CLONAREA – PLANUL LECŢIEI

OBIECTIVE PENTRU ELEVI
•

Să înţeleagă rolul adoptării unor decizii democratice în problema stabilirii unui echilibru
între demnitatea umană şi libertatea de gîndire în domeniile ştiinţei, medicinei şi sănătăţii
publice.

•

Să înveţe problemele ridicate de clonare şi termenii ştiinţifici şi de politică publică utilizaţi
în acest domeniu al ştiinţei.

•

Să exploreze tensiunile existente între protejarea demnităţii umane şi alinarea suferinţei
umane apărute în cadrul discuţiei pe tema clonării terapeutice a celulelor umane.

•

Să analizeze motivele pentru şi împotriva clonării terapeutice a celulelor umane.

•

Să identifice zonele de acord şi dezacord cu alţi elevi.

•

Să decidă individual şi ca grup dacă autorităţile ar trebui să permită clonarea terapeutică a
celulelor umane, să îşi bazeze deciziile pe argumente solide.

•

Să reflecteze asupra valorii procedurii deliberării într-o democraţie.

PROBLEMA/ÎNTREBAREA PENTRU DELIBERARE
Ar trebui ca autorităţile din democraţia noastră să permită clonarea terapeutică a celulelor
umane?

MATERIALE
•

Desfăşurarea lecţiei

•

Anexa 1 – Ghidul deliberării

•

Anexa 2 – Activităţile deliberării

•

Anexa 3 – Reflecţiile elevului asupra deliberării

•

Textul

•

Bibliografie selectivă

•

Argumente pentru problema supusă deliberării (opţional – se foloseşte dacă elevii au
dificultăţi în identificarea argumentelor sau dacă timpul este prea scurt)
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CLONAREA
1

În 1996, oameni de ştiinţă din Scoţia au creat-o pe Dolly, oaia care era o copie fidelă a

2

mamei ei. De atunci, savanţi din alte părţi ale lumii au produs duplicate genetice ale unor animale

3

precum vaci, şoareci, pisici, cîini, cai, porci şi chiar dihori. Acest proces, numit clonare, a dus la

4

creşterea interesului şi îngrijorării autorităţilor şi a persoanelor obişnuite. Oficialităţi şi oameni din

5

întreaga lume discută despre utilizările celulelor umane în cercetarea medicală şi despre

6

posibilitatea reproducerii oamenilor prin clonare.

7

Tipuri de clonare

8

Clonarea este diferită de alte forme de reproducere asistată, cum ar fi inseminarea artificială

9

sau fertilizarea in vitro. În reproducerea asistată, sperma masculului donator este pusă împreună cu

10

ovului femelei donatoare, ca în reproducerea naturală. Prin contrast, clonarea implică tranferarea

11

materialului genetic din nucleul unei celule adulte a unui organism într-un ovul al cărui material

12

genetic a fost eliminat. După ce este supus unei descărcări electrice controlate, ovulul începe să se

13

dividă ca şi cum sperma l-ar fi fertilizat.

14

În privinţa clonării umane, savanţii şi oamenii politici fac, în general, o distincţie între

15

clonarea reproductivă şi cea terapeutică. La începutul ambelor procese se folosesc aceleaşi tehnici

16

(Consiliul Naşional German de Etică, 2004), dar ele diferă apoi în privinţe importante (Comitetul

17

pentru ştiinţă, inginerie şi politică publică, 2002).

18

Clonarea reproductivă, procesul prin care a fost creată oaia Dolly, implică implantarea unui

19

embrion în uterul unei female. Dacă implantarea are succes, embrionul creşte şi se naşte un copil ca

20

şi în alte condiţii. Rezultatul, ca “Mini-Me” doctorului Evil din filmele Austin Powers sau precum

21

maeştrii compozitori din opera rusească Copiii lui Rosenthal, este o copie genetică a donatorului.

23

Clonarea terapeutică nu presupune implantarea unui embrion într-un uter. Ea se
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24

concentrează pe celulele stem şi dezvoltarea lor. Aceste celule sunt foarte versatile: toate celulele

25

specializate ale corpului – oase, sînge, nervi, muşchi, piele – se dezvoltă din celule stem/tulpină. În

26

ciuda acestei versatilităţi, celulele stem “nu au ele însele capacitatea de a forma un fetus sau un

27

animal nou născut” (COSEPUP, 2002). Unii cercetători folosesc clonarea terapeutică pentru a

28

înţelege defectele genetice. Ei folosesc acest proces şi pentru a înţelege cum se refac celulele sau

29

ţesuturile oamenilor care suferă de boli degenerative sau de o infirmitate. Alţi savanţi folosesc

30

clonarea terapeutică deoarece cred că cercetarea celulelor stem, ca şi alte frontiere ale ştiinţei, va

31

conduce la descoperiri neaşteptate.

