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Summary

The purpOse of the,pre§ent paper wa5 to comńent upon transgenesi§,a§ one of biological techniques and to
pres is field. Problems such as the fut of appl$Ę
inis and animal breeding were taken ible threatŚ
and l aspects of producńg transgeni . lt was de-
monstra at animals produced in this way would help to fight famine and]save h life,,It
seems th hing will stóp further investigation of procluction of transgenic animals e|icial
to people. Nevertheless, it is absolutely necessarv that the results of the investigations are estimated in an
honest ańd objective,way. On the, other hand,ońe,should be extremely careful and alert while intro-ducing
technologies,which have not been fully recognised yet.
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P oj ęciem zw ręrzę trans geniczne określa się o s obni-
ka, który posiada obcy, zintegrowany materiał gene-
tyczny,lub u którego usunięto lub zmodyfikowano
DNA jedną z metod laboratoryjnych, Termin ten zo-
stał wprowadzony przez Gordona i Ruddle'a po uda-
nej próbie wprowadzenia obcego genu do zapłodnio-
nej komórki jajowej myszy w 1980 t (1,23). Duże
nadzieje na praktyczne wykorzystanie tej techniki
wzbudził eksperyment Palmitera i Brinstera, ktorym
w 1981 r. udało się wprowadzic do zygoty myszy gen
hormonu wzrostu szczura połączony z promotorem
mysiej metalotioneiny. Efektem tego były myszy pra-
wie dwukrotnie większe niż kontrolne (3, 22). Następ-
nie zainteresowano się zwierzętami gospodarskimi. I
tak pierwsze transgeniczne owce i świnie uzyskano w
1985 r., a następnie bydło, króliki, ryby, kury (21).

Równo l e g1 e z r ozw oj em meto d inżyni erii genety cz-
n ej op ró c z entuzj azmu zw iązane go z nowymi p ersp ek-
tywami pojawiają się też obawy, zarowno ze strony
środowisk naukowych, jak i opinii publicznej. Juz w
19] 4 r.grupa 1 1 biochemików i genetyków ogłosiła w
czasopiśmie Science list, w którym wzywali do więk-
szej ostrozności i rozsądku w dośwtadczeniach z za-
kresu inzynierii geneĘcznej.W I976 r. ogłoszonotzw.
przepisy bezptecznej placy opracowane przęz Natio-
nal Institutes of Health w USA. Emocje związane z
transgenezą podsycają w opinii publicznej mass me-
dia i organizacje proekologiczne. Choć już od I973 r.

wykorzystuje się bakterie z wszczepionymi obcymi
genami, najwięcej kontrowersj i w zbldzają transge-
nlczne organizmy wysoko zorganizowane (4). Przy-

kładem moze bycwrzawa jaka powstała wokół trans-
genicznych karpi wyprodukowanych w Instytucie Ge-
netyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu wraz z
Zakłademlchtiologii i Gospodarki Rybackiej w Goły-
szu w 1993 r. (15).

Problem transgenezy wykroczył jak widać poza śro-
dowisko naukowe, stając się przedmiotem zaintereso-
wania przemysłu, społeczeństwa oraz plawa, czągo
dowodem jest Rozporządzenie Ministra Ochrony Sro-
dowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8

paździemlkal999 r. w sprawie organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych. Rozporządzente to określa
wymagania, które należy spełnić przed uwolnieniem
genetycznie zmodyfikowanych organizmów do środo-
wiska lub wprowadzeniem do obrotu sporządzonych
z nichproduktów zawierających takie organizmy. Mię-
dzy innymi konieczna jest ocena zagrożeń dla środo-
wiska i zdrowia ludzkiego, w tym metody kontroli i
p o stęp owan la pr zy wy stąp i en i u za gr o że nia or az nakła-
dany jest wymóg oznaczenia produktu jako ,,genetycz-
nie zmodyfikowany" (1 6).

