 

mowi sie albo o dwoch, albo czterech milionach ludzi poczetych juz w ten sposob. Nie 

przypominam sobie jakiegokolwiek eksperymentu genetycznego z duzymi organizmami z tak 

olbrzymia liczba osobnikow. Statystyki powinny byc wspaniale. Niestety, wyrywkowe dane 

na temat skutkow in vitro koncza sie najczesciej informacja, ze niezbedne sa dalsze badania. 

 

Ale przytaczal Pan dane o skutkach tej procedury. 
- Tak, ale nie mamy dostepu do pelnych i calosciowych wynikow. Holendrzy w 2003 roku, 

analizujac ewentualne skutki in vitro, wykryli 5 przypadkow siatkowczaka, wszystkie u dzieci 

poczetych w wyniku tej metody. Normalnie ta choroba wystepuje w populacji czlowieka raz 

na 17 tys. urodzen. Gdy ujeli swoje badania w statystyki, okazalo sie, ze siatkowczak 

wystepuje 5-7 razy czesciej po zaplodnieniu in vitro niz naturalnie. Te szerokie granice - piec 

do siedem razy czesciej - wynikaja z faktu, ze autorzy nawet nie potrafili oszacowac, jaki 

odsetek dzieci w tym czasie urodzil sie w wyniku in vitro. 

 

Jak duze sa szanse na wyleczenie dziecka dotknietego tym nowotworem? 
- Dziecko leczy sie, wykorzystujac radio- lub chemioterapie, niestety, czesto niezbedna jest 

amputacja oka. Przy okazji chcialbym przytoczyc reakcje jednego z lekarzy na publikacje 

Holendrow. Stwierdzil on, ze przeciez tych przypadkow nie bylo duzo i ze wszystkie udalo 

sie wyleczyc. Szkoda tylko, ze nie powiedzial, jak leczono te dzieci. Niestety, nawet jezeli 

dziecko przezyje te terapie, to istnieje 25 proc. ryzyka pojawienia sie u niego w pozniejszym 

wieku nowotworu kosci. A wszystko przez to, ze dziecko rodzi sie z uszkodzonym genem 

odpowiedzialnym za wystapienie tej choroby. To zas, ze w przypadku siatkowczaka po in 

vitro pojawiaja sie nowe uszkodzenia w tych genach, zostalo juz przez naukowcow 

udokumentowane. Jesli podczas sztucznego zaplodnienia dojdzie do mutacji tego genu, to 

niemal na pewno u dziecka rozwinie sie nowotwor oka. I tu dochodzimy do sedna problemu. 

 

Co ma Pan na mysli? 
- Genetyczne podloze siatkowczaka u dzieci poczetych w wyniku in vitro pokazuje, ze do 

mutacji genu odpowiedzialnego za powstawanie tej choroby dochodzi wlasnie podczas 

sztucznego zaplodnienia lub tuz po nim, poniewaz w wielu badanych przypadkach tych 

mutacji nie stwierdzono u zadnego z rodzicow. To znaczy, ze w innych genach rowniez moga 

pojawiac sie defekty z istotnie zwiekszona czestoscia. 

 

To pewne, ze czestosc siatkowczaka po in vitro jest wyzsza? 
- Chyba jest to juz bezsporne, chociaz przeglad publikacji na ten temat jest niezwykle 

pouczajacy. Prosze sobie wyobrazic, ze powtorne badania w Holandii wykonane przez tych 

samych naukowcow, ktorzy rozszerzyli za drugim razem zakres analiz o kilka lat - przed i po 

2003 roku - wykazaly, ze... nie ma siatkowczaka po in vitro. Autorzy stwierdzaja w tej 

kolejnej pracy, ze nie mieli mozliwosci sprawdzenia rzetelnosci danych. 

 

Jak Pan to interpretuje? 



- Poniewaz statystyka jest raczej niezlym narzedziem matematycznym, wiec pozostaje 

podejrzenie, ze "wyczyszczono" dane. 

 

Nie jest Pan zbyt podejrzliwy? 
- W tym roku, tym razem we Francji, opublikowano nowe dane o stanie zdrowia dzieci 

poczetych w wyniku in vitro. Badano rowniez czestotliwosc pojawiania sie siatkowczaka. 

Stwierdzono wystapienie 5 takich przypadkow na 15 tys. urodzen w wyniku sztucznego 

zaplodnienia, co oznacza, ze potwierdzono w ten sposob pierwotny wynik badaczy 

holenderskich: zachorowalnosc na poziomie 1:3 tys., a wiec ponad 5 razy czesciej niz w 

normalnej populacji. 

