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Samokrytyka koreańskiego pioniera
klonowania
52-letni Hwang Woo-suk zdobył światowy rozgłos po uzyskaniu pierwszych w świecie sklonowanych
ludzkich zarodków i komórek macierzystych dopasowanych do konkretnych pacjentów. Klonowanie

mogłoby teoretycznie być źródłem komórek macierzystych, stosowanych w leczeniu choroby
Parkinsona, cukrzycy czy chorób serca. Identyczne z komórkami pacjenta, pozwalałyby
wyeliminować ryzyko odrzucenia przeszczepu.
Jednak tworzenie płodów mających być tylko źródłem części zamiennych napotkało opór z przyczyn
etycznych.
Niedawno prof. Gerald Schatten, amerykański kolega prof. Hwanga, zerwał z nim współpracę
z powodu sposobu pozyskiwania przez Koreańczyków komórek jajowych. Gdy pismo "Nature" pytało
Hwanga o pochodzenie jajeczek, zaprzeczał, by były pozyskiwane od jego współpracowniczek.
Kłamał.
Dopiero podczas środowej konferencji profesor Hwang przyznał, że pobierał komórki od kobiet ze
swojego zespołu - same mu to zaproponowały. Początkowo nie zgodził się, później współpracowniczki
ofiarowały jajeczka pod fałszywym nazwiskiem, bez zezwolenia profesora. Gdy Hwang poznał
prawdę, zataił ją, "by chronić prywatność naukowców". Takie postępowanie wykracza poza
międzynarodowe standardy medyczne.
Południowokoreańskie ministerstwo zdrowia tłumaczy, że profesor Hwang pobierał komórki od
współpracownic, gdy jeszcze nie było to w Korei zakazane. Przedstawiciele ministerstwa przyznali,
że inne kobiety - dawczynie komórek - dostawały za nie tysiące dolarów. Działo się to jednak bez
wiedzy Hwanga i zanim prawo zabroniło takiego handlu.
Profesor przeprosił, że poszukując jak największej liczby komórek jajowych do badań, zapomniał
o problemach etycznych. Zrzekł się wszelkich publicznych stanowisk - był między innymi
przewodniczącym niedawno powstałej organizacji World Stem Cell Hub, zajmującej się badaniami
nad komórkami macierzystymi i ich wytwarzaniem na potrzeby naukowców. Będzie jednak
kontynuował badania na uniwersytecie w Seulu.
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.
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Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.

02-04-2020

Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.

02-04-2020

Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.
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Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.

31-03-2020

Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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