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Pierwsza na świecie próba kliniczna z wykorzystaniem
komórek iPS
12 września została przeprowadzona pierwsza na świecie próba kliniczna w leczeniu ADM
(zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem) z wykorzystaniem komórek iPS
(pluripotencjalnych indukowanych komórek macierzystych). Pionierska metoda leczenia
została opracowana przez dr Masayo Takahashi i jej współpracowników z Centrum RIKEN
w Kobé w Japonii. Pacjentką była 70-letnia kobieta, zaś 5 kolejnych osób jest na liście
oczekujących.
Jeśli bezpieczeństwo metody zostanie potwierdzone, mogłoby otworzyć to drogę do leczenia innych patologii, takich
jak choroba Parkinsona czy cukrzyca, zaś Japonia stałaby się czołowym krajem pod względem badań nad komórkami
iPS. Badacze z całego świata oczekują na wyniki próby, która wykaże, czy leczenie zatrzymało procesy zwyrodnieniowe siatkówki i czy nie ma efektów ubocznych.
Próba kliniczna ma miejsce dokładnie 8 lat po odkryciu komórek iPS, które uzyskuje się w wyniku przeprogramowania dorosłych komórek organizmu, a zatem bez niszczenia ludzkich embrionów. Technika została opracowana przez
prof. Yamanaka, by uniknąć niepożądanych skutków wiążących się z wykorzystaniem embrionalnych komórek macierzystych (problemy etyczne, odrzuty itp.). Pierwsze wyniki próby mają być podane do publicznej wiadomości w
przyszłym roku.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Malta: nowo wybrana prezydent na straży życia
Marie-Louise Coleiro Préca, nowo wybrana prezydent Malty zadeklarowała, że nie złoży
podpisu pod żadną ustawą, która miałaby na celu zalegalizowanie aborcji. W tej kwestii
panią prezydent wspiera reprezentant Malty w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady
Europy, Leo Brincat, który stwierdził jednoznacznie: „moje ugrupowanie - Partia Pracy zawsze była, jest i pozostanie przeciwna aborcji".

Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org
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Berlin: odsłonięcie pomnika upamiętniającego nazistowskie ofiary eutanazji

Fot. AFP

2 września odsłonięto w Berlinie pomnik poświęcony 300 tys. nazistowskich
ofiar eutanazji. Pomnik to dzieło nowoczesnej architektury: trzydziestometrowa tablica z niebieskiego szkła, którą można oglądać przy wejściu do Filharmonii Berlińskiej.
Klaus Wowereit, burmistrz Berlina, zwraca uwagę, że nazistowskie morderstwa niepełnosprawnych są jednymi z
najbardziej zbrodniczych czynów dokonanych w historii ludzkości. „Nadszedł czas, żeby ofiary hitlerowskiego bestialstwa nareszcie otrzymały własny pomnik”, podkreśla. Nazistowski reżim posługiwał się kilkoma metodami pozbawiania życia osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie: głodzeniem, śmiertelnymi zastrzykami i komorami wypełnionymi tlenkiem węgla.
„Musimy potępić to nieludzkie rozróżnienie na życie godne i niegodne”, mówi Monika Gruetters, niemiecka sekretarz stanu ds. kultury i mediów. „Każde życie jest wartością – takie jest przesłanie tego pomnika”.
Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie www.bioedge.org

Ludzki embrion „wydrukowany” w 3D?
Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Montpellier (CHU de Montpellier) ogłosili 22 września, że udało im się „odtworzyć i wydrukować w formacie 3D ludzki embrion w stadium, kiedy
jest on złożony zaledwie z kilku komórek”. Wydruk jest dokładną repliką embrionu w powiększeniu – ma on wielkość jabłka. Sam obiekt nie ma w sobie nic ludzkiego, ale pozwala na niezwykle dokładne zaobserwowanie stanu zdrowia embrionu. Naukowcy podkreślają, że technika może przyczynić się do podniesienia wskaźnika skutecznych implantacji embrionów podczas
procedury in vitro.
W rzeczywistości osiągnięcie naukowców oznacza możliwość dokładniejszego selekcjonowania embrionów podczas
diagnostyki preimplantacyjnej. Fundacja Jérôme’a Lejeune’a zdecydowanie potępiła tę technikę, podkreślając, że
ma ona na celu wybranie najsilniejszych embrionów ludzkich, a wyeliminowanie tych najsłabszych, a więc jest praktyką eugeniczną.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

