Κλωνοποίηση
Ορισμός
Κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας ενός ή περισσοτέρων ακριβών αντιγράφων από ένα
πρότυπο. Στο χώρο της Βιολογίας αυτό το πρότυπο μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόριο (π.χ.
DNA ή RNA) ή ένα γονίδιο,ένα κύτταρο (π.χ. βακτήριο, λεμφοκύτταρο), ή ακόμη και ένα
πολυκύτταρο οργανισμό.

Η κλωνοποίηση και οι κίνδυνοι της
Οι συχνότερες ανωμαλίες που έχουν περιγραφεί σε κλωνοποιημένα ζώα είναι οι ακόλουθες:
Τα ζώα αυτά έχουν συνήθως πολύ μεγάλο μέγεθος κατά το εμβρυϊκό στάδιο
Έχουν προβλήματα στον πλακούντα
Σοβαρά προβλήματα στους πνεύμονες και στην καρδία
Ανωμαλίες του εγκεφάλου
Ανωμαλίες των νεφρών
Ανωμαλίες του ανοσοποιητικού συστήματος που αποτελεί το βασικό σύστημα άμυνας του
οργανισμού
Παρά το γεγονός ότι στα ζώα είναι δύσκολο να τεκμηριωθούν, εντούτοις έχουν παρατηρηθεί
αλλαγές στη συμπεριφορά και στη ψυχολογία των κλωνοποιημένων ζώων
Εκτός από τους κινδύνους για το νέο οργανισμό, έχουν παρατηρηθεί και πολλοί θάνατοι στα ζώα
τα οποία έχουν προσφέρει τη μήτρα τους, για την ανάπτυξη και γέννηση του κλωνοποιημένου
οργανισμού.

Η γέννηση, το επιστημονικό θαύμα και η ευθανασία: Ντόλι
Στις 5 Ιουλίου 1996, γεννήθηκε η διάσημη προβατίνα «Ντόλι», αποτέλεσμα επιτυχημένης
διαδικασίας κλωνοποίησης.
Η Ντόλι κλωνοποιήθηκε μέσω της διαδικασίας μεταφοράς πυρήνα από ζωντανά ενήλικα κύτταρα,
από τους Ίαν Γουΐλμουτ, Κιθ Κάμπελ και τους συναδέλφους τους στο ινστιτούτο Ρόσλιν, κοντά
στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Η Ντόλι δηµιουργήθηκε από κύτταρο που ελήφθη από θηλαστικό
αδένα. Το υπόλοιπο δείγµα ιστού καταψύχθηκε µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί αργότερα, όπως κι
έγινε.
Ήταν η πρώτη επιτυχηµένη απόπειρα κλωνοποίησης θηλαστικού από ενήλικο κύτταρο, η γέννηση
της Ντόλι,το 1996, στο Ινστιτούτο Ρόσλινκοντά στο Εδιµβούργο, και όπως ήταν φυσικό έγινε
πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης.
Μάλιστα χαρακτηρίστηκε επιστηµονικό θαύµα, αν και αρκετοί επιστήµονες άσκησαν κριτική
στην τεχνική λόγω των πολλών αποβολών – κατά την πρώτη κλωνοποίηση χρησιµοποιήθηκαν
277 ωάρια, εκ των οποίων επέζησε µόνο ένα, η Ντόλι. Ακόµη και στις περιπτώσεις που τα ζώα

γεννιούνταν, παρουσίαζαν σοβαρά προβλήµατα υγείας ή πέθαιναν πρόωρα.
Η Ντόλι θανατώθηκε το 2003 σε ηλικία µόλις 6 ετών για να δοθεί ένα τέλος στον πόνο και την
ταλαιπωρία που είχε υποστεί λόγω προχωρηµένης αναπνευστικής νόσου και αρθριτικών.

Η κλωνοποίηση μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εκτός από
παναμοιότυπους οργανισμούς και πανομοιότυπες προσωπικότητες;
Όχι. Αυτοί που θεωρούν πως η γενετική σύσταση του ατόμου είναι εκείνη που καθορίζει και το
100% της προσωπικότητάς του, δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, κάνουν λάθος. Προς
αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και πειράματα στους μονοζυγωτικούς
διδύμους που έχουν ακριβώς το ίδιο DNA. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν πως ενώ υπάρχει
γενετική βάση για πολλά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, υπάρχουν κι άλλα τόσα στοιχεία τα
οποία είναι επίκτητα και τους κάνουν να είναι διαφορετικά άτομα
Τα γνωρίσματα, όπως η ευφυία, ο χαρκτήρας, η προσωπικότητα, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς
αλληλεπίδρασης γονιδίων και περιβάλλοντος. Ειδικά στο ρόλο της ευφυίας είναι γνωστό το πόσο
μεγάλο ρόλο παίζει η εκπαίδευση. Αυτό που ουσιαστικά φοβόμαστε δεν είναι η κλωνοποίηση, η
οποία έτσι κι αλλιώς συμβαίνει στην φύση (δίδυμοι), αλλά η ιδέα που έχουμε γι' αυτήν. Νομίζουμε
ότι κλωνοποιούμε τον άνθρωπο, ενώ ουσιαστικά κλωνοποιούμε μόνο το γενετικό του υλικό.

