
Vedci vynašli spôsob ako navrhnúť molekuly, ktoré by mohli viesť k prelomu v oprave kostí pomo-

cou obnovenia prirodzenej štruktúry kosti na úrovni nanomierky. Boli vytvorené syntetické nanov-

lákna, ktoré sa dokážu samozostaviť do 3D štruktúr, ktoré napodobňujú základné vlastnosti 

ľudskej kosti, takým je napríklad kolagén. Kolagén je najpočetnejším proteínom v ľudskom tele. 

Nachádza sa vo väčšine ľudského  tkaniva, vrátane kostí, chrupky, srdca, očí a kože a dodáva 

týmto tkanivám ich štrukturálnu silu. 

Keď sa tieto syntetické nanovlákna vytvárajú, vzniká gél, ktorý by sa mohol dať použiť ako určité 

lepidlo na zlomeniny kostí alebo na vytvorenie skeletu, na ktorom sa obnovia iné tkanivá. Výsled-

kom chemickej štruktúry nanovláknového gélu je, že podporuje spojenie buniek prirodzenej kosti, 

čo pomôže napraviť fraktúru. Tento gél by sa mohol dať použiť na vylepšenie implantátov alebo 

protéz bedrových a iných kĺbov. Tieto vlákna sú „priateľské k bunke“ a bunky môžu na nich rásť. 

SEM zábery nanovlákien a hFOB nasadených na elektrospanové nanovláknovité skelety. 

Ref: Biocomposite nanofibres and osteoblasts for bone tissue engineering J. Venugopal, P. Vadgama, T. S. Sampath-

Kumar a S. Ramakrishna Nanotechnology 18 (2007)

 

Na tejto technológii sa pracuje s cieľom liečiť kosti, ale prirodzeným vývojom by sa mohla neskôr 

využívať aj na posilnenie inak zdravých kostí, aby sa stali takmer nezlomiteľnými. Toto riešenie 

asi nebude dostupné pre niektorých ľudí (vzhľadom na jeho cenu alebo obmedzenú dostupnosť), 

takže mohlo by sa stať nástrojom zdokonalenia človeka len pre zopár ľudí. 

Dilemou je:

Je prijateľné využívať metódy vyvinuté pre liečebné postupy na zdokonalenie ľudského 

tela?

NANO - Rolová hra
„Chceš byť superčlovekom?“
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Dilemou je:
Je prijateľné využívať metódy vyvinuté pre liečebné postupy na 
zdokonalenie ľudského tela?

Aktér: Vedec

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Zastupuješ spoločenstvo vedcov a výskumníkov v oblasti nanovedy a 
nanotechnológie.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Získať vedomosti a znalosti o vlastnostiach materiálov na úrovni 
nanomierky. 
• Navrhnúť mnoho nových materiálov na lekárske využitie. 

Ľudia sa často boja neznámych vecí a chceli by odolávať zmenám. 
Základným predpokladom vedy je vždy posúvať hranice poznaného. 
Bez tohto úsilia by nikdy nedošlo k zlepšeniu podmienok, v ktorých 
žijeme alebo zdokonaleniu technológie, ktorá nám slúži. Nie je správne 
pokúšať sa obmedziť to, čo veda môže dosiahnuť. To, čo by sme mali 
monitorovať, nie je veda, ale etika ľudí, ktorí ju používajú. Spoločenské 
hodnoty a morálne princípy nie sú doménou vedy. 

• 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:
Je prijateľné využívať metódy vyvinuté pre liečebné postupy na 
zdokonalenie ľudského tela?

Aktér: Pacient

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Zastupuješ pacientov potrebujúcich zdravotnú starostlivosť. 
Tvojou prvotnou motiváciou je :
• Uistiť sa, že dostaneš takú zdravotnú starostlivosť, akú  
potrebuješ. 
• Zabezpečiť, aby si mohol/mohla rozhodovať o tom, aký druh  
starostlivosti ti bude poskytnutý.  