Niniej sze opracowanie ma przybllży c transgenezę
j ako j edną z metod biotechno lo git or az stanowić prze-
gl ąd o s i ąn ięć nv iązany ch ze zw ier zętami trans geni cz -
nymi, z uw zględni eni e m nadztęi na pr zy szŁoś ć i p rak-
tyczne wykorzystanie tej techniki w przemyśle, me-
dycynie i hodowli. Ponadto ma na celu przedstawie-
nie ewenfualnych zagrożeń, obaw i emocji, a także
asp ektów eĘ czny ch zw tązany ch z ty m tematem.

Opracowanie oparto na publikacj achzzal<ręsu bio-
technologii wydanych w latach 1995-2000 w Polsce i



za granicąoraz artykllłach poruszaj ących tę tematykę,
pu6likowanych na łamach czasopism o charakterze
popularnonaukowym oraz ogólnym.

Rozrłlóibadań

Zwierzęta trans geniczne można ottzymaó dzięki
s z ere gowi wc z e śni ej s zych o dkry c zw lązany ch z tnży -

nierią geneĘczną. Począwszy od odkryciaw 1944 r.

ONAlóko nośnika informacji genetycznej dzięki sys-
temowi zapisu informacji uniwersalnemu dla wszyst-
kich organizmów żywych, a skończywszy na opraco-
waniu iechnik rekombinacji DNA i manipulacji na
komórkach ssaków (1, 3). W rozwoju tej techniki istot-
na była wiedza o zasadach funkcjonowania genów
Gen} zawierająelementy strukturalne kodujące se-

kwencje aminokwasów w cząsteczcebiałka otaz re-
gulacyjne decydujące kiedy i gdzie dany gen ulega
ÓtspreŚ3 i. Klasycznie zasady tę możnaprzedstawió na
podstawie modelu opefonu lac, opracowanego przez
iacoba i Monoda w 1961 r. Jest to operon kierujący
metabolizmem laktozy u E. coli (ryc. 1 ). Gen represo-

SA, R[A, western-blo| (23).

Metody tworzenia zu,ielząt transgenicznych

ulega ekspresji (23).
Ń astępna meto da to zakażanle zreko mb inow anymi

retrowińsami. Gen klonuje się w cząsteczcę retrowi-
rusa, wyposażaw silny promotor wirusov"ry i zakńa
zarodki. Wirus wŁącza się w postaci prowirusa - jako

1 kopia genu. Uzyskano w ten sposób transgeniczne

gnięć, kilka ch tylko
ńe Włoszeg do wią-
zania egzogennego DNA (1).
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Ryc. 1. Schemat operonu kierującego metabo|izmem laktozy
u E. coli

czylilaktozy,w yn-
teza RNA staje ne-

gatywna. RÓwn Po-



Poprawa cech genetycznych zvierząt
Postęp hodowlany od dawna jestwaznym celem dla

