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Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Genetycznego pszyznał nagrodę dla
Twojego zespołu za cykl publikacji na
temat,,Genety(znego podłoża niepłod-
ności męskiej - kompleksowe badania
materiału 9enetyczne9o plemników
i komórek gametogenicznych u nosicieli
aberra<ji chromosomowych''. Jak byś to
plzełożył na bardziej przystępny język?

To bardzo miłe, że zarząd dostrzegł
naszą działalnośĆ. otrzymaliśmy najbar-
dziej prestiżową nagrodę Polskiego Kon-
g resu Genetyki, ktora przyznawana jest raz
na tzy lata za dorobek zespołów nauko-
wych. Tytuł rzeczywiście dosyć herme-
tyczny ze względu na specyficzne słownic-
two specjalistyczne, ale generalnie chodzi
o to, że niepłodność męska ma swoje pod-
łoże molekularne, W tym w znakomitym
procencie genetyczne' Zdawaliśmy sobie
z tego sprawę od dłuższego czasu, tylko
nie potrafiliśmy dobrać się do genów
warunkujących'
CZYM jest podłoże molekularne nie-
płodności męskiej?

Plemnik, jako gameta końcowa zmie-
rzającaw kierunku komórkijajowej' nie jest

tworem, który organizm ma bezpośrednio
w jakimś zapasie biologicznym, tak jak np.
u kobiety, która rodzi się ze wszystkimi
komórkami rozrodczymi, a te stopniowo
się uwalniają. U mężczyzny proces Wytwa-
rzania plemników powinien trwaĆ przez
całe zycie, poniewaz nie ma przeciwwska-
zań genetycznych ani molekularnych, które
by go kasowały. Natomiast w trakcie życia,
kumulujemy w aparacie genetycznym
rozmaite błędy, które objawiają się choro-
bami' Wynikiem kumulacji jest też starze-
nie, w dalszej konsekwencji również białek
oraz wszystkich dziedziczonych su bstancji,
i identycznie obciązony jest proces Wytwa-
rzania gamet. Epidemia niepłodności, która
nawiedziła nas w XX i XXl wieku, nie doty-
czy ludzi starszych, tylko młodych' stąd
wniosek, że musiała nastąpić kumulacja
błędów i niekorzystna interakcja z czynni-
kami zewnętrznymi, że aparat genetyczny
zaczął się w tym gubić' Komórek macie-
rzystych - pierwotnych, nazwanych sper-
matogoniami i lokalizowanych w jądrach,
jako narzędziu _ jest zaledwie kilkadzie-
siąt tysięcy' Ale z nich powstają miliony,
a w końcu nawet tryliony plemników, jeśli

NOSC
czynnik

Cy rYCl€

zsumować wszystkie ejakulacje w zyciu
dorosłym' Po drodze od spermatogonii
może wystąpić od kilkudziesięciu tysięcy
do tryliona błędów' w tym wiele związa-
nych z niepre cyzyjnym przepisywaniem
materiału 9enetyczne9o. Głównie są to
podziały odbudowujące pulę komórek,
a jednocześnie różnicujące i umożliwiające
przechodzenie w plemniki _ stąd sperma-
togonię nazywamy komórkami macierzy-
stymi. Nasze badania wykazały, że błędy te,
np' u mężczyzn, mają charakter transloka-
cji, czyli przegrupowania całego garnituru

9enomowego. Jezeli odbywa się to w spo-
sób zrównoważony, mamy do czynienia
z fenomenem translokowania w obrębie
tego samego chromosomu. Proces ten
tworzy nową jakość' co jest niepożądane.
Tłumaczysz aberrację chromosomów
i dotyczy to mężczyzn niepłodnych...

Tak. Aberracja chromosomowa (trans-
lokacja) jest podobnie doniosła dla
porządku 9enowego jak wymiana odcin-
ków chromosomowych, poprzez którą
zmienia się też jakość dziedziczenia w tym
znaczeniu, że jeśli ona na przykład złamie
się, pęknie w połowie genu, to będziemy
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