Wat is
kloning?

Kloning is
om geneties
identiese
kopiEË van ’n
organisme te
maak.

Dit is deel van
Biotegnologie
waar biologiese
prosesse
gebruik en
aangepas word
om aan menslike
behoeftes te
voldoen.

Identiese
kopiEË, nÉ?

’n Eiersel word
geneem en die
nukleus word
vervang met die
nukleus van die
oorspronklike
organisme.

Die nukleus word
verwyder en die
res van die sel
word weggegooi.

Die meeste organismes kry
hulle gene van twee ouers,
in ’n eiersel en ’n sperm- of
stuifmeelsel. Klone kry al
hulle gene van slegs een
ouer.

Nukleus van die
organisme wat
gekloon moet word

Nukleus (wat meeste van
die gene bevat)

Organisme wat
gekloon gaan word
’n Sel word
van die
organisme
geneem om
gekloon te
word.

Dit is nie
heeltemal
waaroor
kloning gaan
nie. Lees verder
hieronder.

Sel

Eiersel

Eina!

Nukleus word
verwyder van
die eiersel

Die eier dra nou
die gene van die
oorspronklike
organisme.

Organisme: ’n Lewende
eenheid wat uit baie
dele saamgestel is wat
kollektief verantwoordelik
is om die lewe van die
organisme in stand te hou.

Embrio

Ongeag van hulle identiese gene, is klone
NIE identies nie. Dit is so as gevolg van
verskillende lewensomstandighede en klein
DNS-veranderinge gedurende selverdeling.

Terapeutiese Kloning

Natuurlike klone:
Natuurlike klone: Embrios
verdeel, skei en
identiese tweelinge
word gevorm,
afgekapte erdwurms
herlewe, gisbloeisels
en sommige plante
vermy bestuiwing en
kopieer hulleself.

(die kweek van ’n deel van
’n individu)
Ek kan
in enige
sel
ingroei.

normale sel
Selle kan van hierdie
embrio geneem
word. Hulle word
embrionale
stamselle genoem.
Van hulle kan in
enige van die liggaam
se baie seltipes
ontwikkel word.

Gene is seksies van die molekule,
DeoksiribonukleÏensuur (DNS),
wat informasie oor hoe ons
gemaak is, van een generasie na
die ander aanstuur.

Selle wat
verdeel

Voortplantingskloning
As die embrio in ’n
natuurlike omgewing
geplaas word (soos
’n baarmoeder), sal
dit normaal groei en
ontwikkel.

Jy lyk
vaagweg
bekend

(die kweek van ’n volle individu)

Futhi is ’n kalf wat gekloon
is van ’n melkkoei in SuidAfrika. Daar word verwag dat
Futhi goed melk sal lewer,
net soos haar ouer tweeling.

Kloning kan aangewend word
om die bevolkingsgetalle van
bedreigde spesies te laat
toeneem; die selakant is een
so ’n voorbeeld.

stam sel

Potensieel kan
stamselle gebruik
word om organe soos
die lewer, rugmurg en
brein, te herstel. Hulle
dra die organisme se eie
gene en gevolglik is dit
minder waarskynlik dat
hulle verwerp sal word.

Volwasse stamselle
word in ten volle
ontwikkelde
organismes gevind
(byvoorbeeld in
die beenmurg en
naelstring). Dit kan
gestoor word vir
latere behandeling.

Moe?

Die gebrek aan genetiese
diversiteit maak egter
die spesies vatbaar vir
omgewingsveranderinge
soos nuwe siektes.

Wat dink jy van kloning?
Kloning is ’n
kontroversiË le
kwessie.

Is jy besig
om lewe te
vernietig as
die neem van
stamselle
aanleiding
gee tot die
dood van die
embrio?

Kloning
vereis baie
eierselle.
Sal vroue
uitgebuit
word vir
hulle eiers
vir menslike
kloning?

Het ’n kloon sy eie siel?

Onvrugbare
pare mag
binnekort in
staat wees om
hulleself te
kloon.
EIERS
AANGEKOOP
IN RUIL VIR
GELD

Moet kloning globaal
verban word? Net
voortplantingskloning
of ook terapeutiese
kloning?

Wie sal besluit
wie gekloon
word - slegs
die Skatrykes?
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in
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