
Rakovina vzniká, keď v tele začnú rásť a veľmi rýchlo sa šíriť anomálne bunky. Tieto rakovinové 

bunky sa často nie veľmi líšia od zdravých buniek, čím sa sťažuje liečenie rakoviny. Počas 

väčšiny spôsobov liečby rakoviny sa pri ničení chorých buniek ničia aj niektoré zdravé bunky, čo 

spôsobuje, že pacienti sa cítia zle a môže dôjsť k potlačeniu imunitného systému. Čo keby sa 

vám podarilo vyvinúť liečbu, ktorá by bola zameraná len na rakovinové bunky a zdravých buniek 

by sa ani nedotkla? Nanotechnológia to možno jedného dňa umožní. Vedci majú mnoho nápadov 

ako by sa mohli využiť nanočastice na boj s chorobami.

Výskumníci z Rice University predviedli využitie  nanočastíc s priemerom 120 nm pokrytých 

obalom zo zlata, ktoré sa dokážu zamerať na rakovinové nádory.

Tieto nanoobaly sa dajú tak navrhnúť, aby sa naviazali na rakovinové bunky tým, že protilátka 

alebo peptidy sa naviažu na povrch nanoobalu.  Ožarovaním okolia nádoru energiou blížiacou sa 

infračervenému žiareniu, ktoré prechádza cez telo bez toho, aby sa nahrievalo, sa zlato v obale 

nahreje dostatočne na to, aby mohlo zničiť rakovinové bunky, zatiaľ čo zdravé bunky zostanú 

nedotknuté....

Toto správanie zlatých nanočastíc otvára cestu novým možnostiam v liečbe rakoviny. Ešte stále 

sú tu však otvorené otázky, ako napríklad: je tu možnosť, že tieto nové lieky by mohli spôsobiť iné 

zdravotné problémy?

Dilemou je :

Mali by sa na liečbu pacientov využívať zlatom obaľované nanočastice ešte predtým, ako 

sa preskúmajú možné zdravotné riziká s tým spojené?
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Dilemou je:
Mali by sa na liečbu pacientov využívať zlatom obaľované 
nanočastice ešte predtým, ako sa preskúmajú možné zdravotné 
riziká s tým spojené?

Aktér – Pacienti

Zastupuješ pacientov, ktorí potrebujú onkologickú zdravotnú 
starostlivosť.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Urobiť všetko preto, aby ste mohli dostať takú zdravotnú starostlivosť, 
akú potrebujete.
• Zabezpečiť, aby ste mohli rozhodovať o tom, aký druh starostlivosti vá 
bude poskytnutý.

Zváž nasledovné:
• Je samozrejmé, že chceš čo najskôr dostať tú najlepšiu možnú liečbu. 
Mohlo by to znamenať rozdiel medzi životom a smrťou. Nemalo by sa o 
tom debatovať a diskutovať.
• Mohli by sa objaviť dlhodobé zdravotné riziká.
• Chceš mať právo vedieť, ktorú liečbu ti predpíšu.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………

Dilemou je:
Mali by sa na liečbu pacientov využívať zlatom obaľované 
nanočastice ešte predtým, ako sa preskúmajú možné zdravotné 
riziká s tým spojené?

Aktér: Nadnárodná farmaceutická spoločnosť

Zastupuješ spoločnosť, ktorá vyvinula lieky v nanoobaloch pokrytých 
zlatom, a ktorá sa snaží uviesť ich na trh.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Poskytnúť liek, ktorý zachráni život.
• Vyprodukovať zisk pre akcionárov. 

