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Klonowanie
 Klonowanie – celowe tworzenie osobników o 

takim samym kodzie DNA.

 W założeniu osobnik (osobniki) potomne 

powinny mieć ten sam fenotyp.

 Od dawna stosowane w rozmnażaniu 

wegetatywnym roślin. Różne metody: 

szczepienie, dzielenie roślin, kłączy, 

ukorzenianie pędów, oddzielanie 

ukorzenionych odrostów, metody in vitro 

(wyprowadzanie całej rośliny z maleńkich 

fragmentów traktowanych fitohormonami)



Różne cele klonowania.
 Reprodukcyjne (utrzymanie linii genetycznej)

 Produkcyjne (produkcja tkanek zastępczych, 

produkcja osobników użytkowych)

 Terapeutyczne (jednorodne komórki i tkanki, 

narządy zastępcze)

 Doświadczalne. USA – do celów badawczych 

stworzono zygotę międzygatunkową (jądro 

ludzkie w oocycie krowy) – wywołało to 

protesty.



Klonowanie zwierząt

 Wprowadzanie DNA dorosłego osobnika 

do oocytu pozbawionego własnego jądra 

haploidalnego. 

 Jednak: mitochondrialne DNA pochodzi 

od dawcy oocytu.

 Problem skracających się telomerów

 Problem epigenetyki



Pierwsze próby klonowania

 Pierwszymi zwierzętami sklonowanymi ze 

zróżnicowanych komórek, były owce 

Megan i Morag, sklonowane w Rosslin

Institute (Szkocja) w 1995 roku.

 Jednak owce te powstały z jąder komórek 

blastocysty (stadium zarodkowe) 

hodowanych in vitro,  a nie z jąder 

pobranych z komórek innego żyjącego 

zwierzęcia. 



Pierwsza była Dolly
 Owca Dolly (05.07.1996 – 14.02.2003) 

sklonowana przez Iana Wilmuta i Keitha

Campbella (Rosslin Institute, Szkocja) z 

komórek somatycznych gruczołu mlecznego

dorosłej owcy, metodą transferu jądra 

komórkowego do pozbawionego jądra oocytu 

innej owcy. 

 Żyła dość krótko i chorowała. Miała objawy 

zaawansowanego wieku już po roku życia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/1996
https://pl.wikipedia.org/wiki/2003


Wnioski z klonowania Dolly

 Udowodniono możliwość sklonowania całego 

organizmu na podstawie materiału 

genetycznego pobranego z komórek w pełni 

zróżnicowanych somatycznie dorosłego 

osobnika.

 A więc każda komórka może teoretycznie 

odzyskać pluripotencjalność i zapoczątkować 

rozwój całego organizmu.

 Jednak nie tylko DNA jądrowe decyduje o 

tożsamości osobnika.



Klonowanie ulubieńców

 W Korei, Japonii można już zamówić klon 

naszego starego i chorego psa lub kota.

 Na ile podobna jest ich emocjonalność?

 Jaki wpływ mają osobnicze doświadczenia i 

epigenetyka.

 Problem telomerów. Takie zwierzę jest 

pozornie młode.

 Jakie powinny być reguły postępowania, gdy 

przezwyciężymy problem krótkich 

telomerów?



Niebezpieczeństwo zastosowań 

militarnych i politycznych  

klonowania
 Próby stworzenia i sklonowania 

„superwojownika”.

 Wpływowi politycy i dyktatorzy – próby 

samopowielenia.

 Próby wbudowania odporności na 

patogeny lub środki chemiczne do genomu 

ludzi i zwierząt państw posiadających tę 

technologię.



Zastrzeżenia metafizyczno-

religijne wobec klonowania ludzi

Ważne dla osób wierzących (większość w 

większości społeczeństw).

Różny stopień zaniepokojenia i aprobaty 

różnych religii.

Pytania:

 Czy nie wchodzimy w kompetencje Boga?

 Czy nie umniejszmy Jego wszechmocy, 

zmieniając Jego dzieło?

 Czy nie sprzeciwiamy się decyzji Boga?



Ksiądz Jacek Salij, dominikanian

o metafizycznych i moralnych aspektach 

klonowania człowieka (2005)

 Najmniej zastrzeżeń wywołuje klonowanie w celach 

terapeutycznych. 

 Zdecydowany sprzeciw wobec manipulowania 

genomem w celu projektowania cech dziecka. 

Wytwarza to relację panowania nad zarodkiem, 

niszczącą godność i równość, które powinny być 

wspólne rodzicom i dzieciom.

 O. Salij odrzuca argument, że klonowanie zagraża 

jedynowładztwu Boga, ponieważ nic nie może 

zagrozić Jego władzy nad światem.



Moratorium na klonowanie

 Naukowcy, instytucje naukowe i państwa 

uzgodniły całkowite moratorium na 

klonowanie ludzi.

 Zakazane jest hodowanie in vitro komórek 

powstających z oocytu powyżej 8-ego lub 9-

ego podziału. Potrzeba ponad 50 kolejnych 

podziałów, by ukształtować organizm.

 Co z próbami hodowania własnych 

narządów?



Szybki postęp wiedzy i 

technologii w ciągu ostatnich lat 

 W ciągu ostatnich 20 lat dokonał się ogromny 

postęp w naukach biologicznych. 

 Wypracowano niezwykle skuteczne i tanie 

technologie modyfikacji DNA, umożliwiające także 

tworzenie organizmów transgenicznych.

 Nie potrafimy określić dalekosiężnych skutków 

takich zmian.

 Nie zdążyły się wytworzyć ogólnie przyjęte normy 

etyczne i prawne postępowania w tej nowej sytuacji.



Pytanie

 1. Jakie problemy etyczne spowodował 

rozwój technik manipulowania genomem 

organizmów żywych?


