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Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste - nadzieja w leczeniu męskiej niepłodności
Dr Reijo Pera wraz z zespołem pracującym w Instytucie Biologii Komórek Macierzystych i Medycyny Regeneracyjnej w Stanford (USA) opublikował w czasopiśmie „Cell Reports” obiecujące wyniki badania nad
terapią męskiej niepłodności. Wychodząc od somatycznych komórek
macierzystych skóry, biolodzy uzyskali tzw. indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste, które następnie ukierunkowali na drogę różnicowania męskich komórek płciowych - plemników. To pierwszy przypadek zastosowania takiej metody.
Badacze pobrali komórki skóry od trzech mężczyzn - nosicieli wad genetycznych w obrębie chromosomu Y skutkujących azoospermią (brakiem produkcji plemników) - i doprowadzili do ich odróżnicowania w pluripotencjalne komórki macierzyste, które wprowadzili do jąder myszy laboratoryjnych, dokładnie w obręb kanalików nasiennych. Użyte
zwierzęta laboratoryjne były celowo obarczone niedoborem odporności, aby uniknąć zniszczenia przeszczepionych
komórek. Ponadto otrzymały lek blokujący produkcję własnych komórek rozrodczych. Część z ludzkich przeszczepionych komórek podjęła dojrzewanie w kierunku plemników, reszta po opuszczeniu mysich kanalików nasiennych pozostała niezróżnicowana. Komórki uzyskane od zdrowych mężczyzn z grupy kontrolnej rozwijały się ekspansywniej
niż komórki pochodzące od mężczyzn niepłodnych, nosicieli aberracji chromosomu Y.
Dr Reijo Pera stwierdził, że „wyniki są podstawą eksperymentalnego modelu rozwoju plemników” i dodał, że niosą
ze sobą nadzieję na zastosowania terapeutyczne. Prof. Allan Pacey z Uniwersytetu Sheffield (USA) zauważa, że „jest
czymś niezwykłym móc otrzymać plemniki, wychodząc od ich pierwszych etapów rozwoju z indukowanych komórek
macierzystych”. Przyznaje, że jeśli usunięcie anomalii genetycznej u mężczyzn uczestniczących w badaniu nie będzie
możliwe, ta technika być może pozwoli im produkować nasienie w ilościach wystarczających do odzyskania płodności.
Gdy w 2009 r. zespół pod kierunkiem prof. Nayernia ogłosił, iż zdołał uzyskać męskie komórki rozrodcze z embrionalnych komórek macierzystych, wielu ekspertów wyrażało co do tego wątpliwości. Wśród nich był dr Allan Pacey, który komentował te informacje w następujący sposób: „Jako biolog specjalizujący się od dwudziestu lat w tematyce
rozrodczości nie jestem przekonany, na podstawie zaprezentowanych danych, czy komórki uzyskane przez grupę
profesora Nayernia z embrionalnych komórek macierzystych mogą być nazywane spermatozoidami (plemnikami)”.
Niewątpliwą zaletą wykonanego eksperymentu jest stosowanie iPSC - indukowanych pluripotencjalnych komórek
macierzystych. IPSC są uzyskiwane drogą manipulacji komórek somatycznych, tj. diploidalnych komórek ciała człowieka. Ich pobieranie i wykorzystanie pozostaje w zgodzie z etyczną zasadą całościowości, tj. poświęcenia części ciała ludzkiego dla jego dobra. Podobna ocena dotyczy choćby autoprzeszczepów skóry u poparzonych pacjentów.
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IPSC zastąpiły embrionalne komórki macierzyste, możliwe do uzyskania tylko na drodze uśmiercania ludzkich embrionów powoływanych do życia w laboratorium metodami sztucznego rozrodu. W poprzednich badaniach zespół
dr Pera uciekał się niestety do uśmiercania dzieci w embrionalnym stadium rozwoju dla pozyskiwania materiału badawczego. Obecne stosowanie iPSC staje się więc - być może niezamierzonym - krokiem naprzód w etyce badań
naukowych.
Jednakże przebieg eksperymentu rodzi nowe poważne wątpliwości. Choć produkcja ludzkich plemników w jądrach
zwierząt laboratoryjnych może być cennym modelem wpływu warunków środowiska na różnicowanie się komórek,
uzyskane w ten sposób plemniki - genetycznie ludzkie, przynależne konkretnemu mężczyźnie - osobniczo będą pochodziły od zwierzęcia. Nie stanowi to moralnego dylematu, o ile nie zostaną użyte do zapłodnienia in vitro.
Po drugie, dokonywanie dziedzicznych zmian w komórkach rozrodczych człowieka jest zabronione ustaleniami Europejskiej Konwencji Bioetycznej (Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny). Przedmiotem ochrony jest tożsamość i integralność gatunku ludzkiego. Wprowadzenie dziedzicznych zmian genetycznych niosłoby bowiem za sobą następstwa niemożliwe do przewidzenia. Tak
więc plany usunięcia anomalii genetycznych w obrębie męskich komórek rozrodczych (choćby w celach terapeutycznych) snute przez prof. Allana Pacey’a są etycznie nie do zaakceptowania.
Po trzecie, jeśli doszłoby do zastosowania proponowanej metody terapii męskiej niepłodności, synowie chorujących
mężczyzn nadal będą nosicielami defektywnego chromosomu Y. O ile dziewczynki posiadając dwa chromosomy X,
jeden od matki i jeden od ojca, nie odziedziczą wadliwego materiału genetycznego, o tyle chłopcy dziedzicząc
uszkodzony chromosom Y od ojca nadal będą niepłodni. Poczęcie przez nich potomstwa znów będzie uzależnione
od zastosowania biotechnologii.
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org oraz www.cell.com