Zváž nasledovné:
• Umožní nám to vyvinúť viac liekov ničiacich rakovinu, výsledkom čoho 
bude viac zachránených životov. So ziskami z predaja väčšieho 
množstva liekov môžeme viac investovať do výskumu v oblasti liečenia 
smrteľných chorôb.
• Mohli by sa objaviť dlhodobé zdravotné riziká. 
• Viac predaných liekov znamená väčší zisk pre akcionárov.
• Onkologickí pacienti privítajú akúkoľvek sľubnú inováciu, nemôže to 
byť pre nich horšie ako chemoterapia.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
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Dilemou je:
Mali by sa na liečbu pacientov využívať zlatom obaľované 
nanočastice ešte predtým, ako sa preskúmajú možné zdravotné 
riziká s tým spojené?

Aktér: Poisťovníctvo

Zastupuješ poisťovníctvo, vrátane malých spoločností aj veľkých Organ-
izácií pre udržiavanie zdravia (HMO). Tvojou prácou je v mene pacientov 
platiť za liečebné postupy.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Urobiť všetko preto, aby poistení pacienti dostali takú zdravotnú 
starostlivosť, akú potrebujú.
• V čo najväčšej možnej miere kontrolovať rozhodnutia o potrebnej 
zdravotnej starostlivosti.
• Udržiavať liečebné výdavky na takej nízkej úrovni, ako je to len možné, 
aby sa zvýšili zisky.

Zváž nasledovné:
• Lieky v nanoobaloch pokrytých zlatom určené na liečbu rakoviny pred-
stavujú významný nový prostriedok na záchranu života.
• Ak použitie tohto lieku bude hradené z poistky, je pravdepodobné, že 
cena poistky bude veľmi vysoká. Na druhej strane, ak sa rozšíri 
používanie tohto lieku, v skutočnosti by sa mohli znížiť liečebné náklady.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
Myslím si, že………

Dilemou je:
Mali by sa na liečbu pacientov využívať zlatom obaľované 
nanočastice ešte predtým, ako sa preskúmajú možné zdravotné 
riziká s tým spojené?

Aktér: Vláda

Zastupuješ vládu, ktorá rozhoduje o tom, ktoré lieky budú mať licenciu a 
ako budú dostupné, napr. cez verejné zdravotné poistenie.

Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Chrániť občanov pred nebezpečenstvom (dokonca aj vtedy, ak oni  sa 
chcú správať iným spôsobom).
• Presadzovať a udržiavať vyššiu technologickú úroveň národa.
• Udržiavať čo najnižšie výdavky na verejnú zdravotnú starostlivosť.

Zváž nasledovné:
• Lieky v nanoobaloch pokrytých zlatom sú zaujímavou novou technoló-
giou, agentúry pre ochranu zdravia majú vysoký záujem o jej využitie.
• Cieľom tejto novej technológie je zachrániť život.
• Mala by (alebo môže) vláda financovať liečenie z verejného zdravot-
ného poistenia, ktoré je drahšie než to, ktoré je momentálne dostupné?

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.
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Myslím si, že………

Dilemou je:
Mali by sa na liečbu pacientov využívať zlatom obaľované 
nanočastice ešte predtým, ako sa preskúmajú možné zdravotné 
riziká s tým spojené?

Aktér:  Lekári

Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Postarať sa o to, aby pacienti dostali podľa svojich potrieb čo najlepšiu 
možnú lekársku starostlivosť.
• Brániť svoju pozíciu tých, ktorí tvoria rozhodnutia týkajúce sa lekár-
skych záležitostí.

Zváž nasledovné:
• Nanočastice sa zhromažďujú len v okolí nádoru, takže táto terapia je 
veľmi presne lokalizovaná a nezasahuje zdravé tkanivo.
• Mali by sme dôverovať novej technológii, ktorá je menej obvyklá?
• Mal by mať každý prístup k tejto terapii?
• „Vidím, ako ľudia trpia a privítal(a) by som akýkoľvek lepší spôsob 
liečby.“

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa 
vyššie uvedené informácie obmedzovali.
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Dilemou je:
Mali by sa na liečbu pacientov využívať zlatom obaľované 
nanočastice ešte predtým, ako sa preskúmajú možné zdravotné 
riziká s tým spojené?

Aktér: Deti

Aký je váš názor?


