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prace przyniosły ludzkości największy poży-
tek, to uzasadnionym jest, by właśnie z tego 
względu została ona przyznana za tak znaczą-
ce osiągnięcie w badaniach rozrodu człowie-
ka, jakim było opracowanie metody zapłod-
nienia pozaustrojowego.

problemami człowieka, a przez niektórych 
osądzane nawet jako wątpliwe etycznie i 
nie zasługujące na finansowanie. Po upływie 
tych lat komitet przyznający Nagrodę Nobla 
stwierdził, że ponieważ nagroda ta zgodnie 
z wolą jej fundatora należy się tym, których 
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Streszczenie

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medy-
cyny w roku 2010 przyznana została Robertowi G. 
Edwardsowi za opracowanie skutecznej metody 
zapłodnienia pozaustrojowego u człowieka. Zwień-
czeniem wieloletnich badań, prowadzonych przez  
Edwardsa nad fizjologią rozrodu naszego gatunku, 
było przyjście na świat w dniu 25 lipca 1978 roku 
pierwszego dziecka, którego rozwój zapoczątkowany 
został poza organizmem matki, w wyniku zapłod-
nienia in vitro. Zanim stało się to możliwe, koniecz-
nym było dokonanie szeregu odkryć i opracowanie 
wielu metod wspomagania rozrodu. Jako jedno z 
najważniejszych wskazać można odkrycie zjawiska 
kapacytacji plemników i znalezienie metod przepro-
wadzania tego procesu in vitro. Od dnia, w którym 

FERTILIZATION AND FERTILIZATION IN VITRO
2010 NObEL PRIZE IN PhySIOLOGy OR MEDIcINE

Summary

prace w tej dziedzinie po raz pierwszy zakończyły 
się sukcesem, prawie 4 miliony dzieci urodziły się 
na świecie w wyniku stosowania zapłodnienia po-
zaustrojowego. Kolejnym wielkim przełomem w w 
medycynie reprodukcyjnej człowieka było zastosowa-
nie techniki IcSI, w której plemnik jest wstrzykiwa-
ny mikrochirurgicznie do cytoplazmy oocytu. Dzięki 
tej metodzie możliwym stało się przezwyciężenie 
niepłodności wielu typów, także takich, które nie 
pozwalały na zastosowanie klasycznego zapłodnienia 
in vitro. Zapłodnienie pozaustrojowe dramatycznie 
zmieniło oblicze medycyny rozrodu. Techniki opra-
cowane dla jej potrzeb okazały się być także bardzo 
przydatne w badaniach naukowych nad rozrodem i 
rozwojem człowieka oraz innych gatunków.

Nobel Prize in Physiology or Medicine 2010 was 
awarded to Robert G. Edwards for the development 
of in vitro fertilization. his research in the field of 
human reproduction culminated in success on 25 
July, 1978, when the first child conceived through 
IVF (in vitro fertilization) was born. Several techni-
cal advances and discoveries were required before 
successful human IVF could be achieved, one of 
them was the ability to capacitate human sperm in 
vitro. Since then almost 4 million babies have been 

born due to human IVF. The development of intra-
cytoplasmic sperm injection (IcSI), in which single 
spermatozoon is injected into the cytoplasm of the 
oocyte, was a technological breakthrough, which 
makes possible to treat many types of infertility. hu-
man IVF has radically changed the field of reproduc-
tive medicine. Techniques of artificial reproduction 
were also important in advancement of our knowl-
edge on reproductive physiology and development 
of the man and other animals.
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