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iotechnologia zwierz¹t, w tym zw³aszcza biotechnologia rozrodu zwierz¹t, na progu trzeciego tysi¹clecia zaczyna byæ specjalnoœci¹, w której wykorzystaniu dostrzega siê du¿y potencja³
nowych mo¿liwoœci rozwoju nie tylko dla potrzeb hodowli i produkcji zwierz¹t. Nowe mo¿liwoœci rozwoju tej dziedziny staj¹
siê widoczne zw³aszcza, gdy spojrzymy na ni¹ poprzez pryzmat
potrzeb farmacji i medycyny. Dlatego ten rodzaj ogl¹du przyjêliœmy przygotowuj¹c aktualny numer „Biotechnologii”, by móc
zaprezentowaæ ostatnie dokonania biotechnologii rozrodu zwierz¹t ukierunkowane na aspekt biomedyczny, a œciœlej na problem ksenotransplantacji.
Jest smutn¹ prawd¹, ¿e dostêpnoœæ organów do przeszczepów zmniejsza siê na ca³ym œwiecie z ka¿dym rokiem w sposób
dramatyczny. Dziêki ostatnim badaniom dotycz¹cym klonowania i transgenezy realna, jak siê zdaje, mo¿e byæ perspektywa
stworzenia œwiñ – bezpiecznych dawców narz¹dów do transplantacji dla cz³owieka. Badania z tego zakresu prowadzone s¹
od dwóch lat tak¿e w Polsce w ramach wielkiego interdyscyplinarnego projektu „Wykorzystanie transgenezy w genetycznej
modyfikacji œwiñ dla pozyskiwania organów do transplantacji
u cz³owieka”. W realizacjê tego projektu zaanga¿owanych jest
10 œciœle wspó³pracuj¹cych zespo³ów badawczych reprezentuj¹cych takie specjalnoœci jak biologia molekularna, rozród i embriologia zwierz¹t, mikrobiologia, immunologia i chirurgia transplantacyjna. Uzyskane dot¹d wyniki w postaci licznej populacji
transgenicznych œwiñ z wbudowanym genem mog¹cym obni¿aæ
barierê immunologiczn¹ œwinia-cz³owiek, które mog¹ byæ ju¿
dawcami organów do przedklinicznych prób i testów transplantologicznych, opanowanie wielu problemów zwi¹zanych z pozyskiwaniem i transplantacj¹ organów zwierzêcych, udoskonalenie
p³ynów perfuzyjnych i procedur pobierania oraz przechowywania tych organów to, jak s¹dzimy, mocne argumenty, by badania
te w Polsce kontynuowaæ.
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Realna jest perspektywa, by transplantacja organów zwierzêcych cz³owiekowi
sta³a siê praktyk¹ kliniczn¹. Zanim to jednak nast¹pi, musz¹ zostaæ dopracowane
kwestie natury badawczej, takie jak zwiêkszenie wydajnoœci metody klonowania somatycznego, b¹dŸ znalezienie alternatywy dla niej w postaci wykorzystania plemników jako wektorów DNA. Du¿ym wyzwaniem s¹ kwestie natury organizacyjnej,
prawnej i etycznej, które musz¹ zostaæ rozwi¹zane, zanim ksenotransplantacja stanie siê kliniczn¹ rzeczywistoœci¹.
Jedno jest pewne nadszed³ w³aœnie czas, by zacz¹æ powa¿n¹ na ten temat dyskusjê. Mamy nadziejê, ¿e numer „Biotechnologii” poœwiêcony w du¿ej czêœci badaniom nad ksenotransplantacj¹ da dobry impuls.
Zdzis³aw Smor¹g
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