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etan efikon povas havi nia VOltO antaü naciaj kaj internaciaj instancoj
se la movado estas malgranda. Ni redonu al la movado la iaman en-
tuziasmon! Du homkategorioj kapablas je entuziasmo kaj povos de-
cidi la estontecon de Esperanto: la junularo kaj la sindonemaj homoj
karakterplenaj. La financoj venos poste: ne kiel motoro, sed kiel
konsekvenco kaj necesa rimedo. Sed por tio, UEA firme direktu sin
al klaraj celoj, Car neniu vento estas bona por kapitano kiu ne scias al
kiu marbordo li alvenu. Gi farigu pli enhavoriöa, pli atenta al suges-
toj, malpli burokrata, pli batalanta, malpli hobiisma.

Jen do tio, kion la movado kaj la scienco povas kaj devas fari unu
por la alia. Ni pretas aüskulti ankaü aliajn opiniojn. La gisnunaj dis-
kutoj entenas sufiöe da raciaj ideoj. La grava manko estas la nefar-
emo. Kial tiom da homoj, fidelaj al nia ideo, povas resti senfaraj? Ni
memoru, ke en Julio 1985 aperis gravega dokumento Centjara Ju-
bileo de Esperanto, renkonte al la jubilea jaro 1987. Redaktita de
Andre Staas, en la nomo de la Internacia Komitate por la Jubilea
Jaro. Tiu dokumento entenis centojn da ideoj, komence kun invito-
proponoj por la patronoj de la Komitato (inter ili la rege de Hispa-
nio), kaj de naciaj patronaj komitatoj gis kongresoj, festivaloj, seien-
caj simpozioj, agadoj Ce UNESCO, agadoj Ce parlamentoj kaj aliaj
instancoj, kulturaj okazajoj, kursoj, lernejaj projektoj, multaj agadoj
de la landaj kaj fakaj asocioj kaj tiel plu. Kio estis realigita el tiu Do-
kumento? Gi entenis ankaü prelegvojagojn de eminentuloj, kaj plu-
rajn agadojn en universitatoj kaj altlemejoj, Se nur dekono de tiuj
sugestoj estus realigitaj, kun la iamaj firmeco kaj entuziasmo, la Ju-
bilea Jaro ne estus troviginta en la malkreska periodo de nia movado.
La movado havas multajn necesajn kaj bone elpensitajn sugestojn.
Mankas nur la homoj, kiuj efektivigas tiujn sugestojn kaj anal i-
zas la rezultojn por plibonigi la efikon. Cu la Esperanto-movado
havas ankoraü tiajn homojn?
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Praceloj kaj klonado

Gabor LAzAR

Enkonduko

Lau studo de Tutlanda Sanitara Instituto en Usono, la praeeloj
(stem cells) havas gravan rolon en kuracado de malsanoj, en kiuj
substituo estas la celo de la detruitaj öeloj. Tiuj malsanoj estas la
parkinsona malsano, diabeto, lironikaj kormalsanoj, renmalsanoj,
hepata insuficienco kaj kancero

La praöeloj havas hematopoezan efikon, kiun oni aplikadas ekde
mu1taj jaroj okaze de ostmedola transplanto, öar la ostmedolo estas
riöa je hematopoezaj praöeloj. La praöeloj, kiuj devenas el embrioj
estas en la blastuloj okaze de dividigo de la fekundigita ovoöelo.

Praöeloj estas plurpotencaj celoj, el kiuj devenas öiuj öeltipoj de 1a
organismo. Hodiaü estas eble bredi la praöelojn de nediferenca stadio
en laboratoriaj cirkonstancoj ekde 1981. Tiel en la laboratorioj eblas
trovi miliardojn da praceloj. Car tiuj praöeloj estas nediferencaj, la
scienculoj esperas, ke ili povas transformigi en ajnan öeltipon, sekve
tiuj povas kompletigi la detruitajn histojn en 1ahoma organismo.

Adoltaj kaj embriaj praceloj

Nuntempe estas akraj diskutoj rilate al homa aplikado de embrio-
devenaj praceloj. Lau la opinio de Usona Scienca Akademio 1a me-
todo neniigas la embrion, kaj tiuj ne povas evolui en homan estajon,
öar 1a homa vivo komencigas en la momento de la koncipigo. La
laboratorioj akiras la embriojn okaze de artefaritaj fekundigoj kaj la
superfluajn embriojn ili forjetas.