Fot. freedigitalphotos.net

Norwegia: co studenci medycyny sądzą o klauzuli sumienia?
„The Journal of Medical Ethics” opublikował wyniki badań przeprowadzonych w Norwegii wśród 531 studentów 5. i 6. roku medycyny, a dotyczących takich zagadnień
jak aborcja, eutanazja, diagnostyka prenatalna oraz sztuczne zapłodnienie dla par tej
samej płci. Badanie zostało przeprowadzone przez grupę badaczy z Uniwersytetu w
Oslo i przyniosło dość zaskakujące rezultaty.
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Według zebranych danych 62% ankietowanych stwierdziło, że sprzeciwiliby się przeprowadzeniu eutanazji. Jest to
niespodziewanie wysoki współczynnik zważywszy na fakt, iż większość Norwegów popiera legalizację eutanazji.
Sprzeciw wobec uczestniczenia w aborcji wyraziło od 12 do 19% respondentów, uzależniając swoją ostateczną decyzję bądź to od etapu ciąży, bądź też od stanu zdrowia płodu.
Znacznie mniejszy odsetek, bo 4,9% studentów podało, iż sprzeciwiłoby się samemu skierowaniu pacjentki na aborcję, a tylko 10,2% uznało, że tolerowałoby odmowę udzielenia takiego skierowania przez innego lekarza. Norwegia
posiada surowe prawo dotyczące sprzeciwu sumienia lekarzy wobec aborcji. Ustawa zobowiązuje ich do skierowywania pacjentek na aborcję do innego lekarza, nawet jeśli budzi to ich moralny sprzeciw.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Fot. freedigitalphotos.net

USA: finansowa rekompensata za dawstwo organów?
W Stanach Zjednoczonych 123 tys. osób znajduje się obecnie na liście pacjentów oczekujących na przeszczep organów, zaś w 2013 r. zostało przeprowadzonych 29 tys. transplantacji. W tej sytuacji podnoszą się głosy, aby potencjalni
dawcy otrzymywali finansową rekompensatę za oddanie narządu.
Sally Satel z Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości (ang. American Enterprise Institute) uważa, że motywacja
finansowa mogłaby zwiększyć liczbę dawców, ponieważ sam altruizm nie wydaje się być wystarczającym czynnikiem
zachęcającym do podjęcia decyzji o oddaniu narządu. Podobnego zdania są Alan Langnas z Uniwersytetu w Nebrasce oraz Daniel R. Solomon z Instytutu Badań Scripps (ang. Scripps Research Institute) w Kalifornii. W odniesieniu do
dawstwa nerek stwierdzają oni, iż rząd powinien rekompensować dawcom czasową utratę zarobków, a nawet pójść
dalej, opłacając ich przyszłe ubezpieczenie zdrowotne. Powstaje jednak pytanie, czy takie podejście do tego zagadnienia nie doprowadziłoby do rozwoju rynku handlu organami?
Dr J. Chapman ze Szpitala Westmead w Sydney uważa, że porzucenie altruizmu jako podstawy idei dawstwa narządów nie jest dobrym rozwiązaniem. Przekonuje on, że najpierw należy się skupić na rozwiązywaniu problemów istniejących w aktualnym systemie transplantologii.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Fot. freedigitalphotos.net