32

Celule sursă ale clonării

33

În prezent, surplusul de embrioni donaţi de părinţi în fertilizarea in vitro este folosit ca

34

resursă pentru celulele stem. De obicei, clinicile de fertilizare renunţă la embrionii nefolosiţi. Cînd

35

cercetătorii primesc embrioni de la un laborator de fertilizare, aceştia au doar cîteva zile dar sunt

36

viabili şi se dezvoltă. Ei sunt încă în stadiul de blastocist. Asta înseamnă că sunt un halou circular

37

de 64 – 200 de celule în două straturi. Cercetătorii iau stratul interior de celule pentru a le creşte în

38

laborator. Stratul exterior, care ar fi putut creşte în placentă, furnizînd nutrienţii pentru dezvoltarea

39

fetusului este îndepărtat.

40

Dezbaterea despre clonare

41

Nicio ţară nu sprijină astăzi clonarea reproductivă a celulelor umane. De la crearea lui

42

Dolly, ţările şi comunitatea internaţională încearcă să împiedice clonarea oamenilor pentru a

43

produce copii. O declaraţie a Adunării Generale a ONU din 1998 spune că “practicile care sunt

44

contrare demnităţii umane, cum ar fi clonarea reproductivă, nu vor fi permise” (Declaraţia

45

Universală cu privire la Genomul Uman şi Drepturile Omului).

46

Dar declaraţia spune şi că “libertatea de cercetare, care este necesară pentru progres este o

47

parte a libertăţii de gîndire. Aplicaţiile cercetării, inclusiv aplicaţiile din biologie, genetică şi

48

medicină, referitoare la genomul uman vor încerca să uşureze suferinţele şi să îmbunătăţească

49

sănătatea indivizilor şi a umanităţii ca întreg” (articolul 12). Acest echilibru de interese - păstrarea
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50

demnităţii umane şi eliberarea de suferinţă – ilustrează linia de demarcaţie dintre cei care văd

51

perspectiva şi valoarea clonării terapeutice şi cei care încearcă să impună o interdicţie totală tuturor

52

tipurilor de clonare.

53

Clonarea în societatea democratică: cine decide?

54

O altă întrebare cheie pe tema clonării este cine are autoritatea să decidă. Multe ţări au creat

55

comitete de savanţi, specialişti în etică, experţi din medicină pentru a ajuta la înţelegerea clonării.

56

Totuşi, cele mai multe guverne păstrează pentru ele însele puterea de a decide în această chestiune.

57

Nu este surprinzător că diferite democraţii au alegeri diferite. Consiliul German pentru Etică, de

58

exemplu, a recomandat în 2004 menţinerea Legii protejării embrionilor din 1990. Această lege

59

interzice toate formele de clonare. Această decizie s-a luat deşi majoritatea membrilor consiliului

60

erau în favoarea cercetărilor terapeutice. În 2006, parlamentul Australian a votat împotriva

61

interzicerii clonării terapeutice şi o interzicere de 5 ani trebuia să fie reconsiderată în Rusia în 2007.

62

SUA au redus finanţarea federală pentru clonarea terapeutică din 2001, limitînd cercetarea la un

63

grup îngust de celule stem aprobat de guvern. Oricum, cercetări private şi din surse de stat continuă

64

la institute americane şi în universităţi.

65

Clonarea celulelor umane: susţinători şi oponenţi

66

Suporterii clonării susţin că utilizarea neglijentă a termenului clonare a produs confuzie în

67

rîndul publicului, cu consecinţe asupra ştiinţei. Clonarea reproductivă plasează o celulă umană

68

modificată în uterul unei femei. Prin contrast, clonarea terapeutică se desfăşoară într-un laborator şi

69

nu poate duce la apariţia unei fiinţe umane. Diferenţele tehnice clare între clonarea terapeutică şi

70

cea reproductivă şi consensul internaţional împotriva clonării reproductive arată că există un pericol

71

mic de “alunecare” care să ducă de la clonarea care vindecă la clonarea care este condamnată

72

universal.