Sztuczna siatkówka oka
Zespół badaczy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa stworzył w warunkach
laboratoryjnych miniaturowy odpowiednik siatkówki ludzkiego oka. Naukowcy wykorzystali do tego celu pluripotencjalne komórki macierzyste
(iPSC). Komórki zostały przeprogramowane tak, aby strukturalnie i funkcjonalnie rozwinęły się w element ludzkiego oka. Uzyskanie reagujących
na światło komórek nie wystarczy jednak do zbudowania ludzkiego oka,
ponieważ do tego celu potrzebne są jeszcze struktury pomocnicze. Tych
na razie nie udało się stworzyć w warunkach laboratoryjnych. Sztuczna
siatkówka jest jednak modelem, na którym naukowcy będą mogli badać
procesy chorobowe i sposoby leczenia chorób. Stworzenie światłoczułych
komórek to także na pewno krok w stronę możliwości przeszczepu sztucznej siatkówki do ludzkiego oka.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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Naprotechnologia na Podkarpaciu
Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego przyjął uchwałę o programie działania naprotechnologii w tym województwie. Jednym z elementów programu jest otwarcie poradni, wykorzystującej tę metodę leczenia niepłodności.
Na temat naprotechnologii dyskutowano w gronie specjalistów w dniu
16.05.2014 podczas zorganizowanej przez urząd konferencji. W spotkaniu wzięli
udział specjaliści z Lublina, Warszawy i Rzeszowa, którzy mówili o problemie niepłodności w Polsce i tłumaczyli, na czym polega diagnozowanie i leczenie niepłodności w naprotechnologii oraz opowiadali o konkretnych przykładach rodzin,
które dzięki tej metodzie doczekały się potomstwa.
Marszałek Województwa podkreślił, że poradnia naprotechnologii będzie wyjściem w kierunku potrzeb i oczekiwań
coraz większej liczby małżeństw, które właśnie w ten sposób chcą leczyć niepłodność.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Trójwymiarowe odwzorowanie serca - szansa na diagnostykę i leczenie dzieci
przed narodzeniem
Połowa wad serca u dzieci na etapie płodowym nie jest rozpoznawana. Tymczasem jak najszybsze operowanie dzieci, już od pierwszych dni życia, ma pierwszorzędne znaczenie, aby uniknąć tragicznych konsekwencji. W związku z
tym dr Stos, kardiolog dziecięcy z Centrum Chirurgicznego Marie-Lannelongue (Francja), postanowił odwzorować
serce płodu w trzech wymiarach. Nie wszyscy lekarze dysponują bowiem spojrzeniem doświadczonego echografisty, a tym bardziej kardiologa, by być w stanie wykryć wrodzone wady serca płodu. Dzięki swoim trójwymiarowym
modelom serca dr Stos ma nadzieję przyczynić się do doskonalszego kształcenia przyszłych specjalistów i młodych
lekarzy, a w konsekwencji do uratowania jak największej ilości noworodków.
Tłum. i oprac. Paweł Jaranowski na podstawie www.genethique.org