Holandia: czy strach przed pobytem w domu opieki może
być powodem decyzji o eutanazji?
Holenderska klinika o nazwie Klinika Końca Życia (hol. Levenseindekliniek) mieszcząca
się w Hadze została poddana kontroli z powodu dokonania eutanazji starszej pacjentki
tylko dlatego, że obawiała się ona życia w domu opieki.
Nawet w Holandii, gdzie eutanazja jest legalna od 2002 r. klinika Levenseindekliniek budzi wiele kontrowersji. Została ona otwarta w 2013 r. z myślą o pacjentach, którym ich własny lekarz odmówił skierowania na eutanazję, i jest
finansowana ze środków z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Od momentu otwarcia kliniki zostały w niej
pozbawione życia 322 osoby.
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Przypadek 80-letniej kobiety, częściowo sparaliżowanej po udarze, wzbudził zastrzeżenia oficjalnej komisji monitorującej proceder eutanazji w Holandii, która zarzuca klinice naruszenie obowiązujących procedur.
W Holandii warunkiem zakwalifikowania pacjenta do eutanazji jest doświadczanie przez niego „cierpienia nie do
zniesienia”. W opisywanym przypadku lekarze stwierdzili takie cierpienie wyłącznie w oparciu o zaobserwowane u
kobiety gesty i powtarzane przez nią wyrażenie „nie ma mowy”, które zostało zinterpretowane jako „dłużej tego nie
zniosę”. Komisja nie zgodziła się z takim rozpoznaniem. „W rzeczywistości lekarz podjął decyzję wyłącznie na podstawie faktu, że kobieta przebywała w domu opieki, gdzie zresztą wydawała się być stosunkowo szczęśliwa” podaje raport komisji. Klinika odrzuciła zarzuty podkreślając, iż gdyby lekarze mieli chociaż cień wątpliwości, na pewno nie
wykonaliby eutanazji.
Władze zastanawiają się, czy nie wszcząć dochodzenia przeciw klinice w związku z nieprawidłowościami jakie zaistniały w przypadku 80-letniej kobiety. Byłby to pierwszy taki przypadek w Holandii od momentu legalizacji eutanazji.
Najnowsze dane stowarzyszenia Holenderskie Prawo do Umierania podają tymczasem, że stowarzyszenie liczy już
150 tys. zwolenników eutanazji.

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

Szwajcaria: wzrost liczby samobójstw wspomaganych wśród „turystów”
Czasopismo „The Journal of Medical Ethics” opublikowało dane, według których
w ciągu ostatnich czterech lat nastąpił czterokrotny wzrost liczby osób, które
przybyły do Szwajcarii, aby dokonać tam wspomaganej eutanazji. Znaczącą większość stanowili Niemcy i Brytyjczycy cierpiący na różnorakie schorzenia neurologiczne, takie jak paraliż, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona czy
stwardnienie rozsiane.
Według wyliczeń, w latach 2008-2012 611 osób spoza Szwajcarii otrzymało pomoc w samobójstwie od organizacji
Dignitas. Wiek chorych wynosił od 23 do 97 lat. Ponad połowę „turystów” stanowiły kobiety. Łącznie byli to obywatele aż 31 państw, wśród nich: 268 Niemców, 126 Brytyjczyków, 66 Francuzów, 44 Włochów, 21 Amerykanów, 14
Austriaków, 12 Kanadyjczyków, po 8 obywateli z Hiszpanii i Izraela.
Z analizy powodów podjęcia decyzji o eutanazji wynika, że 1/3 osób cierpiała na więcej niż jedno schorzenie, ale najczęstszymi powodami były schorzenia neurologiczne, a następnie nowotwory i choroby reumatyczne.
Badacze zjawiska nazywają je „turystyką samobójczą". W krajach, których obywatele najliczniej przyjeżdżają do
Szwajcarii, aby zakończyć swoje życie, zjawisko to zainicjowało poważną debatę o zalegalizowaniu eutanazji. Dr Charles Foster z Oxfordu tłumaczy, że Brytyjczycy podjęli ten temat z jednej strony w związku z liberalizacją poglądów na
temat eutanazji, a z drugiej - z powodu dyskomfortu spowodowanego sytuacją, gdy inne państwo wykonuje za nich,
jak to nazwał, „czarną robotę".

Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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Zbyt mała liczba kobiet w Indiach prowadzi do procederu
handlu ludźmi
Dziennikarz i producent Carl Gierstorfer, zajmujący się tematem przemocy wobec kobiet w Indiach, zrealizował dokument emitowany przez stacje telewizyjne ZDF (Niemcy),
Discovery Channel (USA) i BBC (Zjednoczone Królestwo). Film pokazuje, że zjawisko preferowania potomków płci męskiej jest w Indiach wszechobecne, a także niezależne od
religii czy kasty. Pragnienie męskiego potomstwa i zbrodnia zabijania dziewczynek przed
narodzeniem stały się przyczyną poważnego kryzysu wśród dorosłej populacji. Mężczyźni, którzy nie mogą znaleźć żon, korzystają z usług komercyjnych agencji zajmujących się
ich sprzedażą. Tym samym w Indiach funkcjonuje i rozwija się prawdziwy rynek handlu
kobietami.
Narinder, 36-latek, pochodzi ze stanu Uttar Pradesh (północny-zachód Indii), gdzie na skutek prenatalnego ustalania
płci i selektywnych aborcji wskaźnik ciąż kończących się narodzinami dziecka wynosi 858/1000. Jest jednym z czworga braci, z których tylko jeden był w stanie znaleźć żonę. Wyjaśnia, iż „jedynie osoby bogate i funkcjonariusze państwowi są w stanie założyć rodzinę”, dlatego też skontaktował się z agencją pośredników, aby zakupić narzeczoną w
innym stanie kraju.
W północno-zachodnich rejonach Indii, relatywnie najzamożniejszych, gdzie mieszkańców stać na opłacenie ultrasonografii czy selektywnej aborcji, struktura populacji jest najbardziej zachwiana. „Wschodnie stany, na przykład Assam, Jharkhand, Bengal czy Odisha stanowią zaplecze dla rynku handlu przyszłymi żonami”. Brak kobiet, skutek dziesiątków lat przeprowadzania aborcji selektywnych, stał się źródłem zysku dla handlarzy ludźmi, którzy kupują kobiety od rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej lub też je porywają. „To przeklęty krąg napędzany biedą i niegodziwym wykorzystaniem techniki” podsumowuje Carl Gierstorfer.
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org