73

Suporterii sunt de acord că tehnologia clonării trebuie reglementată. Prin proceduri şi

74

asigurări legislative, societatea poate determina ce fel de clonare este acceptabilă şi ce clonare nu
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75

este acceptabilă. Clonarea reproductivă poate fi identificată, izolată, condamnată conform codului

76

penal şi, cînd este necesar, pedepsită fără a se limita astfel clonarea terapeutică.

77

Deşi sunt îngrijoraţi cu privire la experimentele care implică fiinţa umană, suporterii clonării

78

terapeutice afirmă că “embrionii” folosiţi în cercetare sunt într-adevăr blastocite mici de celule stem

79

nediferenţiate. Aceste blastocite ar putea fi aruncate sau distruse de clinicile de fertilizare şi

80

instituţiile medicale. Prin clonarea terapeutică, aceste celule pot fi salvate şi utilizate în folosul

81

vieţii.

82

Suporterii argumentează că acest tip de clonare promite alinarea suferinţei umane şi

83

promovarea cunoaşterii. „Obţinerea celulelor şi a ţesuturilor prin clonare terapeutică oferă o mare

84

speranţă multor pacienţi incurabili”, spune profesoarea Eva Syklova, directoare a Institutului de

85

medicină experimentală al Academiei de Ştiinţe din Praga. Această cercetare va fi ghidată de

86

motivaţie şi de principii democratice: rezultatele vor fi supuse revizuirii de către alţi cercetători şi

87

activitatea ştiinţifică va fi desfăşurată numai cu informarea şi acordul societăţii.

88

Oponenţii clonării terapeutice spun că procesele “diferite” din cele două tipuri de clonare se

89

bazează pe distrugerea embrionilor umani. Astfel, spun ei, nu este nicio diferenţă din punct de

90

vedere moral între cele două clonări. Clonarea neagă drepturile fundamentale ale persoanelor şi le

91

reduce la aspecte tehnice sau medicale. După cum notează Okon Efiong Isong de la misiunea ONU

92

din Nigeria, “Naţiunile Unite au fost create cu scopul principal de a stopa toate actele care ar putea

93

viola sanctitatea şi demnitatea vieţii – inclusiv aplicarea ştiinţei şi tehnologiei. Este, într-adevăr, un

94

paradox de neconceput că susţinătorii clonării umane în scop terapeutic ar accepta distrugerea sau

95

sacrificarea vieţii – pentru că embrionul uman înseamnă viaţă, viaţă în stadiu incipient – pentru a

96

salva altă viaţă.”

97

Oponenţii mai argumentează că această clonare dă preferinţă vieţii apărute deja faţă de viaţa

98

nenăscută care nu îşi poate exprima opinia. Odată ce embrionul este selectat pentru clonarea

99

terapeutică, acea viaţă a luat sfîrşit. Este responsabilitatea celor care pot să vorbească să se exprime

100

pentru cei care nu pot sa vorbească. Mai mult, celulele stem necesare în cercetare pot fi procurate
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101

din alte surse, cum ar fi sîngele din cordonul ombilical. Astfel, utilizarea embrionilor clonaţi nu mai

102

este necesară.

103

Criticii notează şi divergenţa dintre costurile clonării şi posibilele beneficii pentru

104

umanitate. Orice progrese ştiinţifice sau medicale sînt la mulţi ani distanţă, spun ei. De succese vor

105

beneficia, cu precădere, cei bogaţi şi influenţi. Banii şi efortul ştiinţific alocate clonării ar putea să

106

fie îndreptate spre rezolvarea problemelor curente – SIDA, malarie şi tuberculoză. Aceste fonduri ar

107

putea ajuta zeci de milioane de oameni dintre cei mai săraci chiar acum. Deciziile în aceste

108

chestiuni nu pot fi lăsate pe seama savanţilor. Oamenii de ştiinţă doresc să facă orice poate fi făcut.

109

Ei nu se gîndesc mereu ce ar trebui făcut.

110

Dezbaterea cu privire la clonare pune întrebarea ce înseamnă să fii om. În ciuda tuturor

111

progreselor omenirii în domeniul cunoaşterii, oamenii încă încearcă să găsească răspunsul la această

112

întrebare fundamentală.
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Clonarea – Întrebarea pentru deliberare cu argumente
Întrebarea pentru deliberare
Ar trebui ca autorităţile din democraţia noastră să permită clonarea terapeutică a celulelor
umane?