człowieka. Biotechnologiaprzyczyniła się do niego w
znacznym stopniu. Najpierw poprzez sztucznę unasie-
nianie, potem superowulację i transplantację zarodków
oT az pozaustroj ową i ch produkcj ę. Te meto dy pozwo -
liĘ na bardzo dużę zaostrzenie selekcji. Kolejnym kro-
kiem jest transgeneza ponieważ można wyl<roczyć
poza pulę genowąjednego gafunku (17), DziaŁaniana
Ęm polu zostŃy zapoczątkowane wspomnianymi już
my s z ami - olbr zymamt. Z ac zęto wprowadz ać hotmon
wzrostu (GH) ludzki, bydlęcy, szczurzy czy świński
rcżnym gatunkom zwierząt (23), Wyniki były jednak
zrożntcowane. W przypadku świń chciano osiągnąć
większe przyrosty, lepsze wykorzystanie paszy oraz
redukcję zawartości thJszczul (18). W wielu przypad-
kach pojawiły się jednak objawy uboczne w postaci
bezpłodności, zwiększonej wrażliwości na infekcj e,
deformacji stawów, wad serca, owrzodzeń żoŁądka i
cukrzycy (23). W instyfucie Zootechniki w Balicach
w kilkuletnich doświadc zeniachuzyskano świnie trans-
genicznew pokoleniu F0 i FI,beitych wad, ale znię-
znacznymi zmtanami w cechach umięśnienia (18).
Najbardziej obiecujące sąprace Smorąga i wsp. (I9) z
z a s to s ow ani em bydl ę c e go GH, gdzie uzy skano wyr aż-
nąredukcję zawartości tŁuszczu,w 5 kategoriach wie-
kowych, bez cechniekorzystnych (18). Natomiast ba-
dacze fi.-y BresaGen w Thebnarton, Australia, do-
nosząo otrzymaniu zarodka świni, która ma mieć mniej
tŁuszczu i lepiej przyswajać paszę, u której zmodyfi-
kowano gen kodujący hormon wzrosfu, ma włącznik
genowy, przez co ekspresj a rozpoczyna się po poda-
niu paszy wzbogaconej w cyŃ na 6 tygodni przed ubo-
jem. Ten okres ma wystarczać do zwiększenia masy o
I0-I 5oń, a zapobtegać rozwoj owi stanów chorobowych
(22), W przypadku królików uzyskano zwierzęta z
transgenami ludzkiego hormonu wzrostu, osiągające
mas ę ciała do 5 0oń v,ry ższą b ez zmian patolo gicznych.
Dobre rezultaty uzyskano u ryb, u których wpĘw trans-
gęnęzy na wzrost byłbardzo wysoki. W 1992 r. Du i
wsp. (cyt. za 7) otrzymali łososie z homologicznym
genem GH połączonym z promotorem genu białka
przeciwzamarzaniowego. Rekordowy osobnik był o 13
razy wi ęks zy niż nietrans gen icznę r o dzeństwo.

Kolejnym celem transgenezy jest modyf,rkacja cech
biochemicznych zwierząt. Prace nad transg eniczną
owcą zmier zaJąw kierunku poprawy c ech powoduj ą-
cych większą produkcję wełny. Próbuje się wprowa-
dzaó do genomu owcy geny koduj ące enzymy szlaku
biosyntezy cysteiny lub metioniny pochodzące od E.
c o ] i lub S, Ęphim uri um. Unięzalężniłoby to produk-
cję wełny od dostępności tych aminokwasów w paszy.
Innym przykładem j e st modyfikacj a składu mleka, tak
aby było ono lepszym surowcem w przetwórstwie, np.
zwiększenie odporności na wysoką temperatur ę przez
wprowadzenie dodatkowych genów kazeiny. Tak zwa-
na humanizacja mleka, poprzez wzbogacanie mleka

- białkami mleka kobiecego, ma na celu zwiększenie

j e go warto ś c i o dżywc zy ch, zwłaszcza dla dzi e c i. Inną
możliwo ś ci ą j e st modyfi kacj a składu tŁuszczu mleka,
zwtększającaudziałnienasyconychkwasówtŁuszczo-
wych (23),

Dąży się rownięż do genetycznęgo zwiększenia od-
porności zwierząt na choroby. Pierwszymi zwtetzęta-
mi, u których udało się uzyskać ekspresję obcych ge-
nów kodujących immunoglobuliny były myszy. Pro-
dukowały one przec iw ciała b ęz wcze śniej szej stymu-
l acj i antygenowej, P óźniej sze do świadczenia pozwo -
liĘmiećnadziejęnawyfivarzaniefu nkcjonalnychczą-
ste czek immuno gl obulin pr zez z,łv ier zęta go sp o darski e.