Τα πρώτα πειράματα στους ανθρώπους
Οι πρώτοι άνθρωποι κλώνοι είναι όλοι εκείνοι που δημιουργήθηκαν σε ένα από τα πιο θαυμαστά
εργαστήρια της φύσης ...τη μήτρα. Πρόκειται για τους "γνήσιους" διδύμους, που γεννιούνται από
την διάσπαση ενός κυττάρου-οι μονοζυγωτικοί-οι οποίοι και μοιράζονται ακριβώς το ίδιο DNA.
Παρά ταύτα η ύπαρξη τους δεν δημιούργησε ποτέ κανέναν προβληματισμό-και πως θα γινόταν
άλλωστε - καθώς αν και αποτελούν δύο πανομοιότυπους οργανισμούς παραμένουν πάντα
μοναδικοί ανάμεσα στο "πληθυσμό" των υπόλοιπων διδύμων.
Στην περίπτωση όμως της μαζικής παραγωγής ανθρώπινων κλώνων, τα πράγματα είναι πολύ
διαφορετικά και κάτι τέτοιο φυσικά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στα επιστημονικά
εργαστήρια. Στη δεκαετία του '70, οι φήμες πως οι επιστήμονες είχαν πετύχει να δημιουργήσουν
ανθρώπινους κλώνους δημιούργησαν μεγάλη αναστάτωση . Ο συγγραφέας Ντέιβιτ Μ. Ρόρβικ
,υποστήριζε στο βιβλίο του "Κατ' εικόνα αυτού" ότι παρήχθη πραγματικά ο κλώνος ενός
εκατομμυριούχου, ο οποίος και ήταν 1,5 ετών στα μέσα του 1978.
Τον Απρίλιο του 1978 η λαϊκή εφημερίδα "Μόντερν Πίπλ" παρουσίασε μια φωτογραφία του
Έλβις Πρίσλευ και ένα έμβρυο στην πρώτη της σελίδα, με τον τεράστιο τίτλο "Ο κρυφός γιος του
Έλβις που παρήχθη με κλωνισμό", αναφέροντας πως ο Πρίσλευ ξόδεψε περισσότερα από 100
εκατομμύρια δολάρια για να αφήσει πίσω του έναν αρσενικό κληρονόμο του "και κατ' εικόνα
αυτού". Σε εσωτερική σελίδα, αναφερόταν ακόμα πως ο κλώνος του Πρίσλευ δημιουργήθηκε στις
11 Δεκεμβρίου του 1978-δηλαδή οκτώ μήνες πριν από το θάνατό-από ειδικούς επιστήμονες, που
συγκεντρώθηκαν γι' αυτόν το σκοπό στο εργαστήριο του Γκουάμ.

Ανεξάρτητα όμως από τις όποιες φήμες-και ήταν πολλές στα χρόνια που ακολούθησαν-για τη
δημιουργία ανθρώπων-κλώνων, η πρώτη επιβεβαιωμένη και τουλάχιστον επίσημα γνωστή
κλωνοποιήση ανθρώπινων εμβρύων πραγματοποιήθηκε το 1993 και επιτεύχθηκε με τη μέθοδο
της κυτταρικής διαίρεσης-μιμείτο δηλαδή τη δημιουργία των φυτικών κλώνων. Το πείραμα
πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκον από τον Αμερικανό ερευνητή Τζέρι Χόλ, με σκοπό τη
δημιουργία πανομοιότυπων εμβρύων- στο πλαίσιο των ερευνών της εξωσωματικής
γονιμοποίησης -και έμενε μόνο σε επίπεδο επιστημονικής παρατήρηση. Τότε δημιουργήθηκαν 17
πανομοιότυπα έμβρυα που έφθασαν μέχρι το σχηματισμό των 32 κυττάρων, όπου και σταμάτησε
ο πολλαπλασιασμός τους, με αποτέλεσμα κανένα από αυτά να μη ζήσει περισσότερο από έξι
μέρες. Οι επιστήμονες τότε δήλωσαν ότι έπρεπε να προηγηθεί ευρεία συζήτηση επί του ηθικού

μέρους της ανακάλυψης τους πριν προχωρήσουν στην ολοκλήρωσή της. Το πρώτο όμως και πιο
δύσκολο βήμα, έχει γίνει.
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