
Inntil nylig tenkte de fl este 
på Donald Duck når de 
hørte navnet Dolly, men 
etter annonseringen av 
verdens første klonede 
pattedyr februar 1997 gir 
navnet Dolly like gjerne 
assosiasjoner til en sau 
som til en tegneseriefi gur. 
Til tross for at fl ere hundre 
kjerneoverføringsforsøk 
måtte til før Dolly ble født 
har hun utviklet seg som 
andre sauer, blitt mor til 
seks og fyller seks år 5. juli. 
Bortsett fra lett overvekt 
har Dolly vært helt frisk 
inntil hun nylig fi kk ledd-
gikt i venstre bakben. 

I tillegg til Dollys ledd-
gikt har helsen til klonede 
dyr blitt aktualisert av 
at amerikaneren Panayi-
otis Zavos og italieneren 
Severino Antinori aktivt 
har annonsert sine planer 
om å klone mennesker. 
Ubekreftede rykter sier at 
fl ere kvinner allerede er 
gravide med klonede barn. 

Helse hos klonede dyr
Forstørret tunge, deformert hode, dårlige nyrer, 

defekt immunforsvar, diabetes og unaturlig 

kroppsholdning. Tilsynelatende er det ingen grenser 

for hvilke sykdommer som kan ramme klonede dyr. 

Til nå har det blitt klonet sau, mus, geit, gris, ku, 

katt og kanin. Felles for alle kloningseksperimentene 

er at for hvert fotogent og tilsynelatende velskapt dyr, 

har mange dødd under fosterutviklingen eller kort 

tid etter fødselen på grunn av alvorlige misdannelser. 

Her oppsummeres det som er kjent når det gjelder 

helsen til klonede dyr og gis eksempler på hvorfor 

fl ere bioteknologiselskaper likevel satster på kloning.

Ole Johan Borge

Kritikerne til menneskeklo-
ning er mange og begrun-
nelsene likeså. Et motargu-
ment som imidlertid står 
sentralt for de fl este er den 
overhengende risikoen for 
at menneskekloner vil få 
alvorlige misdannelser. 
Zavos og Antinori hevder 
på sin side at de kan sikre 
friske barn ved å bruke 
ulike testmetoder. 

Hvorfor klone dyr?
Det er fl ere årsaker til at 
kloning av dyr er interes-
sant. Sauer og geiter blir 
klonet fordi de er egnet til 
å produsere for eksempel 
medisin i melken. De har 
en relativt kort genera-
sjonstid og er gode melke-
produsenter. For å lage dyr 
som produserer medisin 
må genet som sørger for 
medisinproduksjon settes 
inn på rett plass i dyrets 
arvestoff. Dette gjøres 
mest effektivt i celler som 
dyrkes i laboratoriet, og 

det er disse cellene som en 
ønsker skal gi opphav til 
levende, medisinproduse-
rende dyr.

Griser blir klonet for 
å kunne donere organer 
til mennesker (xenotrans-
plantasjon). De to største 
hindrene for at gris kan 
bli organdonerer er avstøt- 
ningsreaksjoner og risiko 
for smitte av sykdoms-
fremkallende virus. Avstøt-
ningsreaksjonen ved 
organtransplantasjon fra 
gris skyldes blant annet 
at grisens endotelceller har 
noen spesielle bindinger 
mellom sukkergrupper på 
celleoverfl aten som ikke 
mennesker har. Mennes-
kets immunforsvar vil 
derfor raskt gjenkjenne gri-
secellene som fremmede 
og angripe dem. Bindingen 
er katalysert av enzymet 
α-1-3-galaktosyltransferase. 
For å lage griser uten dette 
genet klones griser ved 
kjerneoverføring fra celler 
der genet er fjernet. 

Kalver blir først og 
fremst klonet for å mang-
foldiggjøre premieokser 
eller spesielt effektive mel-
kekuer. Premiedyr er svært 
ettertraktede og verdt fl ere 
hundre tusen kroner, spe-
sielt i land som USA. For 
eksempel har selskapene 
Infi gen og Genmark rap-
portert at de sammen har 
klonet verdens mest pre-
mierte Holstein-ku, ”West-
lynn Tom Dee”, og super-
grisen ”The Man” for å 
bruke dem som avlsdyr 
også etter deres død.

Kloning av kjeledyr 
er spådd å bli en lukra-
tiv butikk for dem som 
behersker teknikken. 

Kjeledyrkloning fi kk stor 
oppmerksomhet med fød-
selen av katten CC (Carbon 
Copy). Forskningen som 
førte frem til CC ble fi nan-
siert av den over 80 år 
gamle fi nansmannen John 
Sperling. Sperlings annon-
serte motiv for investerin-
gen var ønsket om å klone 
sin aldrende hund Missy.

På grunn av det nære 
slektskapet til mennesker, 
er aper aktuelle som for-
søksdyr innen f.eks. HIV- 
og kreftforskningen. De 
apene som brukes i dag er 
enten avlet opp i dyrestal-
ler eller fanget ville. Ved 
å klone aper håper man å 
redusere behovet for vill-
fangede aper, som er et 
alvorlig problem. Antall 
aper som brukes i hvert 
forsøk vil også kunne 
reduseres siden dyrene vil 
være genetisk like og 
derfor respondere mer likt 
på forsøksbehandlingen.

