"Głos Kościoła" w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi, które nie zawsze odnoszą
się wprost do omawianego zagadnienia, ale na zasadzie analogii mogą być pomocne w jego moralnej ocenie.

2. Los embrionów nadliczbowych
Kongregacja Nauki Wiary
Instrukcja "Dignitas Personae" dotycząca niektórych problemów bioetycznych (12 XII 2008)
18. Jedną z metod wykorzystywanych do zwiększenia wskaźnika powodzenia technik
przekazywania życia in vitro jest zwielokrotnienie liczby kolejnych zabiegów. W celu uniknięcia
powtórnego pobierania owocytów od kobiety stosuje się jednorazowe pobranie większej ich liczby,
po czym znaczna część embrionów uzyskanych in vitro zostaje poddana kriokonserwacji[35]1, z
myślą o drugim cyklu zabiegu w wypadku niepowodzenia pierwszego bądź w wypadku, gdyby rodzice
pragnęli następnej ciąży. Niekiedy zamraża się również embriony przeznaczone do pierwszego
przeniesienia, ponieważ hormonalna stymulacja cyklu u kobiety wywołuje skutki, które skłaniają do
tego, by zaczekać na unormowanie się warunków fizjologicznych, zanim przystąpi się do
przeniesienia embrionów do łona matki.
Kriokonserwacja jest nie do pogodzenia z szacunkiem należnym embrionom ludzkim: zakłada ich
produkowanie in vitro; wystawia je na poważne niebezpieczeństwo śmierci albo naruszenie ich
integralności fizycznej, ponieważ znaczący ich procent nie przeżywa procesu zamrożenia i
rozmrożenia; pozbawia je, przynajmniej czasowo, możliwości przyjęcia i kształtowania w łonie
matki; naraża je na dalsze szkody i manipulacje[36]2.
Większość nie wykorzystanych embrionów pozostaje «sierotami». Ich rodzice nie dopominają się
o nie, a czasem urywa się z nimi kontakt. To wyjaśnia istnienie składów całych tysięcy zamrożonych
embrionów niemal we wszystkich krajach, w których praktykuje się zapłodnienie in vitro.
19. Jeżeli chodzi o wielką liczbę już istniejących zamrożonych embrionów, pojawia się
pytanie: co z nimi zrobić? Niektórzy stawiają sobie to pytanie, nie uwzględniając jego wątku
etycznego, kierując się jedynie koniecznością przestrzegania prawa, które nakazuje opróżnienie po
pewnym czasie banków w ośrodkach kriokonserwacji, które później zostaną na nowo zapełnione.
Natomiast inni są świadomi tego, że doszło do poważnej niesprawiedliwości, i zastanawiają się, w
jaki sposób temu zadośćuczynić.
Oczywiście nie do przyjęcia są propozycje wykorzystania tych embrionów w celach badawczych
albo przeznaczenie ich do celów terapeutycznych, ponieważ wówczas embriony są traktowane jako
zwykły «materiał biologiczny», co prowadzi do ich zniszczenia. Także propozycja rozmrażania tych
embrionów, bez ich reaktywacji, używając ich do badań jakby były zwyczajnymi zwłokami, nie jest
do przyjęcia[37]3.
Również propozycja wykorzystania ich w „terapii” par bezpłodnych etycznie jest nie do
przyjęcia, z tych samych powodów, które czynią niegodziwym zarówno sztuczne zapłodnienie
heterologiczne, jak i wszelkie formy macierzyństwa zastępczego[38]4; taka praktyka stwarzałaby
różne dalsze problemy natury medycznej, psychologicznej i prawnej.
Została też wysunięta propozycja wprowadzenia formy „adopcji prenatalnej”, tylko w tym celu,
by stworzyć możliwość narodzenia się istotom ludzkim, które w przeciwnym wypadku skazane są na
zniszczenie. Jednakże ta propozycja, godna pochwały co do intencji uszanowania i obrony życia
ludzkiego, niesie ze sobą wiele problemów nie różniących się od wyżej przedstawionych.

Trzeba na koniec stwierdzić, że tysiące porzuconych embrionów stwarzają sytuację
niesprawiedliwości nie do naprawienia. Dlatego Jan Paweł II odwołał się «do sumienia osób
sprawujących odpowiedzialne funkcje w środowisku naukowym, a w szczególny sposób do lekarzy,
aby została wstrzymana produkcja ludzkich embrionów, zważywszy że nie ma moralnie godziwego
rozwiązania, które zapewniłoby ludzką przyszłość wielu tysiącom „zamrożonych” embrionów, choć
przecież mają one i zawsze zachowają swoje podstawowe prawa i tym samym winny być chronione
przez prawo jako ludzkie osoby»[39]5.
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[35] W przypadku embrionów kriokonserwacja polega na zamrażaniu w bardzo niskiej temperaturze, by móc
je długo przechowywad.
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[36] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instr. Donum vitae, I, 6: AAS 80 (1988), 84-85.
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[37] Por. nn. 34-35 niniejszej Instrukcji.
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[38] Por. Kongregacja Nauki Wiary, Instr. Donum vitae, II, A, 1-3: l.c., 87-89.
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[39] Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników sympozjum na temat: «Evangelium vitae a prawo» i XI
Międzynarodowego Kolokwium Prawa Kanonicznego (24 maja 1996), n. 6: AAS 88 (1996), 943-944;
L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 9/1996, s. 44.