Liczba legalnych aborcji w Polsce wzrasta
W 2012 r. w Polsce dokonano 1207 zabiegów przerywania ciąży z powodu choroby lub upośledzenia dziecka nienarodzonego, zaś w roku 2013 liczba ta wyniosła 1306. Co ciekawe, dane te różnią się w zależności od źródła. Według Rady Ministrów w 2012 roku wykonano 757 aborcji, natomiast NFZ podaje, że
było ich 1207.
Zainteresowani sprawą członkowie fundacji Pro-Prawo do Życia podejrzewają,
że być może placówki, w których wykonywane są zabiegi przerywania ciąży, nie
ujawniają prawdziwych statystyk, aby otrzymać więcej pieniędzy.
Uważają również, że Rząd być może nie jest zainteresowany ujawnianiem rzetelnych informacji o aborcji, ponieważ
Minister Zdrowia od lat uchyla się od podania informacji na temat przyczyn zabijania dzieci niepełnosprawnych
i sposobów w jaki są one zabijane.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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In vitro. W Polsce funkcjonuje adopcja i dawstwo komórek jajowych
W tygodniku „Tylko Zdrowie” ukazał się artykuł o bankach
komórek jajowych, wykorzystywanych w procedurze in vitro. Opisano tam problem oddawania i adopcji komórek
jajowych. Okazuje się, że czasami w procesie przygotowania do zapłodnienia pozaustrojowego w skutek stymulacji
jajników u jednej kobiety uzyskuje się aż kilkanaście komórek jajowych, a wykorzystuje tylko kilka. Pozostałe komórki
mogą być przechowywane lub przekazane innym starającym się o dziecko parom. Taka praktyka w Klinice Salve Medica w Łodzi trwa już od 9 lat. Inną praktyką, która pojawiła
się w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na komórki jajowe, jest pozyskiwanie przez klinikę dawczyń komórek.
Ochotniczki, które chcą oddać swoje jajeczka, muszą odbyć w klinice kilkanaście wizyt, w tym rozmowę wyjaśniającą,
wizytę u psychologa, ale także badania genetyczne, biochemiczne, badania na obecność chorób zakaźnych i wizytę
u ginekologa. Dawczynie są poddawane stymulacji hormonalnej w postaci 15 zastrzyków, a sam zabieg pobierania
komórek odbywa się pod narkozą w szpitalu. Za poświęcany czas i ryzyko powikłań klinika wypłaca 4 tysiące złotych
rekompensaty. Klinika Salve Medica nie pobiera komórek jajowych od każdej chętnej kobiety, ponieważ dodatkowymi wymaganiami jest m.in. wiek do 33. roku życia oraz co najmniej średnie wykształcenie. Biorcy często dodatkowo
chcą znać takie parametry jak grupa krwi, kolor włosów i oczu.
Zgromadzone w banku komórki jajowe otrzymują kobiety z problemami zdrowotnymi, z których wynika niepłodność
(po operacjach jajników, z niektórymi chorobami genetycznymi, uszkodzeniem jajników na skutek chemio- czy radioterapii), ale także kobiety po czterdziestym roku życia.
Mimo wieloletniej praktyki pobierania i przechowywania komórek jajowych, brak jest w Polsce przepisów prawnych
regulujących funkcjonowanie banków komórek. Z punktu widzenia etyki personalistyczno-chrześcijańskiej dawstwo
komórek jajowych jest procedurą nieetyczną. Wykorzystanie komórek płciowych osób „trzecich” zarówno sprzeciwia
się jedności i wierności małżonków, jak i godności dziecka, które ma prawo być poczęte i narodzone w małżeństwie.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl

Nieprawidłowości w przebiegu procedury in vitro
Małżeństwo z Małopolski powiadomiło prokuraturę o zaniedbaniach, które dotknęły ich podczas podjęcia próby
sztucznego zapłodnienia in vitro. „Śledztwo zostało wszczęte w sprawie nieumyślnego narażenia pokrzywdzonej na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez przeprowadzenie u niej
zabiegu in vitro bez pełnej diagnostyki i bez uwzględnienia przeciwwskazań medycznych do takiego zabiegu oraz nieprawidłowości związanych z zamrożeniem zarodków pokrzywdzonej”, o czym poinformował dziennikarzy rzecznik
prasowy krakowskiej prokuratury. Głównymi powodami rozpoczęcia dochodzenia były podejrzenia o nieprawidłowości w diagnostyce niepłodności oraz nierzetelne przeprowadzenie zabiegu in vitro. Dodatkowym aspektem sprawy
jest nieznany los czterech zarodków, które zostały zamrożone podczas procedury.
Oprac. Agnieszka Jalowska na podstawie www.mp.pl
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Chiny: trudności ponad 60-letniej matki bliźniaczek
Sheng Hailin wraz z mężem poddała się procesowi zapłodnienia in vitro w
wieku 60 lat po tym, jak ich jedyna, 29-letnia córka, zmarła z powodu zatrucia
tlenkiem węgla. Cierpiąc po stracie dziecka, państwo Hailin zdecydowali się
na zapłodnienie in vitro, które przeprowadzono w szpitalu wojskowym w Hefei. Tym samym kobieta została najstarszą matką w Chinach.
Małżonkowie zapragnęli potomstwa, bowiem chcieli wypełnić pustkę po jedynej córce. Po urodzeniu bliźniaczek pani Hailin zmuszona była ze względów
finansowych wrócić do obowiązków zawodowych jako doradca do spraw promocji zdrowia. Opiekę nad dziećmi przejęły nianie. Matka dwóch dziewczynek, które aktualnie mają już 4 lata, przyznaje, iż jest zbyt słaba fizycznie, aby
poświęcać się opiece nad dziećmi. Ponadto obowiązki zawodowe nie pozwalają jej spędzać z dziećmi więcej niż 4-5 dni w miesiącu.
Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.bioedge.org