Foreløpig har ingen 
klart å klone aper fra diffe-
rensierte (ferdigutviklede) 
celler. Apene Neti og Ditto 
er imidlertid klonet, men 
da fra embryoceller som er 
mye enklere å få til enn fra 
differensierte celler. 

Kloning av kylling er 
også av stor interesse fordi 
egg er godt egnet for pro-
duksjon av legemidler, på 
liknende måte som geit og 
sauer er aktuelle for pro-
duksjon av medisininne-
holdende melk.

Ineffektivt og 
høye aborttall
Svært mange forsøk må 
til for å få til ett levende 
avkom og foreløpig kjenner 
en ikke nøyaktig hva som 
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gjør kloning så vanskelig. 
I forsøkene som resulterte 
i Dolly måtte hele 277 kjer-
neoverføringsforsøk til før 
Dolly ble født som eneste 
levende avkom. Kloning 
av geiter er også ineffektivt 
ved at bare omkring 2-7% 
av klonede embryoer fører 
til levende avkom. En 
andel av svangerskapene 
får problemer med morka-
kefunksjonen (også obser-
vert hos andre dyr), men 
det kan relativt enkelt kon-
trolleres med medisinsk 
behandling. I ett eksempel 
var det bare tre klonede 
geiter som overlevde av 
seks. De tre andre døde 
etter henholdsvis 24 timer, 
en måned og tre måneder 
etter fødsel. Alle tre døde 

på grunn av bakterieinfek-
sjoner i lungene.

Kloning av gris er spe-
sielt vanskelig fordi det 
er nødvendig at fl ere (>4) 
fostre utvikler seg samtidig 
i livmoren for at de ikke 
skal bli spontant abortert. 
Det er derfor rapportert at 
under 1% av embryonene 
fører til levende grisunger. 
Den første klonede grisen 
ble født 2. juli 2000 og fi kk 
navnet Xena. Arvestoffet 
til Xena kommer fra fi bro-
blaster tatt fra et 24 dager 
gamelt foster som hadde 
blitt dyrket en kort tid i 
laboratoriet. Xena er tilsy-
nelatende helt frisk, men i 
samme forsøk var det tre 
andre svangerskap som 
stoppet opp og ikke resul-

terte i levende fødte griser. 
Bortsett fra mange mus 

har det trolig blitt klonet 
fl est kalver. I et stort forsøk 
utført av biotekselskapet 
Advanced Cell Technolo-
gies (ACT) ble hele 496 
embryoer overført til 247 
surrogatmødre. 110 ble gra-
vide, men 80 aborterte på 
ulike stadier i svangerska-
pet og bare 24 klonede 
kalver levde ett år etter 
fødsel (5%).

Kanin og katt er de to 
siste på listen over klonede 
arter. Hele 371 klonede 
kaninembryoer ble over-
ført til surrogatmødre, men 
bare seks levende kaniner 
ble født. To av de klonede 
kaninene døde imidler-
tid dagen etter fødsel 

av ukjent årsak. Katt ble 
forsøkt klonet fra celler i 
munnhulen, men uten suk-
sess. Da forskerne brukte 
cumulusceller (celler som 
ligger rundt et modent 
egg), fi kk de en levende 
klon på første forsøk og 
bare etter at tre embryoer 
ble overført (33%). Hvis 
dette resultatet lar seg 
reprodusere, så er katter 
foreløpig det klart letteste 
dyret å klone. Det bør 
imidlertid presiseres at det 
bare er hunnkatter som har 
egg og derfor cumuluscel-
ler, slik at hannkatter ikke 
vil kunne bli klonet med 
denne metoden. Katter 
kjennetegnes først og 
fremst av pelsmønsteret. 
Pelsmønsteret er imidlertid 

Verdens første klonede katt, CC. Foto: Genetic Savings & Clone
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avhengig av hvilket X-
kromosom som er aktivt, 
og dette bestemmes i løpet 
av fosterutviklingen. Pels-
mønsteret vil derfor variere 
fra katt til katt, slik at selv 
om en kloner katter vil 
mønsteret ikke bli likt fra 
dyr til dyr. 

Helsestatus
Til tross for at fl ere hundre 
dyr nå er klonet er relativt 
lite kjent om deres helse. 
Dolly har vært selve ikonet 
på klonede dyr og hun har 
vært frisk og fotogen helt 
til hun nylig fi kk leddgikt. 
Vanlige sauer kan også få 
leddgikt, men da oftest i 
forben hos eldre sauer. 

CC er den eneste klo-
nede katten som fi nnes og 
har i henhold til forskerne 
utviklet seg helt normalt 
siden fødselen 22. desem-
ber 2001. CC har imidlertid 
ikke blitt undersøkt spesi-
elt nøye, og det er derfor 
ukjent om hun faktisk er 
lik normalt unnfangede 
katter. Av opplysningene 
om de fi re klonede kani-
nene så heter det i artik-
kelen at de lever normale 
kaninliv nå fl ere måneder 
etter fødselen, og to av 
dem har selv fått avkom. 