Čokoľvek, čo urýchli moje zotavovanie mi dokonale vyhovuje! Mám 
rodinu, o ktorú sa starám a potrebujem sa vrátiť do práce, aby som 
zarobil(a) peniaze pre svoju rodinu. Zlomil(a) som si bedro, keď ma 
zrazili na bicykli a tento úraz vplýva nielen na mňa, ale aj na moju rodinu. 
Skutočne si myslím, že by bolo nesprávne využívať tento druh 
technológie len na zdokonalenie ľudského tela. Predstavte si 
spoločnosť, v ktorej by si niektorí ľudia mohli dovoliť mať nezlomiteľné 
kosti a iní by si to dovoliť nemohli, to by bola nočná mora.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

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

Myslím si, že………



NANO - Rolová hra
„Chceš byť superčlovekom?“

NANO - Rolová hra
„Chceš byť superčlovekom?“

Dilemou je:
Je prijateľné využívať metódy vyvinuté pre liečebné postupy na 
zdokonalenie ľudského tela?

Stakeholder: Ethicist

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Zastupuješ etickú skupinu dožadujúcu sa sociálnej spravodlivosti a 
rovnosti. 
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Uistiť sa, že nikomu nechýbajú jeho základné potreby.
• Je potrebné dať prioritu globálnej distribúcii produktov a služieb 
vytvorených nanotechnológiami.

Etika sa týka spoločenských noriem a hodnôt, ktorými sa riadia nielen 
jednotlivci, ale aj ich pôsobenie na ostatné ľudské bytosti a spoločenstvá 
a ich okolie. Nemôže byť správne využívať možný život meniaci liečebný 
postup na zdokonalenie tela niektorých ľudí. Na čo sa zmení ľudská 
rasa? Nový svet –systém pozostávajúci z vrstiev ľudských bytostí, 
niektorí budú mať dosť peňazí na to, aby sa stali prakticky 
nezničiteľnými? 

• 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:
Je prijateľné využívať metódy vyvinuté pre liečebné postupy na 
zdokonalenie ľudského tela?

Aktér: Multimilionár

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Zastupuješ skupinu veľmi bohatých ľudí, ktorí si môžu dovoliť takého 
vylepšenie ľudského tela. 
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Mať najlepšiu kvalitu života, ktorú je možné kúpiť si za peniaze. 
• Mať právo použiť svoje peniaze na to, na čo chcem. 

Prečo by som si nemohol/nemohla dať vylepšiť svoje telo, ak chcem? 
Môžem si to bez problémov dovoliť a rozhodol/rozhodla som sa pre to, 
koniec koncov, plastická chirurgia nie je protizákonná. Chcem žiť tak 
dlho a zdravo, ako len budem môcť a vyskúšam čokoľvek, aby sa mi to 
podarilo dosiahnuť. 

• 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:
Je prijateľné využívať metódy vyvinuté pre liečebné postupy na 
zdokonalenie ľudského tela?

Aktér: Súkromné zdravotnícke zariadenie

• Prečítaj si text na svojej kartičke a podeľ sa o svoj názor so skupinou

Zastupuješ súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré vyvinulo techniky 
na spevnenie kostí a snaží sa ich uviesť na trh. 
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Poskytovať liečbu zameranú na opravu kostí. 
• Uspokojiť dopyt po zlepšovaní tela.
• Vyprodukovať zisk pre zdravotnícke zariadenie. 

Snažíme sa uspokojiť dopyt zo strany ľudí. Toto je v našej právomoci. 
Voči našim akcionárom sme zaviazaní preskúmať všetky spôsoby, ktoré 
vedú k zvýšeniu ziskov. Ak existuje dopyt po zlepšovaní tela, budeme sa 
ho snažiť uspokojiť. To je našou úlohou. Zdokonaľovanie tela je tu už po 
desaťročia, vezmime si napríklad takú plastickú chirurgiu, ktorá je v 
súčasnosti bežným javom. Je samozrejmé, že vývoj bude napredovať aj 
v tejto oblasti podobne ako napreduje v iných oblastiach.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

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

NANO - Rolová hra
„Chceš byť superčlovekom?“

Dilemou je:
Je prijateľné využívať metódy vyvinuté pre liečebné postupy na 
zdokonalenie ľudského tela?

Aktér: Deti

Aký je váš názor?