Wielka Brytania: konsultacje w sprawie aborcji możliwe przez Skype'a
Brytyjski resort zdrowia zezwolił lekarzom na wydawanie opinii w sprawie dopuszczenia kobiety do refundowanego
zabiegu przerywania ciąży na podstawie rozmowy telefonicznej lub przez Skype’a. Nowe wytyczne precyzują, iż prawo brytyjskie nie wymaga od żadnego z dwóch lekarzy, który muszą zaaprobować aborcję, by przeprowadził bezpośrednią rozmowę z kobietą chcącą poddać się usunięciu ciąży.
Josephine Quintavalle z organizacji Comment on Reproductive Ethics, zajmującej się etyką okołoporodową, stwierdziła, że telefoniczna konsultacja z lekarzem - który z dużym prawdopodobieństwem będzie lekarzem „pro-choice” w żaden sposób nie bierze pod uwagę faktu, iż zabieg ten jest pozbawieniem życia poczętego człowieka. Taka forma
konsultacji stanowi jej zdaniem drwinę z obowiązującego prawa i na pewno nie byłaby akceptowana przez specjalistów z innych dziedzin medycyny.
Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.bioedge.org

Wielka Brytania: etyka i nauka wobec badań prenatalnych stwierdzających autyzm
„Badania prenatalne mające wykryć autyzm wiążą się z licznymi trudnościami,

zarówno naukowymi jak i etycznymi”, zauważa jeden z wiodących badaczy w
tej dziedzinie, prof. Simon Baron-Cohen z Centrum Badania Autyzmu w Cambridge. Jego zdaniem optymizm związany z postępem w badaniach umożliwiających zdiagnozowanie autyzmu na podstawie próbki krwi jest przedwczesny. Uważa on, iż będzie to możliwe najwcześniej za 5 lat. Entuzjazm pojawił
się po uzyskaniu testów krwi pozwalających wykryć zespół Aspargera z 80%ową skutecznością.
Profesor Baron-Cohen wskazuje szczególnie na wątpliwości natury etycznej związane z tymi badaniami. Stwierdza
on, iż niezwykle trudno będzie na ich podstawie zróżnicować stopnie zaburzenia, co może powodować niepotrzebny
stres u przyszłych rodziców. Ponadto w Anglii i Walii w przypadku badań prenatalnych wykrywających zespół Downa
wynik pozytywny prowadzi do aborcji aż w 90% przypadków. Podobne statystyki w przypadku autyzmu byłyby katastrofalne.
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Baron-Cohen uznaje badania diagnostyczne w okresie prenatalnym za zasadne w sytuacji, gdy służyłyby one do
uprzedzenia rodziców o możliwości wystąpienia autyzmu i przygotowania ich na przyjście dziecka na świat, jak również do zaproponowania im wszelkiej pomocy potrzebnej do wychowania i rozwoju dziecka już po jego narodzeniu
(jak np. terapia mowy czy trening społeczny).
Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.bioedge.org

Czy należy zezwolić na transplantację organów od dawców z wirusem HIV?
Izraelscy bioetycy przekonują, że zezwolenie na transplantację organów od
dawców seropozytywnych do zdrowych biorców byłoby działaniem etycznym. Stwierdzają, iż ewentualny biorca powinien posiadać pełną świadomość otrzymania organu od osoby zarażonej wirusem HIV, a dzięki zasadzie
autonomii ma on prawo do akceptacji ryzyka wraz z potencjalną korzyścią.
Odebranie pacjentom takiego prawa byłoby ograniczeniem ich autonomii.
Według regulacji Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków osoby zarażone
wirusem HIV nie mogą być dawcami organów. Tymczasem możliwe jest pobieranie organów od osób zainfekowanych potencjalnie śmiertelnym cytomegalowirusem.
Obecnie w USA na liście osób oczekujących na organy znajduje się ponad 118 tys. obywateli. Szacuje się, że w 2013
roku zostało przeprowadzonych mniej niż 30 tysięcy transplantacji.
Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.bioedge.org