 

Czy powyzsze przyklady wyczerpuja liste nieszczesc, jakie moga spasc na dzieci poczete 

w laboratoriach? 
- Ja zatrzymalem sie tylko przy jednym przykladzie. Podam jeszcze inny przyklad - tzw. 

pietnowanie rodzicielskie. Kazde dziecko otrzymuje bardzo podobny zestaw genow od matki 

i od ojca. Posiadamy wiec pare kazdego z genow. Niektore geny z pary sa jednak aktywne, 

jezeli pochodza od ojca, a inne tylko jezeli pochodza od matki. Geny jakby pamietaja swoje 

pochodzenie. Dzieki temu zjawisku nie mozna na przyklad stworzyc czlowieka przez 

polaczenie dwoch komorek jajowych albo dwoch plemnikow. Jezeli jednak te pamiec sie 

zaburzy, to moze dojsc do bardzo powaznych defektow rozwojowych. Zaplodnienie in vitro 

powoduje, ze ta informacja - ktore geny pochodza od ojca, a ktore od matki - moze zostac 

uszkodzona. Konkretnie objawia sie to np. tym, ze rodza sie dzieci o duzej masie 

urodzeniowej z wieloma defektami rozwojowymi, w tym z wiekszym prawdopodobienstwem 

wystapienia nowotworow. Z analiz publikowanych danych wynika, ze takie niewlasciwe 

pietnowanie wystepuje az 17-18 razy czesciej po in vitro niz u dzieci poczetych w naturalny 

sposob. W publikacjach, w ktorych juz przyjmuje sie zwiekszone prawdopodobienstwo 

wystapienia bledow w pietnowaniu rodzicielskim, probuje sie to tlumaczyc 

wspolwystepowaniem tych defektow z cecha bezplodnosci rodzicow. Jest to absurdalne 

tlumaczenie, poniewaz te same defekty wystepuja po rozmnazaniu in vitro u myszy i u bydla, 

a przeciez nikt nie stosuje u tych zwierzat technologii in vitro po to, aby ominac ich 

bezplodnosc. 

 

Czy moze Pan wskazac inne negatywne skutki in vitro w obszarze genetycznym? 
- Obecnie dysponujemy metodami, ktore pozwalaja nam zmierzyc aktywnosc poszczegolnych 

genow, a mamy ich w kazdej naszej komorce okolo 25 tysiecy. Pierwsze wyniki badan, tym 

razem przeprowadzonych na myszach, wykazaly, ze z jakichs nieznanych powodow samo 

srodowisko zaplodnienia komorki jajowej ma wielki wplyw na aktywnosc genow w 

komorkach zarodkowych. Porownujac zarodki myszy hodowane w probowce, z ktorych jedne 

powstaly przez naturalne zaplodnienie, a drugie przez zaplodnienie in vitro, wykazano, ze 

roznia sie one aktywnoscia 2,5 tys. genow. Swiadczy to o tym, ze od warunkow, w ktorych 

dochodzi do wnikniecia plemnika do komorki jajowej, zalezy aktywnosc bardzo wielu genow. 

Niestety, nie mamy pojecia, jakie dokladnie funkcje sa zaburzane i w jakim stopniu moga one 

byc kompensowane w zarodkach poczetych w warunkach sztucznych. 

 

Jako genetyk populacji co zaliczylby Pan do najpowazniejszych skutkow in vitro? 
- Za najgrozniejsze uwazam wlasnie pojawianie sie nowych mutacji genow na skutek 

stosowania in vitro. Prosze sobie wyobrazic - mamy 25 tysiecy par genow. Szacuje sie, ze 

kazdy z nas ma wsrod nich kilkanascie genow uszkodzonych. Ale jezeli tylko jeden gen z 

pary jest uszkodzony, to takiego defektu nie widac, chyba ze jest on podobny do tego, ktory 

powoduje siatkowczaka. Na szczescie tylko nieliczne sa takie. Szacuje sie, ze przy 



naturalnym poczeciu pojawia sie tylko jedna dodatkowa mutacja. Zrozumiale, ze najczesciej 

zdarza sie ona w parze, gdzie obydwa geny sa prawidlowe, i jest ona niewidoczna. Moze sie 

ona uwidocznic dopiero wtedy, gdy w kolejnej generacji dwa takie defekty trafia na siebie. 

Wtedy sa one "zabierane do grobu" przez smiertelne choroby, takie jak mukowiscydoza czy 

anemia sierpowata. Przy in vitro takich mutacji zdarza sie kilka razy wiecej i oczywiscie w 

znakomitej wiekszosci sa one niewidoczne, i moga pozostac niewidoczne przez cale zycie. 

Ale te uszkodzenia tez kiedys sie spotkaja i beda musialy byc wtedy "zabrane do grobu", 

tylko ze poniewaz jest ich kilkakrotnie wiecej, to i liczba tej tzw. smierci genetycznej bedzie 

musiala wzrosnac. Paradoksalnie bedzie to dotyczyc nie tylko potomkow osob po in vitro, ale 

calej populacji. To wynika z prostych praw genetycznych. To bedzie cena, jaka przyszle 

generacje zaplaca za bledy popelniane teraz.  