Owce z wprowadzonąkonstrukcjągenowądla Ig A,
wykaryw Ńy ekspresj ę tych przeciwciał w limfocytach.
Uzyskano również świnie produkujące duże ilości
przectw ciaŁmonoklonalnych ( 1 mglml krwi) maj ących
zdolność do wiązania danych antygenów, Takie prze-
ciwciała nie tylko chroniłyby zwterzę przed zakaże-
niami, alętakże mogłyby być pozyskiwane dla celów
diagnostyki medycznej i weterynaryjnej. Udało się
wytworzyć transgeniczne kurczęta odporne na retro-
wirus btałaczkt kur zej i świnie z genem o dpomo ś c i na
wirus grypy. Próbuje się uzyskać krowy ze zwiększo-
ną odpomością miej scowąw wymieniu poprze z wzbo-
gacenie mleka oltzozymlub ekspresję genu lizostaty-
ny, enzymu mającego zdolność hydrolizować ścianę
komórkową wielu przedstawicięIi z rodzaju Staphy-
lococcus (23).

Wraz z wymienionymi osiągnięciami t nadziejami
pojawiĘ się też zasttzeżenta. Zaczęto podnosić pro-
blem niebezpieczeństwa dla środowiska i człowieka,
aspekty ekonomiczne i społeczne, i wreszcie sprawę
ochrony zwierzą| Po pierwsze, w aspekcie hodowla-
nym ishrieje obawa o stworzenie odmiany o cechach
niebezpiecznych dla człowieka i środowiska. Na po-
parcie tych obaw przytacza się przyMad Wzyżówkt
pszczoĘ aĘkańskiej i europejskiej, która wymknęła
się spod kontroli (17). Choć wiele organizacjt ekolo-
giczny ch straszy wyparciem naturaĘch mieszkańców
nisz przez zwierzęta transgeniczne to jak dotąd oka-
zywaŁo się, ze są one raczej gorzej przystosowane do
życia w środowisku naturalnym (4). Jednak zatrosz-
cŻył się o ten problem Ministór Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa we wspomnianym
jużrozporządzeniu (16). Obawa o konsekwencje śro-
dowiskowe wydaje się być słuszna w odniesieniu do
zmienionych genetycznie ryb. Zaleca się ostrożnośó i
zab ezpieczenie przed możliwo ści ą niekontrolowane-
go rozmnażania się tych zwierząt np. poprzęz utwo-
rzęnię populacji sterylnej (15, 18). Korzyści dla śro-
dowiska upatruje się w większej vłydajności zwierząt
ponieważ pozwoliłoby to na ograniczenie pogłowia, a
zatęm zmniejszente zapotrzebowania na pasze i
zmniejszenie ilości wprowadzanych do środowiska
substancji szkodliwych, takich jak nawozy sztlczne,
metan produkowany przez krowy, kał czy mocz (15).
Z drugiej strony zaostrzenie selekcji hodowlanej przy-
czyni się jeszcze bardziej do zllbożęnia puli genetycz-



Medycyna Wet. fllt}Z, 58 (2)

nej zwierząt gospoclarskich. Już teraz sąprowadzone
hodowle zachowawcze niektórych ras ze względl na

cennąrezerwę genetyczną (15, 17).Odrębnym, szero-

społeczeństwa na ten
ztym środki masowe
dzać strach i niechęć

Zwietzęta ttansgeniczne iako bioteaktory

Bardzo dlże nadzieje wiąże się z wykorzystaniem
zwtetząt transgenicznych do produkcji ludzkich bia-

otaz te same właściwości biologicz-
ho dząc e z \ldzkte go or ganizmu (23) .

chprzypadkach stopień obróbki po-



strego odrzucenia przeszczepu. Prof. Religa uzyskał
tak długi czas przeżycia poniew aż najpierw do krwio-
obiegu pacjenta podłączył dwa inne serca świńskie,
któretov,yłapaĘprzęciwciałaanĘ-Gal.PacjentzmarŁ,
ale brak było w narządzie objawów reakcji odrzuce-
niowej. To zainspirowało naukowców do podjęcia prób
wyeliminowania wpływu prze c iwc iaŁ anĘ - G al. Je dną
z możliwości jest knock-out genl a-I,3-galaktozylo-
transferazy. Udało się to dotychczas tylko u myszy,ze
względu na dostępność pierwotnych komórek zarod-
kowych. Innym kierunkiem jest uzyskanie świń trans-
genicznych pod względem składników DAF (decay
accelerating factor) oraz CD59 (membrane inhibitor
of reactive lysis) dopełniacza, które oddziałująna ak-
łwność jego kaskady. Serce od takich świń po perfu-
zji krwią ludzką pracowało znacznię dŁużej niż kon-
trolne (7).