W 2013 roku w Belgii każdego dnia wykonywano pięć eutanazji
W ubiegłym roku liczba eutanazji w Belgii wzrosła o 26,8% w stosunku do
roku 2012, co oznacza, że każdego dnia miało tam miejsce 5 przypadków
eutanazji. Dane te dotyczą jedynie zarejestrowanych procedur, podczas gdy
wiele zostało z pewnością przeprowadzonych nieoficjalnie. Z 1816 przypadków 51,7% stanowili mężczyźni, zaś 48,3% kobiety. Najliczniejsza grupa wiekowa - 53,5% - to osoby pomiędzy 70. a 90. rokiem życia. Ponad 7%
stanowiły osoby powyżej 90 roku życia, pacjenci w wieku 60-70 lat to 21%,
a młodsi to 15% wszystkich przypadków.
Powyższe dane zostały opublikowane w „Sudpresse”, czołowym belgijskim francuskojęzycznym dzienniku. Oficjalna
wersja raportu nie jest jednak jeszcze dostępna na stronie Federalnej Komisji do Spraw Kontroli i Ewaluacji Eutanazji.
Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.bioedge.org

Kanada: legalizacja eutanazji w Quebecu
Quebec jest pierwszą kanadyjską prowincją, która zalegalizowała eutanazję, tym samym stając się czwartym po Holandii, Belgii i Luksemburgu miejscem, gdzie eutanazja jest legalna. W dwóch stanach USA – Waszyngton i Oregon istnieje możliwość przeprowadzenia samobójstwa wspomaganego, ale nie eutanazji.
Ustawa, znana pod nazwą „Bill 52”, została przyjęta 94 głosami na tak w stosunku do 22 głosów przeciwnych. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi osoba śmiertelnie chora, ale będąca w stanie świadomości, dotknięta stałym
fizycznym i psychicznym cierpieniem, które jest nie do zniesienia, ma prawo poprosić o śmiertelny zastrzyk.
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Walka o kontrowersyjne prawo nie jest jednak zakończona. Decyzja Quebecu jest bowiem sprzeczna z konstytucją
Kanady, która zakazuje eutanazji, uznając ją za przestępstwo. By ominąć tę kwestię, prawodawstwo w Quebecu eufemistycznie nazywa eutanazję „medyczną pomocą w umieraniu”, przedstawiając ją jako zagadnienie z dziedziny
ochrony zdrowia.
Przeciwnicy prawa do eutanazji przedstawili w Sądzie Najwyższym wniosek, w którym stwierdzają, iż eutanazja nie
ma nic wspólnego z opieką medyczną, a stosujący ją lekarze będą w konflikcie z zasadami Kodeksu Etycznego oraz
federalnym prawem karnym.
Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.bioedge.org

Belgijski diakon odpowiedzialny za 40 aktów eutanazji
Belgijski diakon Ivo Poppe został aresztowany w związku z dokonaniem co najmniej
40 aktów eutanazji na pacjentach jednego z katolickich szpitali.
Poppe, będący pielęgniarzem w Hôpital du Sacré-Coeur Menin i pełniący tam opiekę duszpasterską, przyduszał pacjentów albo podawał im zbyt dużą dawkę insuliny.
Wszystkie przypadki odnotowywał w swoim komputerze.
Według jego adwokata, działania Poppa były aktem współczucia wobec pacjentów szpitala będących w beznadziejnym stanie. Stan psychiczny Poppa wymaga badań psychiatrycznych.
Kościół katolicki jest zszokowany zaistniałą sytuacją. „Eutanazja i diakon to dwa słowa, które do siebie nie pasują”,
powiedział rzecznik diecezji w Brugii. „Możemy jedynie potępić działania, o które jest oskarżony oraz ubolewać nad
tym, co się stało”, dodał biskup Jozef de Kesel. „Współczujemy rodzinom ofiar pozostawionym z wieloma pytaniami i
w niepewności”.
Przypadek Ivo Poppa podnosi niewątpliwie pytania o praktykę eutanazji, legalną w Belgii od 2002 r. Dr Wim Distelmans - wielki obrońca eutanazji i przewodniczący Federalnej Komisji ds. Kontroli i Ewaluacji Eutanazji - stwierdził, że
przypadek Poppa nie ma nic wspólnego z kwestią legalności tej praktyki, gdyż diakon nie był lekarzem i działał niezgodnie z prawem.
Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie: www.bioedge.org