Cumulina er verdens 
første klonede mus, og 
hun ble født på Hawaii 3. 
oktober 1997. Siden har 
det blitt klonet et stort 
antall mus, og det er til 
og med klonet mus i seks 
generasjoner. Klonede mus 
er tilsynelatende friske, 
men i en nylig utgitt rap-
port som diskuterer helsen 
til klonede mus vises det 
at de har en klar tendens 
til å bli overvektige. De 

for eksempel ved kloning 
av gris foregår som nor-
malt, mens andre hard-
nakket hevder at de har 
tilgode å studere en klon 
med normal metylering. 
Studier av klonede kalver 
har vist at metyleringen 
ikke var normal.

Djevelens doktrine 
En dag vil vi nok våkne 
opp til nyheten om fødse-
len av det første klonede 
menneske. Når er imidler-
tid vanskelig å spå. Det 
som til nå er rapportert 
indikerer at kloning av 
mennesker er vanskelig, 
men det er heller ingen 
ting som tyder på at det vil 
være umulig. På bakgrunn 
av resultatene fra kloning 
av dyr er det stor grunn til 
å anta at 9 av 10 svanger-
skap vil ende med abort og 
at opp i mot halvparten av 
barna på grunn av misdan-
nelser vil være døde ved 
fødselen eller ikke overleve 
det første leveåret. Erfa-
ringen fra kloning av dyr 
indikerer imidlertid at om 
klonen er frisk ved fødsel 
og klarer seg gjennom de 
første månedene, er det 
stor sannsynlighet for at 
klonen vil utvikle seg 
naturlig, muligens med et 
unntak av overvekt - men 
går du med kloningstanker 
er vel ikke det så ille?
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overvektige musene gir 
imidlertid avkom med 
normal vekt, som indikerer 
at det er en feil i genregule-
ringen ved kloning som er 
årsaken til overvekten. De 
klonede musene dør også 
tidligere enn kontrollmus, 
hovedsakelig på grunn 
av lungebetennelser eller 
nyresykdom. 

Flere titalls klonede 
geiter er født, men det 
er ennå ikke publisert en 
statusrapport vedrørende 
deres helse. De eldste klo-
nede geitene er 3½ år 
gamle og oppfører seg som 
helt vanlige geiter. Klonede 
geiter produserer melk, og 
fl ere har fått killinger. Det 
har ikke blitt observert 
spesielle sykdommer (som 
overvekt, immunsvikt eller 
diabetes) i klonede geiter, 
men de har, som de andre 
klonede dyrene, en høyere 
sannsynlighet for å dø det 
første leveåret, av til dels 
uforklarlige grunner. 

Marguerite er trolig 
verdens første klonede 
kalv. Marguerite ble klonet 
fra en muskelcelle til et 60 
dager gammelt kalvefoster. 
Et normalt svangerskap 
er ni måneder. Klonings-
selskapet Infi gen har 
nylig rapportert at de vil 
publisere en stor studie 
der de har undersøkt 120 
klonede kalver og 50 klo-
nede griser. Infi gen rap-
porterte i en pressemelding 
at de klonede dyrene er 
like friske som normalt 
unnfangede dyr på alle 
de måter de hadde under-
søkt dem på. De hadde 
bl.a. undersøkt livslengde 
og hvorvidt melken fra 
klonede dyr var normal. 

ACT har også rapportert 
om helseundersøkelser på 
deres klonede kalver. Av 30 
kalver døde fem rett etter 
fødsel av hjerte- og lunge-
problemer, mens én døde 
etter 149 dager av tarmpro-
blemer. De gjenværende 24 
kalvene utviklet seg helt 
normalt, og to har allerede 
produsert egne normale 
avkom.

Metylering
Det er sterke indikasjoner 
på at metylering er hoved-
årsaken til at en stor andel 
av svangerskapene med 
klonede dyr ender med 
abort og at mange dør kort 
tid etter fødsel. Metylering 
av arvestoffet (påsetting av 
de små kjemiske gruppene 
-CH3) inaktiverer enkelt-
gener. I en vanlig celle er 
mange av genene mety-
lerte. Et embryo har noen 
få dager etter befruktning 
imidlertid nesten ingen 
metylering av sine gener, 
og det er det er denne 
forutgående ”vaskingen” 
av metylgrupper som ikke 
foregår tilstrekkelig effek-
tivt ved kloning, der arve-
stoffet fra en vanlig celle 
blir satt inn i en ubefruktet 
eggcelle. Dette fører til at 
genene ikke reguleres som 
de skal. Trolig er det den 
feilaktige genreguleringen 
som er hovedårsaken til 
de høye aborttallene, død-
fødslene og de groteske 
misdannelsene som til nå 
har fulgt kloningen som 
en skygge. Metylering har 
imidlertid bare blitt studert 
direkte i et fåtall av de klo-
nede dyrene, og funnene 
varierer. Enkelte har vist at 
”metylgruppevaskingen” 
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