Dum daüras la eksperimentoj kun embriodevenaj praöeloj, la esplo-
ristoj okupigas pri adoltaj praceloj, kiuj estas troveblaj kiel nedifer-
encaj öeloj en 1a histoj, ekz. enla ostomedolo, sango, sangovazoj,
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haüto, spinomedolo, hepato, gastrointestaj organoj kaj pankreato. Lau
komencaj eksperimentoj la adoltaj praöeloj estas rnalpli aplikeblaj 01
la embriodevenaj.

L~ Aadoltaj praöeloj, kiuj devenas el la sange kaj ostmedolo, kiuj
normg.as a~~u. hematopoezaj praöeloj, estas kapablaj daure reprod-
ukti sm kaj tiuj povas diferencigi en ajnan öelon, kiuj estas troveblaj
en.l~ sango: Tion klarigas Usona Scienca Akademio. Tiujn praöelojn
om Jam aplik.adas en la kuracado de leükemio kaj en aliaj hematopo-
eza:lAm~lsanoJ. Lau la opinio de kelkaj scienculoj (1) la hematopoezaj
praöeloj estas kapablaj estigi öelojn, kiuj ne estas troveblaj en la
sang?,. ekz. hepataj, nervaj ~eloj. aü aliaj öeltipoj. En la studo, kiun
publikigis la revuo Nature (), 111 deklaras, ke sajne tiuj estas same
plurpotencaj kiel la embriodevenaj praöeloj.

Apliko-riskoj dum kuracado

La malhelpo de la aplikado estas, ke la imunsistemo elpusas la
fremdan histon el la organismo. Pro tio oni samtempe aplikadas imu-
nosubpremilojn, sed ankaii tiuj havas gravajn flankefikojn. Eble po-
vus solvi la problemon la genetika liirurgio, kiam oni povos rnodifi la
praöelojn, se tiuj ne estu fremdaj por la organismo.

Alia metodo estas, kiam oni uzadas proprajn praöelojn de malsan-
ul~. O~~ze de komencaj eksperimentoj la hematopoezajn praöelojn
om aplikadis en la kuracado de lupuso, diabeto kaj lironikaj kormal-
sanoj. La specialistoj konsilas rikolti antaüe pracelojn el la organismo
= .la endangerigitaj homoj por tiel bredi la praöelojn kaj poste uzadi
tiujn por anstataüigi la malsanajn histojn.

Kelkaj scienculoj konsilis ankaü kloni la malsanulojn. La metodo
estas: uzadi la proprajn praöelojn, kiajn oni akiras el la embrio, kiu
estas ankoraü en la blastula stadio.Tiuj histoj ne provokas imunajn
reagojn, öar tiuj koincidas kun la öeloj de la propraj histoj. La trans-
planto de la embriaj praöeloj povas provoki ankaü la dangeron estigi
tumorojn, precipe teratomojn.

Krom la adoltaj kaj embriaj praöeloj oni identigis ankaü la game-
tajn ~racelojn (EG-cells). La EG-celojn oni akiras el la öeloj de la
seksaj glandoj, pli poste el tiuj öeloj devenas la ovoöeloj kaj la sper-
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moj. Ankaü la EG-&loj estas plurpotencaj, sekve tiuj povas trans-
formigi en ajnan celtipon. La EG-celojn oni akiras el abortitaj fetoj
aü detruitaj embrioj.

La klonado

Dum la lastaj jaroj oni sukcesis kloni multajn bestojn. Nuntempe
oni raportis ankaü la klonadon de homoj, kiu estas senmorala kaj
kondamninda afero. Espereble la homa klonado estos malpermesita
en öiuj landoj de la mondo.

La metodo estas la transplante de la celnukleo. Unue oni elprenas
nekoncipitan ovoöelon el inobesto, oni poste eliminas la nukleon, en
kiu trovigas la DNA.