Pierwsze skargi na belgijskie prawo do eutanazji
Do belgijskiej Federalnej Komisji ds. Kontroli i Ewaluacji Eutanazji w ostatnim czasie
wpłynęły dwa zażalenia od rodzin osób, które poddano eutanazji. W. Distelmans, belgijski onkolog, propagator prawa do eutanazji, a równocześnie przewodniczący tejże
Komisji, znalazł się w niekomfortowej sytuacji.
Wystosowane skargi dotyczą bowiem zastosowania przez niego eutanazji wobec starszych kobiet cierpiących z powodu głębokiej depresji. Co więcej, kobiety te nie wykazywały chęci do przedwczesnego zakończenia życia. Sytuacja
jest tym bardziej niejasna, iż w obydwu przypadkach rodziny zostały poinformowane o eutanazji po fakcie.
W. Distelmans zasłania się literą prawa twierdząc, iż nie ma obowiązku informowania rodzin o planach eutanatycznych swoich pacjentów.
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Te dwa przypadki stanowią rysę na obrazie praktyk eutanatycznych, jaki istniał w świadomości Belgów do niedawna.
Osoby starsze, prosząc o eutanazję, czyniły to przy pełnym wsparciu swoich rodzin oraz za ich przyzwoleniem.
Przedstawiciel szpitala, w którym pracuje W. Distelmans, wyraża zadowolenie z faktu, iż sprawy trafiły do sądu, ponieważ jak twierdzi, istnieje nadzieja na rozwianie wszelkich wątpliwości prawnych w tej kwestii raz na zawsze.
Tłum. i oprac. Anna Różycka-Jarmolińska na podstawie www.bioedge.org

USA: czy lekarze powinni być obecni przy egzekucjach skazańców?
„Za nieetyczną należy uznać obecność lekarzy podczas wykonywania kary śmierci”, stwierdzili
pracownicy Uniwersytetu Harvarda: bioetyk Robert D. Truog, profesor prawa I. Glenn Cohen
oraz lekarz Mark A. Rockoff. „Bez względu na zasadność kary, wyrok śmierci nie może być
traktowany jako procedura o charakterze medycznym”.
Prawodawstwo amerykańskie zaleca asystę lekarza podczas wykonywanej egzekucji. Miałby
on gwarantować humanitarny charakter kary śmierci. Jednak pracownicy naukowi Harvardu
uznają tę konieczność za akt cynizmu podważający charakter zawodu lekarza.
Równocześnie może pojawić się pytanie, jak rozumieć obecność lekarza przy wspomaganym samobójstwie. Dla autorów wspomnianego sprzeciwu jest to zupełnie odrębna kwestia. Podkreślają, że eutanazja w przeciwieństwie do
kary śmierci jest aktem dobrowolnym: „eutanazja z asystą lekarza stawia w centrum uwagi wolę pacjenta, podczas
gdy egzekucja jest aktem woli systemu penitencjarnego”.
Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.bioedge.org

USA: zasady etyczne w badaniach naukowych nad ludzkim mózgiem
Amerykańska Komisja Bioetyczna przedstawiła prezydentowi Obamie raport dotyczący
jego projektu BRAIN, którego celem jest stworzenie mapy mózgu (pełna nazwa projektu to „Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies" – „Badania
mózgu przez rozwój innowacyjnych neurotechnologii". Prezydent przeznaczył na niego
100 mln dolarów). Komisja wzywa prezydenta do tego, by działania naukowców były
prowadzone w zgodzie z zasadami etycznymi i by ta kwestia została uwzględniona już
na samym początku badań.
Prezydent Obama zwrócił się do Komisji z prośbą o „podjęcie aktywnych działań zmierzających do określenia zbioru
podstawowych norm etycznych, które pomogą poprowadzić badania z dziedziny neurologii w dobrym kierunku, jak
również odpowiedzą na etyczne dylematy, które mogą pojawić się w trakcie zastosowania w praktyce dokonanych
odkryć". Amy Gutmann, przewodnicząca Komisji Bioetycznej, podkreśla, że „badania w dziedzinie neurologii, a więc
badania nad ludzkim mózgiem, dotykają w zasadniczy sposób kwestii tego, kim jesteśmy". Guttman dodaje, że „w
przeszłości Stanów Zjednoczonych zbyt często uchybienia etyczne w badaniach naukowych miały tragiczne konsekwencje i sprowadzały postęp naukowy na złe tory".
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org
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Projekt dyrektywy europejskiej w sprawie GMO
12 czerwca 2014 unijna Rada ds. Środowiska rozpoczęła analizę projektu nowej dyrektywy w sprawie żywności modyfikowanej genetycznie (GMO). Przedstawiony tekst
łagodzi dotychczasowe zasady, dając państwom członkowskim większą wolność w podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu (bądź też nie) danej uprawy GMO na swoim terytorium.
Do tej pory, jeśli kraj członkowski chciał zabronić uprawy jakiejś odmiany transgenicznej dopuszczonej przez Unię Europejską, musiał dostarczyć nowych dowodów naukowych wskazujących, że wiąże się ona z ryzykiem dla zdrowia ludzi lub zwierząt. Według
projektu nowej dyrektywy państwa członkowskie będą mogły zakazać uprawy z bardziej ogólnych przyczyn, np. wynikających z celów swojej „polityki rolnej, środowiskowej lub publicznej” lub z powodu przewidywanych niekorzystnych skutków społecznogospodarczych.
Przedstawiciele przemysłu GMO, tacy jak amerykańska grupa Monsanto, już ogłosili, że przyjęcie dyrektywy przez
Unię Europejską byłoby krokiem wstecz.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie www.genethique.org

