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Włoski lekarz informuje o narodzinach trójki
sklonowanych dzieci
Jak wyjaśnił Antinori, narodziny trzech sklonowanych noworodków są wynikiem eksperymentu. Do
sklonowania zarodków ludzkich wykorzystana została ta sama metoda, która pomogła uzyskać
owieczkę Dolly. Polega ona na przenoszeniu jądra (tzw. transfer jądra) dojrzałej komórki organizmu

do pozbawionej własnego materiału genetycznego komórki jajowej.
Lekarz nie chciał jednak zdradzać szczegółów na temat narodzin dzieci, np. czy zostały urodzone
przez jedną matkę, czy przez trzy różne kobiety.
Po raz pierwszy o sklonowaniu ludzkich zarodków Antinori doniósł w maju 2002 roku. W listopadzie
tego samego roku poinformował, że narodziny pierwszego sklonowanego dziecka będą miały miejsce
w styczniu 2003 roku. Nie dostarczył jednak na to żadnych dowodów i odmówił udzielenia
szczegółowych informacji. Dlatego środowiska naukowe przyjmują jego kolejne oświadczenia ze
sceptycyzmem.
Antinori zyskał rozgłos w 1993 r., kiedy to pomógł zajść w ciążę 62-letniej Włoszce. 18 lipca 1994
roku kobieta wydała na świat syna, "by zapełnić pustkę po śmierci pierwszego dziecka w wypadku
samochodowym".
PAP
Chcesz o tym porozmawiać na FORUM?
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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