Ei la besto, kiun oni deziras kloni, oni elprenas unu öelon, ekz..
haütöelon, kiu enhavas en la nukleo 1a genetikan kodon. Tiun öelon
(aü nur la nukleon kun la genetika kodo) oni enmetas en la nekoncip-
itan ovoöelon, kiu ne havas nukleon. Poste sekvas stimulo per elektra
kurento, kiam unuigas la nukleo kun la citoplasmo de la ovoöelo. La
ovoöelo, kiu jam havas novan nukleon, komencas disdividigi - kaj
kreskas la koncipita celo. La klono de la besto, kiu devenas el la
korpa öelo, komencas evolui. Poste la embrion oni plantas en la ute-
ron de la ina besto. Tie kreskas la koncipita ovoöelo gis la naskigo.

En Kalifornio (Usono), Universitato StanJord intencas akiri pra-
öelojn el klonita homa embrio por medicinbiologiaj celoj. La eks-
perimentojn (1) gvidas profesoro Irving Weissman en la Institute Jor
Cancer / Stern Cell Biology and Medicine por kuracado de parkin-
S011amalsano, kancero, diabeto, korvaskulaj malsanoj.

La esploristoj akcentas, ke la celo ne estas reprodukto (2). En Kali-
fornio la stato ne malpermesas la esplorojn kun embriaj praceloj.
Pli frue la privata entrepreno Advanced Cell Technology (ACT), kiu
okupigas pri biotelinologio, informis pri homa klonado por akiri
praöelojn por medicin-sciencaj celoj.

La esploroj pri praöeloj estas nur je la komenco, sed en la estonto
ili certe havos gravan rolon en la medicina scieneo. La 51atoj devas
laulege reguligi la esplorojn (aü malhelpi la esplorojn, kiuj kontraüas
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a1 1a medieina etiko). Tiella esploroj kun praöeloj kaj klonado kontri-
buos al la progreso de medieina seieneo.

Resumo

La aütoro raportas pri la unua stadio de esploroj kaj rezultoj rilate
al uzado de praöeloj en medicino. Samtempe 1i priskribas metodojn,
akiri praöelojn helpe de klonado. Li atentigas ankaü pri la dangeroj
okaze de praktika aplikado de la eksperimentoj.

La plej grava afero estas, ke la uzado kaj klonado de praöeloj estu
laulege normigita en öiuj statoj, kontribuantaj al progreso de la medi-
e1110.
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(Mal)planlingveco de la scienca leksiko
en Esperanto

Josej KAVKA

Enkonduko
Seiencisto, kiu strebas, ke la zamenhofa lingvo grave rolu en liaj

profesiaj agad-sferoj, sendube inklinas al ties planlingva (ne arbitre
liaosa) leksiko, almenaü tia, kia estas atingita en internaciaj sistemoj
de terminologio kaj nomenklaturo.

Estas evidente, ke tiaj sistemoj ne povas kontentigi pri la vorttrezo-
ro fundamenta, siatempe bone servinta a1 komunikado praktika, sed
ne tre ambicia. Tiam Esperanto faseinis siajn adeptojn per la genie
simpla gramatiko, rnalkasanta la neprajn avantagojn de la planlingvo
kompare kun lingvoj "naturaj". Bedaure, la planlingvecon de Espe-
ranto ne sukeesis konservi la posteuloj de Zamenhof, kiuj fosis siajn
sulkojn sur 1a kampo leksika: baldaü montrigis ties konsiderinda
malkohereeo, eö okulfrapa sensisterneeo, kiuj genas precipe en la
tekstoj strikte seiencaj. Tarnen, tiaj escepte devas rezigni eö pri kelko
da vortfonnoj fundamentaj, lasante ilin por uzado stile laika, even-
tuale populariga.

De1feno - delfino
1. Jen almenaü unusola ekzemplo, kiu konvinke pruvas, ke jena
fundarnenta vorto apenaü havas sancon aplikigi en strikte scienea
teksto:
1.1. La rnalgranda eetaeo Delphinus, fundamente "delfeno", devas
akeepti la pli internacian fonnon "delfino" (angle dolphin, celie kaj
slovake delfin, france dauphin, gennane Delphin, greke deljis, geni-
tive delfinos, hispane, hungare, kroate, pole kaj slovene de ljin , ruse
deljfin k.t.p.). Eble estus superflue mencii pli da lingvoj, kies I diver-
gas de la fundamenta E.