20 lat po konferencji w Kairze
W dniach 7 - 12 kwietnia 2014 r. w trakcie czterdziestej siódmej sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju przy ONZ przedstawiono globalny raport i stanowiska poszczególnych krajów dotyczące oceny realizacji założeń Programu Działań
przygotowanego podczas Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju w Kairze w 1994 r. Ogólny
wniosek raportu mówi o niewykonaniu wszystkich celów i założeń, które miały doprowadzić do likwidacji nierówności i dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową, do upowszechnienia dostępu kobiet i dzieci do systemu
opieki zdrowotnej czy do likwidacji ubóstwa. W przyjętej 12 kwietnia nad ranem rezolucji Komisja wezwała kraje do
zwiększenia wysiłków na rzecz promocji równości płci, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w narodowych programach rozwoju.
Lektura oficjalnego stanowiska Polski przedstawionego przez Ambasadora RP przy ONZ p. Ryszarda Sarkowicza
wskazuje, że wiele założeń planów polityki demograficznej to deklaracje daleko odbiegające od rzeczywistości. Z wystąpienia Pana Ambasadora wynika, że kwestie przemocy w rodzinie i gwałtu są w Polsce skutecznie ścigane przez
organy państwowe, że kodeks pracy gwarantuje równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy, a dostęp do
bezpłatnego systemu opieki zdrowotnej dla kobiet i dzieci jest łatwy i powszechny. Jak czytamy w dokumencie, w
obliczu zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa RP i emigracji młodych obywateli, już od kilku lat polityka
prorodzinna i pronatalistyczna jest priorytetem dla rządzących. Bez wątpienia cytowane w sprawozdaniu programy i
założenia polityki demograficznej zawierają bardzo wiele rozwiązań, które w najbliższych latach mają podnieść
wskaźnik dzietności w Polsce poprzez różne formy pomocy rodzinie i ułatwienie kobietom łączenia życia rodzinnego
z zawodowym. Należy jednak zauważyć, że do realizacji wybrano tylko kilka, jak np. reforma wieku emerytalnego
(ale nie zniesiono w niej dyskryminacji kobiet przebywających na urlopie wychowawczym), czy finansowany ze środków publicznych program zapłodnienia pozaustrojowego. Pozostałe kwestie zapewniające bezpieczeństwo i stabilność finansową rodzinie i rozwój publicznych struktur opieki nad dziećmi i osobami starszymi zostały pominięte.
Lektura sprawozdania Komisji ds. Ludności i Rozwoju oraz Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych wskazuje natomiast, iż kluczowym założeniem planu działań w celu rozwiązania wszystkich problemów nierówności społecznych, przemocy i biedy ma być zagwarantowanie prawa do kontroli własnej seksualności i rozrodczości.
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Owe prawo ma zostać zapewnione poprzez dostęp do edukacji seksualnej i prokreacyjnej, antykoncepcji i aborcji.
Podobne tezy, jak np. że legalna aborcja zmniejsza śmiertelność wśród kobiet, są jednak wysoce kontrowersyjne. Z
samego raportu wynika że dostęp do antykoncepcji i aborcji nie rozwiązał problemu epidemii HIV/AIDS - strategia
„obniżenia do zera” liczby nowych zakażeń czy zapobiegania przekazaniu wirusa z matki na dziecko nie przynosi
efektów.
Komisja - zaniepokojona wzrostem przemocy związanej z płcią, orientacją seksualną i tożsamością płciową - chciała
zapisać w końcowej rezolucji gwarancję poszanowania „praw seksualnych” jako części powszechnych praw człowieka. Jednak po burzliwej dyskusji i - jak podkreślono - w wyniku sprzeciwu „małej grupy konserwatywnych państw” i
Watykanu, zapis o wolności seksualnej nie został umieszczony w ostatecznej wersji rezolucji.
Tłum. i oprac. Anna Baszyńska na podstawie www.ngosbeyond2014.org oraz www.stat.gov.pl