Jednakże w tych przypadkach wykorzystania trans-
genezy s ą p ewne zagr ożenta, zw lązarrę z pr zeŁł acza-
ni em b arier mi ędzygatunkowych. Ni ep okój w zbldzi-
Ę wykryte u świń retrowirusy - tzw. PERV (porcine
endogenous retroviruses), Posiadają one bowiem jed-
noniciowy RNA, który ulega odwrotnej transkrypcji
do DNA twłącza się do genomu gospodarza jako pro-
rvirus (.13). Sąone niepatogenne dla świń, ale poprze-
szczepieniu myszom NOD/SCID (z cul<rzycąi cięż-
kim uszkodzenlęm układu immunologicznego) oka-
zaŁo się, że się uaktywniĘ i rozprzestrzenlŁy się do
rvielu tkanek. Wykazano również, że są one zdolne
zakażac hodowle ludzkich komórek in vitro (11). Jed-
nak pomimo setek przypadków kontaktu Ildzi ztkan-
kami świńskimi nie wykryto ani jednego przypadku
produktyłvnego zakażenia PERV (I3). Z drugiej stro-
ny wirus ten opuszczając komórkę gospodarza otacza
się osłonką z jego błony komórkowej. Pierwsze świ-
niez7udzkąhemoglobinąwe krwi uzyskano w 1992 r.,
jednak udział ludzkiej hemoglobiny w ogólnej puli
wynosił tylko 9Yo. Dalsze próby rokują nadzieje na
corazlepsze efekty. Stosując konstrukcje genowe no-
wej generacji otrzymano osobniki zawierające do24oń
ludzki ej h emo glob i ny i 3 0Y" w formi e zhybry dy zow a-
nej (ludzko/świńska), co razem daje 54oń obcej he-
moglobiny w organizmie, a co najważntejsze osobni-
ki te były całkowicie zdrowe (8).

Wykorzy s t ante zw ięr ząt tran s gen ic zny ch wi ą e s i ę
jednak z pewnymt zagrożeniami. Są to głównie za-
gr.oże.nia sanitarne związane z biologicznymi skaże-
niami i zanieczy szczęniamiproduktów pochodzących
od zwterząt a stosowany ch pozajelitowo. Zwłaszcza
chodzi tu o czynntkt zakaźnę, przeciwciała i btałka
krwi. Wśród czynników zakażnych za największy pro-
blem uważa się obecnie priony. Nadzieję na elimina-
cję tego czynnika dają opracowywane coraz czulsze
metody badawcze (10). W przypadku hemoglobiny
dodatkowym problemem są niekorzystne cechy sto-
sowania jej w postaci wolnej. Ma ona bowiem więk-
sze powinowactwo do tlenu i trudniej oddaje go w tkan-
kach, jest mało stabilna i łatwo dysocjuje oraz powo-

duje uszkodzęnię nerek, Odrębną kwestią są bariery
kulturowo-wyznaniowe, nie pozw alające niektórym
narodowo ś ciom korzystać z pro duktów pocho d zący ch
od świń (8).

Dawcy nalządów do ksenotransplantacii
Postęp, jaki zrobtła transplantologia jest olbrzymi.