DA – Argumente în sprijinul întrebării pentru deliberare
1. Utilizarea imprecisă a termenului clonare derutează publicul în detrimentul ştiinţei. Clonarea
terapeutică este clar altceva decît clonarea reproductivă. Clonarea reproductivă plasează o celulă
umană modificată în uterul unei femei. Prin contrast, clonarea non-reproductivă are loc într-un
laborator şi nu poate conduce la naşterea unei fiinţe umane. Aceste diferenţe înseamnă că există
un pericol mic de „alunecare” care să ducă de la clonarea care vindecă la clonarea care este
condamnată universal.
2. Clonarea terapeutică acoperă un areal de posibilităţi ştiinţifice. Unele sunt cercetările celulelor
stem şi alte forme de clonare non-reproductivă. Clonarea terapeutică este foarte promiţătoare în
ceea ce priveşte alinarea suferinţei umane şi progresul cunoaşterii umane.
3. Tehnologia clonării este prea tentantă pentru a nu fi reglementată. Datorită extraordinarului său
potenţial, oameni fără scrupule vor folosi clonarea. Prin proceduri şi asigurări legislative,
societatea poate să reglementeze ce fel de clonare este permisă. Poate, de asemenea, să fixeze
limite şi să definească ce fel de clonare este ilegală. Clonarea reproductivă poate fi identificată,
izolată, condamnată din punct de vedere penal şi, cînd este necesar, pedepsită fără limitarea
cunoaşterii ştiinţifice sau a progresului medical care pot fi realizate prin clonarea terapeutică.
4. Oamenii de ştiinţă au pregătirea tehnică şi background-ul necesare pentru a lua decizii în
cunoştinţă de cauză. Societăţile democratice trebuie să înveţe, să discute şi să dezbată
chestiunile de etică şi morală asociate clonării terapeutice. Expertiza oamenilor de ştiinţă este
critică pentru a ajuta democraţiile să ia decizii politice în cunoştinţă de cauză.
5. “Embrionii” folosiţi în cercetare nu sunt copii cu membre sau cu creier. Ei sunt sfere mici de
celule stem. Mai mult, embrionii folosiţi în prezent provin din clinici de fertilizare unde sunt
aruncaţi în mod obişnuit. Utilizarea lor în cercetare înseamnă că nu se irosesc. Folosirea lor
arată potenţialul lor de a dezvolta cunoaşterea umană.
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Clonarea – Întrebarea pentru deliberare cu argumente
Întrebarea pentru deliberare
Ar trebui ca autorităţile din democraţia noastră să permită clonarea terapeutică a celulelor
umane?

NU – Argumente împotriva întrebării pentru deliberare
1. Procesele din clonarea terapeutică şi cea reproductivă se bazează pe acelaşi act fundamental:
distrugerea embrionilor umani. Prin urmare, clonarea terapeutică nu diferă de cea reproductivă –
tipul condamnat universal ca fiind un afront la adresa demnităţii umane.
2. Clonarea terapeutică este ceva rău deoarece ea presupune crearea unor fiinţe umane doar pentru
a fi „recoltate” în beneficiul altor fiinţe umane. Această activitate dă impresia că unele vieţi sunt
mult mai imporante decît altele. Mai mult, embrionii clonaţi nu sunt necesari în cercetarea
celulelor stem – celule din sîngele cordonului ombilical putînd fi folosite în locul embrionilor.
3. Clonarea este foarte costisitoare şi progresul în acest domeniu se va petrece în viitorul îndepărtat
şi de el va beneficia numai categoria bogată şi influentă a populaţiei. Banii şi efortul folosite în
clonare ar trebui îndreptate spre problemele curente – cum sunt SIDA, malaria şi tuberculoza –
care afectează milioane din cei mai săraci oameni de pe planetă.
4. Omenirea nu poate lăsa în seama „experţilor” deciziile cu privire la clonare. Oamenii de ştiinţă
nu se întreabă dacă ceva ar trebui sau nu făcut, ei se întreabă dacă ceva poate fi făcut şi ce se
poate învăţa din acel lucru. Societăţile, prin acorduri naţionale şi internaţionale, au dreptul şi
responsabilitatea de a trasa liniile de delimitare în cercetarea ştiinţifică.
5. Clonarea umană reprezintă caracteristicile cele mai rele ale capitalismului. Atît clonarea
terapeutică cît şi cea reproductivă transformă embrionii umani în ceva mai mult decît părţi de
rezervă sau haine noi pentru cei care şi le pot permite. Cînd fiinţele umane sunt văzute ca
mărfuri, li se neagă drepturile fundamentale ca persoane.
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