 

Czym moga sie charakteryzowac te wady genetyczne? 
- Roznych defektow genetycznych znamy juz tysiace. Zapewne dzieki in vitro poznamy ich 

wkrotce wiecej. Im wiecej dzieci bedzie przychodzic na swiat poprzez sztuczne zaplodnienie, 

tym wiecej bedzie sie ich ujawniac. Bezposrednio w samej populacji ludzi poczetych in vitro 

oprocz defektow, o ktorych mowilem wczesniej, nalezy sie spodziewac... bezplodnosci. Jesli 

para byla bezplodna z powodu defektu genetycznego, to istnieje mozliwosc przeniesienia tego 

defektu na nastepne pokolenia w wyniku zastosowania in vitro. Ewidentnie to widac w 

przypadku wad genetycznych u mezczyzn. Jesli mezczyzna jest bezplodny z powodu 

uszkodzenia chromosomu Y, to jest pewne, ze jesli w wyniku sztucznego zaplodnienia urodzi 

mu sie syn, to z pewnoscia bedzie on bezplodny. Jest to swietny sposob na zwiekszenie liczby 

bezplodnych mezczyzn i liczby klientow w klinikach "leczenia bezplodnosci" metoda in vitro. 

 

Czy zagraza to nam juz wspolczesnie, czy beda sie z tym zmagac nasze dzieci i wnuki? 
- Z zupelnie innych badan wynika, ze naturalnie obserwowana czestosc mutacji nie jest 

przypadkowa, ale precyzyjnie dostrojona. Dzieki mutacjom populacje moga przystosowywac 

sie do zmieniajacych sie warunkow. Przekroczenie progu naturalnej czestosci mutacji moze 

jednak doprowadzic populacje do katastrofy. Symulacje komputerowe pokazuja, ze taka 

katastrofa ma bardzo gwaltowny przebieg. 

 

Chce Pan powiedziec, ze "nowoczesna metoda leczenia bezplodnosci" - jak ujmuja to 

m.in. przedstawiciele rzadu i parlamentu - prowadzi ludzkosc ku zagladzie? 
- Nie mowie, ze prowadzi, ale dopoki nie znamy tego scenariusza, nalezy byc bardzo 

ostroznym. Dlatego mam nadzieje, ze ludzkosc przebudzi sie z fascynacji swoimi 

mozliwosciami technologicznymi, zanim przekroczy opisany powyzej prog. 

 

To dlaczego tak wielu naukowcow i lekarzy przekonuje, ze in vitro to jedyna szansa dla 

bezplodnych par, a wszyscy, ktorzy temu przecza, staja sie "wrogami spolecznego 

postepu"? 
- Poniewaz pieniadze, ktore stoja za in vitro, sa tak duze, ze przekonuja bardzo wielu, a 

ponadto powoduja, ze nie wszyscy maja odwage mowic, ze jest inaczej. Pojawiaja sie juz 

jednak opracowania naukowe wzywajace do zbadania skutkow sztucznego zaplodnienia, 

prowadzenia rejestrow przez zewnetrzne instytucje kontrolujace, a nawet do zapisywania w 

danych personalnych sposobu poczecia, i wreszcie pojawiaja sie niesmiale doniesienia w 

mediach, ze in vitro nie jest takie wspaniale.  

 

Bezplodnosc to jednak trudny problem. Co poradzilby Pan ludziom, ktorzy maja 

klopoty z plodnoscia? 
- Rozumiem ich, bo zostali dotknieci powaznym problemem. Dlatego uciekaja sie do in vitro. 



Trudno jest wytlumaczyc tym osobom, ze nie powinny korzystac z tej metody, jezeli jest tak 

wspaniala, jak mowia to reklamy. One chca miec swoje dziecko. Czesto jednak nie rozumieja, 

co oznacza "moje" dziecko. Dochodzi do eskalacji zadan - moze wykorzystac dawce komorki 

jajowej albo nasienia, a moze jednego i drugiego i kupic zarodek? Tylko ze wowczas mamy 

tak naprawde do czynienia z adopcja do macicy. A skoro tak, to powstaje pytanie: dlaczego ci 

rodzice nie zdecyduja sie na adoptowanie urodzonego juz dziecka czekajacego na nowy dom? 

Niemniej takie pary powinny byc rzetelnie poinformowane o ryzyku zwiazanym z in vitro. 

Nie bardzo moge sobie jednak wyobrazic, ze ktos odwodzi swojego klienta od pomyslu 

zakupienia u siebie uslugi - bardzo drogiej uslugi. 

 

Dziekuje za rozmowe.  

www.naszdziennik.pl 

 