Obecnie pr zęszczępy są już prakty cznte rutynowymi
zabiegamt. Problemem , jaki teraz trzeba rozwiązac to
pozyskanie odpowiedniej liczby organów do prze-
szczepow. Ęlko niektóre narządy jak nerkę czy wą-
trobę możnapobrac od osób żywych.Idealny dawca
jest młody, zdrowy i immunolo gtcznie zgodny zbtor-
cą. Wciąż niestety wiele osób umiera nie mogąc się
do czękać o dp owi e dni e go organu. Dl ate go naukowcy
zaczęlt szukać dawców w obrębie innych gatunków.
Najbardziejzbliżonymanatomiczniezlvierzęciemoka-
zała się świnia, awieki obcowania zczłowiękiem spra-
wiły, że jest dobrze poznana (12). W związku z rosną-
cym zapotrzebowaniem na przęszczepy wysp trzust-
kowych świnia j ako dawca wydaj e się by ć b ar dzo pr ak-
ty cznym r ozw iązaniem ( 1 1 ). D o go dnymt narządamt
do ksenotransplantacji są serce i pfuca ponieważ speł-
niajągłównie rolę mechantczną. Statys§cznie w USA
rocznie 40 000-60 000 pacjentów powinno otrzymać
przeszczep serca, a tylko 10 000 serc rocznie pocho-
dzących od komórek świń antygenów Gal warunkuje
odporność organizmu człowieka. Jeśli tak to świnie
pozbawione tych antygenów mogĘby wy§łorzyć czą-
steczki wirusa w pełni zakażnę dla człowieka. Kon-
sekwencje tego byłyby trudne do przewidzenia. Spra-
wy etyczne związane z v,lykorzystywaniem zwierząt
jako dawców narządów ograniczająsię w zasadzię do
małp ponieważ populacja pawianów i szympansów,
najdogodniejszych dawców spośród naczeĘch jest nie-
lic zna. D o datkowo i stniej e nieb ezpie czeństwo pr zenie -
sienia innego retrowirusa tak jak to się stało zHIY-2.
W przypadku świń, które i tak się od dawna hoduje i
ubija nie ma takich dylematów. Jej dobrostan nie uległ-
by pogorszeniu (7).

Modele w patologii polównawozei

Zwierzętatransgeniczne są nieocenionymi modela-
mi do badań chorób o podłozu geneĘcznym, atakże
skute czno ści metod ter ap euĘ cznych i leków. Naj pow-
szechniej wykorzystywane s ą myszy. S tworzono o sob-
niki wykazuj ącebardzo wiele chorób, takich jak choro-
ba Alzheimera, mukowiscydoza, dystrofia mięśniowa,
stwardnienie rozsiane, otyłość na tle genetycznym,
osteoporoza. Wiele ważnych odkryć zzakęsu immu-
nologii i onkologii stało się możliwych dzięki opraco-
waniu odpowiedniego modelu transgenicznego. Wśród
nich sĘnna mysz z Harvardu zlszkodzonym genem
kodującym białko p53, która udowodniła rolę tego biaŁ
ka jako ,,strażntka genomu" (2, 3).Obecnie opraco-
wuje się inne gafunkizwterząt jako modele chorób, w
tym również np. świnie (19). Ciekawym przykładem
modelu choroby neurodegeneratywnej j est transgenicz-



na muszka owocowa z chorobą Parkinsona. Choroba
ta jest drugim co do częstości występowania zablnze-
niem układu nerwowego o charakterze zwyrodnienio-
wym. Przyczynąchoroby jest mutacja w obrębie genu
koduj ącego a-synukleinę, białko wyhll arzanę przęz
niektóre komórki nerwowe. Defektywna postać synu-
kleiny gromadzi się w cytoplazmie i włóknach osio-
lvych neuronów w postaci grudek zwanych ciałkami
Lewy'ego. Konsekwencją tego są postępuj ące zabu-
rzenia motoryczne. Udało się uzyskać muszki z eks-
presj ą transgenu koduj ącego defektyłvną ludzką a -