„Kazus prof. B. Chazana”
Niewątpliwie wydarzeniem, które w ostatnim miesiącu najbardziej poruszyło opinię
publiczną w kwestiach bioetycznych, był „kazus prof. B. Chazana”. Prof. dr hab.
n.med. Bogdan Chazan - ginekolog-położnik oraz dyrektor Szpitala GinekologicznoPołożniczego im. Św. Rodziny w Warszawie – odmówił, powołując się na klauzulę
sumienia, wykonania aborcji nienarodzonego dziecka, u którego stwierdzono poważne wady wrodzone. Ponadto odmówił wskazania lekarza, który by mógł takiego zabiegu dokonać, co zaleca Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Poniżej –
za zgodą dr hab. Piotra Kieniewicza – publikujemy fragmenty jego wywiadów, których udzielił dla portalu fronda.pl oraz gość.pl
Od dłuższego czasu w świecie medycznym da się zaobserwować proces odchodzenia od standardów etycznych, które
obowiązywały w medycynie od czasów Hipokratesa. Oczywiście, w czasach Hipokratesa zaproponowany przez niego
wzór przysięgi lekarskiej nie był jedyny. Niemniej, to właśnie sformułowana przez niego przysięga stała się wzorem
przyrzeczenia lekarskiego, obowiązującym w standardach naszej kultury europejskiej. To standardy, w ramach których życie ludzkie jest chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W przysiędze był wyraźny zapis, że lekarz nie
poda kobiecie środka, który zabije dziecko w jej łonie, ani nie poda środka, który przyspieszy śmierć ciężko chorego
pacjenta. Obecnie nie ma takich zapisów w przyrzeczeniu lekarskim.
Od strony etycznej, prawo które służy dobru społecznemu powinno być przestrzegane. W tym sensie jesteśmy moralnie zobowiązani do przestrzegania prawa. Jednakże tam, gdzie prawo domaga się czynów niegodziwych, ów obowiązek moralny ustaje (choć władza zachowuje aparat przymusu do wyegzekwowania takiego prawa). Stajemy wtedy
wobec wyboru: albo zachowamy moralną integralność i postąpimy dobrze (sprzeciwiając się prawu), albo sprzeniewierzymy się sumieniu i zachowamy literę prawa stanowionego. Każdy człowiek ma prawo odrzucić prawo stanowione, które rozpoznaje jako niemoralne w punkcie wyjścia. Nie musi tego publicznie rozgłaszać, zanim zatrudni się w
jakiejś placówce. Klauzula sumienia – z etycznego punktu widzenia – nawet nie musi być przewidziana w prawie (jak
to ma miejsce w ustawie o zawodzie lekarza), ponieważ sumienie ma priorytet przed prawem stanowionym.
Warto zauważyć, że sytuacja poważnego konfliktu prawa naturalnego i stanowionego dotyczy tylko spraw najwyższego rzędu, nade wszystko zaś życia i godności człowieka. To nie są kwestie prywatnych, osobistych przekonań światopoglądowych, ale absolutne pryncypia życia społecznego. Działania podjęte przez prof. Chazana – ginekologapołożnika, a więc lekarza, którego głównym zadaniem jest chronić życie i zdolność do jego przekazywania, pokazały
wyraźnie, co to znaczy być człowiekiem sumienia, człowiekiem o najwyższych standardach etycznych i profesjonalnych.
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Zabijanie chorych pacjentów (narodzonych i nienarodzonych) nie mieści się ani w profesjonalizmie, ani w
wysokich standardach etycznych. To, że jakiś lekarz uważa, że sposobem na chorobę nienarodzonego dziecka będzie jego uśmiercenie, nie tylko nikogo nie obliguje do zabójstwa, ale wręcz przeciwnie – wzywa każdego i wszystkich do stanięcia w obronie jego życia i godności. Dlatego chciałbym tu podziękować prof.
Bogdanowi Chazanowi, że pokazał najwyższą klasę: nie tylko odmówił dokonania zabójstwa chorego dziecka, ale wobec perspektywy wysoce prawdopodobnej śmierci przed narodzinami lub bezpośrednio po nich,
zaproponował opiekę hospicjum prenatalnego.
Dr hab. Piotr Kieniewicz, MIC
Więcej: na portalach gosc.pl oraz fronda.pl

PODYPLOMOWE STUDIA Z BIOETYKI
NA UNIWERSYTECIE PAPIESKIM
JANA PAWŁA II W KRAKOWIE
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na Podyplomowe
Studia z Bioetyki. Przeznaczone są one dla absolwentów szkół wyższych. Studia kształcą specjalistów w zakresie bioetyki i etyki medycznej, przygotowują do pełnienia funkcji nauczycieli etyki i bioetyki w szkołach, do pracy dziennikarskiej w tej dziedzinie, do pogłębionej etycznie pracy w służbie zdrowia, do pełnienia roli konsultantów bioetycznych lub innych funkcji w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach opiekuńczych czy hospicjach, do działalności w
centralnych, regionalnych czy szpitalnych komisjach bioetycznych, do pełnienia funkcji w urzędach administracji
publicznej, administracji związanej z służbą zdrowia i ochroną środowiska, do sprawowania funkcji kapelanów szpitali, do pracy wśród chorych, do bardziej świadomej etycznie promocji życia i zdrowia.
Początek studiów: październik 2014 roku
Zajęcia odbywają się w soboty i trwają przez 3 semestry.
Więcej informacji na stronie UPJPII: www.upjp2.edu.pl/strona/jcwkbphdg0
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