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Ordet klon kommer från grekis-
kan via latinets clonis med betydel-
sen ympkvist. Det myntades under ti-
digt 1900-tal med definitionen »kön-
lös fortplantning med ursprung från
en cell». Kloning är den naturliga
fortplantningen hos bl a bakterier.
Inom växtvärlden är kloning via
sticklingar det vanliga sättet att för-
ädla, men kloning hos däggdjur var
mytologisk när definitionen gjordes.

Genetiska transplantationer 
Ett litet genombrott kom 1944 när

man fann att den genetiska koden var
skriven i DNA. När Briggs och King
i Philadelphia, USA, 1952 gjorde
sina försök på grodor var det i termer
av transplantation av cellkärnor [1].
Det väckte ingen uppmärksamhet
utanför de innersta kretsarna. 

När däremot den brittiske embry-
ologen John Gourdon 1968 rapporte-
rade motsvarande fynd fick även me-
dicinska forskare upp ögonen [2].
Han hade visat en modell för parte-
nogenes. Man kunde transplantera
en cellkärna från en embryonal cell
till en annan. Tekniken var oerhört
svår och antalet lyckade försök myc-
ket litet. Det fanns brister avseende

både utrustning och kunskap. Många
tvivlade på Gourdons modell och
menade att den stred mot naturens
princip. 

Embryologerna Solter och
McGrath  rapporterade 1984 att de
gjort liknande, men misslyckade,
försök med bättre utrustning på mus.
De avslutade med orden: »Klonandet
av däggdjur genom enkel nukleär
transplantation är biologiskt omöj-
ligt» [3]. 

Saken var utagerad, trodde man! 
Det var den dock inte. Ett par år

senare hade forskarna bytt tillväga-
gångssätt. I stället för tidiga embryo-
nala celler använde man obefruktade
ägg som fått sin cellkärna borttagen.
Tanken bakom detta var att det obe-
fruktade ägget ännu inte genomgått
celldelning, varför dess utvecklings-
register avseende signalproteiner
borde vara maximalt stort [4].

Fortsatt forskning
År 1993 hade forskare vid Wash-

ington University med speciell tek-
nik arbetat med mänskliga embryon
[5], vilket  blev mer en brandfackla
för opinionsbildning än ett veten-
skapligt framsteg. 

En publikation 1994 pekade på att
en variant av äldre modeller hade
haft viss framgång [6]. Den visade
sig bero på ett misstag av en tekniker,
som under en viss period givit fel nä-
ring åt de embryonala cellerna [7].
Forskarna Campbell och Wilmut vid
Roslin Institute i Edinburgh, Skott-

land, blev dock intresserade. De pro-
vade på sina får, tyckte sig få fram-
gång och skrev en artikel [8]. Den
väckte dock ingen uppmärksamhet
utanför fackkretsarna. Wilmut och
hans forskarlag arbetade vidare. Den
27 februari 1997 kom bombnedsla-
get via en artikel i Nature [9]. Fåret
Dolly var fött och levde ännu efter
sex månader. Världspressen reagera-
de starkt, liksom de flesta instanser.
Alla uttalade sig både berömmande
och undrande. Vart skulle detta leda? 

Den vetenskapliga fortsättningen
var att Dolly fick egna både barn och
barnbarn på vanlig naturlig väg, och
hon har hittills (1999) uppträtt som
ett normalt får. Det som drygt tio år
tidigare ansetts som »biologiskt
omöjligt» var nu plötsligt verklighet.
Ur en enstaka cell från juvret på ett
vuxet får hade via en invecklad tek-
nisk och biologisk väg ett normalt får
utvecklat sig. 
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Kloning var ”biologiskt omöjlig”

Kloningen av fåret 
Dolly slog ner 
som en bomb. 
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I den grekiska mytologin
kom Pallas Athena till värl-
den i full krigsutrustning,
sprungen ur Zeus’ huvud.
Idag skulle man säga att hon
var »klonad».