synukleinę. U tych muszek wystąpił typowy dla tej

choroby rozwój objawów klinicznych jak i anatomo-
patologtcznych. Ze względu na krótki czas generacji i
możliwość hodowania bardzo wielu osobników, owa-
dy te mogą stac się bardzo pomocnym narzędziemw
poszukiwaniu skutecznego leku na tę chorobę (2,9).
Jeśli chodzi o stronę etycznątej formy wykorzystania
zwterząttransgenicznych to interesujące jest, że więk-
szo ś ć prote stów Partii Zielony ch przeciwko inżynierii
genetycznej nie dotyczy llżywaniajej do opracowy-
wania nowych metod terapii czy leków (5). Być możę
trudniej jest potępić lldzizachęć leczenia chorych niż
za,,nie ety czną dietę" .

podsumowanie

Z przytoczonych informacj i wynika, że transgeneza
jako jedna z biotechnik ma na swoim koncie wiele
osiągnięć, a stwarza jeszcze więcej nadziei. Dalszy
postęp w tej dziedzinie j est uzależntony od udoskona-
lenia metod, w tym np, opracowania lepszych konstruk-
cj i gen owych, daj ącyc h b ar dziej sp e cyfi c zn ąt pr zew i -

dy.walną ekspresj ę tkankową oraz udostępniania pier-
wotnych komórek zarodkowy ch zwierząt gospodar-
czych, pozwalających, j ak wspomniano na szerszą in-
gerencję w genotyp. Dotychczas naukowcy porusza-
jąc się nieco po omacku, metodąprób i błędów tworzą
konstrukcje genowe, których efektu nie potrafiąprze-
widziec. To z kolei wiĘe się z wysokimi kosztami
takich badań. Drugim problemem jest akceptacja dla
tego rodzaju działań. W środowisku naukowymprze-
ważajągłosy popierające ten kierunek dociekań ) oczy-
wiście z zachowaniemnależytej ostrożności i rozsąd-
ku. Dużo emocji, w tym negatywnych,wzbudzająta-
kie badania w opinii publicznej, dodatkowo podsyca-
nę przęz często nieprawdziwe informacje w środkach
masowego przekazl. Nie da się jednak pominąć fak-
tu, że transgeneza jest to ingerencj a na najgłębszym
poziomie organizmu. Powstają organizmy i substan-
cje dotychczas nie istniejące w przyrodzie. Potrzebna
jestwięc rzetelność, anawet doza scepĘcyzmuw oce-
nianiu rezultatów swoich pocrynan. Jednak nie zawszę
łatwo o obiektywizm gdy w grę wchodzą duże sumy
pieniędzy, Nie jest tajemnicą że postęp np. na polu
otrzymywania leków jest wyścigiem, w którym rywa-
lizuje wiele firm biotechnologicznych. Nie dziwi to
jeśli uwzględni się, że roczna sprzedaż ludzkiej albu-
miny wynosi 1,5 mld dolarów, a anĘtrombiny w sa-
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mej Europię -ż00 mln dolarów (21). Zkolei postęp
badah w placówkach naukowych jest warunkowany
odpowiednim finansowaniem, a ono uzaleznione jest
w pewnej mięrzę od akceptacji społeczeństwa. Byc
może obalanie mitów i upowszechnianie wiedzy na
temat inĄmierii genetycznej prnlczyntłoby się do tego.

P ersp ektywy korzyś c i płynących z b adań nad zwi e-

r zętamttrans genicznymi wydaj ą się być gwarancj ą i ch
dalszego rozwoju. Opisane róznorodnę kierunki wy-
korzystania tychzwterząt mogą sprawió, że przyczy-
nią się one do rozwtązania problemu głodu na świe-
cie, będą ratować zdrowie i życie ludzkie. Cele te są
tak istotne, że prawdopodobnie nic nie stanie na ich
drodze. Zwterzęta te mogąbyó, a nawet już są dużym
dobrodziejstwem dla człowieka pod warunkiem uczci-
wego i obiektywnego podejścia do oceny wyników
prowadzonych prac or az br aku p ochopno ś c i we wdra-
żantu nie w pełni poznanych technologii.
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