
„Дејли мејл“: Кинеском научнику који тврди да је створио генетски модификоване бебе - прети смртна казна
среда, 09 јануар 2019 00:29

Колеге кинеског научника Хе Ђијанкуија, који тврди да је створио генетски
модификоване близнакиње отпорне на вирус сиде, кажу да му прети строга казна, чак и
смртна, због истраживања које многи сматрају гнусним.

  

  

Хе, који се од децембра наводно налази у кућном притвору у стану под државним
власништвом у Шенжену, могао би се суочити са оптужбама за мито и корупцију —
злочине који су у његовој земљи кажњиви смрћу, преноси „Дејли мејл“.

  

Професор Робин Ловел Беџ, са лондонског института „Френсис Крик“ каже да је
неколико људи изгубило главу због корупције.
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Истовремено, Вилијам Ни, истраживач који се бави Кином при организацији „Амнести
интернешенел“, наводи да Кина погуби више људи него иједна друга земља у свету, док
је систем смртне казне те земље обавијен велом тајне.

  

Верује се да је Хе под сталном присмотром наоружаних чувара након што му је прећено
смрћу и брзим судским поступком.

  

„Дејли мејл“ наводи да је Хе по професији физичар, а не биолог, те да није био довољно
квалификован нити способан да сам спроведе поменуто истраживање.

  

Верује се да је употребио сопствено богатство од 40 милиона фунти како би
финансирао тај пројекат и да је приватно ангажовао високо квалификоване научнике да
спроведу истраживање о којем се, иначе, мало зна, сем да су њиме прекршена сва
правила и смернице о етици и законитости на пољу генетике.

  

Професор Ловел-Беџ каже да је кинески научник „заправо веровао да чини нешто добро
и заиста важно за добробит човечанства, премда су му сви говорили да то не треба да
чини“.

  

„Овде имамо физичара који се не разуме много у билогију, веома је богат, има огроман
его и жели да буде први у нечему што ће променити свет“, тако га описује британски
професор.

  

Свет научника и шира јавност остали су запањени када је др Хе Ђијанкуи на Јутјубу
објавио видео-снимак у којем тврди да је успешно створио генетски модификоване
бебе-близнакиње.

  

Академици су осудили његов неетички поступак и оштро критиковали његову процедуру,
намере и приступ моралности.
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Његов контроверзни рад, који му је донео надимак „кинески Франкештајн“, осудила је
лекарска заједница, као и кинески здравствени званичници, који су рекли да о овом
експерименту ништа не знају.

  

Генетско модификовање је забрањено у Британији, САД и многим другим деловима
света, а истраживачи указују да, ако су Хеове тврдње истините, његов „монструозни“
експеримент није морално одбрањив.

  

Близнакиње Лулу и Нана наводно су рођене у октобру и верује се да је циљ њиховог
генетског модификовања био да буду отпорне на вирус сиде.

  

  

Ове потенцијално опасне промене ДНК могле би бити пренете на будуће генерације, а
ово истраживачко поље је још у повоју и прилично је непознато.

  

Тврдње кинеског научника нису независно потврђене.

  

(Спутњик, АП) 
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