USA: debata nad definicją śmierci
W Stanach Zjednoczonych toczy się wśród naukowców dyskusja nad definicją śmierci opartą na kryteriach neurologicznych. Amerykański „Journal of Bioethics” opublikował serię artykułów przedstawiających zagadnienie śmierci
mózgu widzianej z różnych perspektyw. Większość refleksji odnosi się do głośnej sprawy Marlise Munoz z Teksasu,
która pomimo śmierci mózgu jest w drugim trymestrze ciąży.
Naukowcy toczą debatę między innymi o filozoficznej definicji śmierci, a mianowicie o tym, czy jest ona ustaniem
procesów umysłowych, kresem funkcjonowania „organizmu jako całości”, a może ustaniem takich funkcji jak oddychanie, przemiana materii czy wzrost? Zastanawiają się ponadto nad oceną zjawiska występowania rozbieżności
między definicją śmierci w świetle prawa a rzeczywistą koncepcją śmierci (np. umotywowaną filozoficznie). Wreszcie
podkreślają konieczność edukowania lekarzy i społeczeństwa w kwestii prawnej definicji śmierci mózgu.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org
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Grasica wyhodowana wewnątrz ciała

Fot. freedigitalphotos.net

W piśmie „Nature Cell Biology” poinformowano, że naukowcom z Edynburga
udało się po raz pierwszy wyhodować narząd wewnątrz organizmu myszy.
Badacze przeprogramowali grupę komórek pobranych z mysiego embrionu w
taki sposób, że po połączeniu z komórkami pomocniczymi i wszczepieniu komórek do organizmu myszy rozwinęła się z nich grasica. Wyhodowany narząd ma
prawidłową budowę i funkcję.
Taki sposób uzyskiwania narządów mógłby być alternatywą do przeszczepów, jednak, jak twierdzą badacze, aby do
tego doszło potrzeba jeszcze wielu lat obserwacji. Istotne jest na przykład ustalenie, czy nie dojdzie do niekontrolowanego namnażania wszczepionych komórek, co mogłoby prowadzić do powstania nowotworu.
Dokonanie badaczy z Edynburga jest przełomowe, ponieważ próby odtwarzania narządów przeprowadzano dotychczas na zewnątrz organizmu. Polegały one na rozprzestrzenianiu komórek na rozpuszczalnym rusztowaniu, na którym mogły się one namnażać, tworząc narząd. Całość, czyli np. naczynia krwionośne, tchawica, czy pęcherz, były
wszczepiane do organizmu. Tym razem interwencja badaczy polegała jedynie na podaniu myszy zastrzyku.

Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Quebec inwestuje w komórki iPS
Szpital Uniwersytecki w Quebecu podał do wiadomości, iż otrzymał dofinansowanie w wysokości 300 tys. dolarów kanadyjskich (210 000€) na wytworzenie
własnych komórek iPS (indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych). Komórki mają być produkowane z małych fragmentów skóry, mięśni lub
komórek krwi i wykorzystywane do celów naukowych.
Jak podają badacze, uzyskane ludzkie komórki macierzyste nie będą w pierwszym rzędzie wykorzystywane
do badań klinicznych, ale raczej do badań podstawowych. „Zastąpią tym samym doświadczenia na zwierzętach, których komórki różnią się zawsze od naszych”, komentuje Antoine Carbonell, odpowiedzialny za cały
projekt. Zdaniem prof. Jacka Puymirata z Uniwersytetu Laval, wyższa jakość tego „surowca” pomoże w
prowadzeniu skutecznych badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Parkinsona czy
Alzheimera oraz chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wokół ludzkiej prokreacji – odkrycia
i nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń” (WUM)
26 października 2014 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego (WUM) odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego, pt. „Wokół ludzkiej prokreacji – odkrycia i
nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń”. Organizatorem konferencji jest Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM, Wydział
Nauk o Zdrowiu, Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności dla Wydziału Lekarskiego WUM oraz wszystkie działające w Polsce organizacje MRP (Metod Rozpoznawania Płodności).
„Cykl konferencji zrodził się z potrzeby stworzenia pewnego nurtu promocji prokreacji ekologicznej, którego twórcą
był prof. Włodzimierz Fijałkowski”, podkreśla w filmie promującym sympozjum Ewa Ślizień-Kuczapska, lekarz specjalista położnik-ginekolog i prezes PSNNPR (Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny).
„Nasza konferencja tym razem skupi się wokół nowości, odkryć i nowych trendów w dziedzinie rozpoznawania płodności. Będziemy również chcieli przedstawić zaburzenia płodności kobiecej; zatrzymamy się nad problemem zespołu
policystycznych jajników i endometriozy”, zaznacza w dalszej części wywiadu.
Prof. Bogdan Chazan, lekarz, specjalista ginekologii i położnictwa oraz jeden z czterech członków komitetu naukowego sympozjum, w tym samym filmowym zwiastunie wydarzenia zapowiada, że tematem konferencji będzie nie tylko
postęp w zakresie diagnostyki i rozpoznawania zaburzeń płodności oraz postępowania w przypadku jej wystąpienia,
ale również zastosowanie tej wiedzy i określonych metod w codziennej praktyce. Bogdan Chazan zwraca uwagę, że
powyższe zagadnienia zostaną zaprezentowane od strony medycznej, diagnostycznej, leczniczej, a także etycznej i
społecznej.
Konferencja obejmuje cztery sesje naukowe: I – „W trosce o płodność – odkrycia, nowe trendy i nowości w dziedzinie metod rozpoznawania płodności”, II – „Najczęstsze schorzenia kobiece zaburzające płodność”, III – „Profilaktyka
męskiej niepłodności”, IV – „Zagadnienia bioetyczne a profesjonalizm w zawodach medycznych. Współczesne dylematy. Świadectwa życia”. Inicjatywami towarzyszącymi są: warsztaty nt. diagnostyki i terapii zaburzeń cyklu miesiączkowego w prezentacji różnych organizacji MRP, sesja posterowa – trendy, nowości, badania
i doniesienia naukowe związane z tematyką konferencji, a także stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów.
Informacje nt. konferencji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/content/o-sympozjum
Filmowy zwiastun konferencji:
http://www.youtube.com/watch?v=KL2Q9Ioz5BY&sns=em

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl
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Podstawowy kurs z zakresu opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej (Katowice, 8-9 listopada i 15-16 listopada 2014 r.)
Czterodniowy „Podstawowy kurs z zakresu opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej”, którego organizatorem jest Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego), skierowany jest do
lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, kapelanów, opiekunów niemedycznych oraz wszystkich osób
zainteresowanych świadczeniem specjalistycznej opieki paliatywnej nad chorymi i ich rodzinami.
Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 listopada i 15-16 listopada 2014 r. w biurowcu „OPAL” w Katowicach.
Ramowy program kursu obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: „Idea, cele, zadania, organizacja i standardy
opieki paliatywnej”, „Ból. Patofizjologia, podziały, mechanizmy. Zasady postępowania przeciwbólowego”,
„Wyniszczenie nowotworowe. Ostatnie godziny życia chorych”, „Objawy neuropsychiatryczne u chorych w okresie
terminalnym. Okres terminalny w zespołach otępiennych, w chorobach nerwowo-mięśniowych i w neuroinfekcjach
(AIDS)”, „Potrzeby psychologiczne chorych i ich rodzin. Komunikacja. Wsparcie w żałobie”, „Budowanie podmiotowości chorego w opiece paliatywnej. Wybrane aspekty bioetyki”.
Program szkolenia jest zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń z zakresu opieki
paliatywnej kontraktowanych w NFZ.
Informacje nt. kursu można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
http://www.medycynapaliatywna.org/www/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=69

Oprac. Justyna Gajos na podstawie www.medycynapaliatywna.org
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