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Kanskedinosaurier
Kan man i en framtid tillverka
dinosaurier?Det har pi
frirekommenanledning
(Spielbergfilmen"Jurassic
Park") blivit den stora frigan
just nu. En friga som alla
stfrller och fir ungef,ir samma
SVAr:KANSKE"
De forskare som jag sjiilv frigade infor
ett program i radions "Vetandetsvdrld"
ldmnader.isserligenmflnga
frigetecken.Att vi journalister gdrna
vinklar svarettill ett KANSKE dr inte
sfl konstigt.Det blir ju roligares6.Men
varfor svararvetenskapligaauktoriteter, trots sina frflgetecken:KANSKE?
En forklaring kan vara att
vetenskapsmdnnen
inte vill framsti
som torra gladjedodare.En annan
forklaring dr att de har ett begrdnsat
synfrilt och inte riktigt vigar svara for
vad andra vetenskapligtniirliggande
disciplinerkan tdnkashitta pi i
framtiden. Det dr ocksflen sApass
svArbegripligoch oiiverskfldlig friga att
det kan kdnnasbdttre att siga
KANSKE dn att siiga nej. Eller si gir
verkligenutvecklingenpi genteknikomridet si fort att det dr
omojligt att overblickakonsekvenserna.
KANSKE" dr kanskedet ritta svaret.

56, om det fanns stickmyggor
pA dinosauriernastid och om dessa
myggor stackigenom dinosauriernas
hud di kan man kansketiinka sig
fihnen som en realitet. Det sdgerLars
Werdelin, docent i paleozoologi.
Och nigot som stacks,6ven om det
inte var en myggahar forskarna pi
AmericanMuseum of Natural History i
Ncw York hittat i bdrnsten.Men den
insektenfinnsbara i ett enda exemplar,
an sfl ldnge.Troligen hade dessutom
dinosauriernatjocka Ia[ pi kroppen
och dagcnsmyggor undviker sint, men
man vet ju aldrig.
Hans
Genetikprofessorn
Wigzell skrattar forst 6t frAganmen
tycker att tanken att tillverka nya
dinosaurierav DNA inte dr si dum
bara man hittar dinosaurie-DNA.Men
det gor man vdl inte. Det mestasom vi
ser av dinosaurieri dag dr sten. Det
finns inget organisktmaterial kvar.
Men hittar man det sA,varf6r inte?
Wigzell funderar ocksi over andra
mojligheter,som att det kan finnas
avgjutningarav DNA i stenen.I sAfall
kan det finnasen mojlighet att anvdnda
avgjutningensom en slagsgiutform'
Kanske.

LaboratoriechefMari
K:illersjo pfi riksmus6etsrnolekyliirgenetiskalaboratorium stdller sig forst
kallsinnigfilr om man skullc hitta DNA
sfl dr det i si vrildigtsmi fragmenr.
Chansenatt just de smi fragmenten
skullerAkavara kodenfor dct som
sdrskiljcrdinosauricrfrfln ossandraiir
f6r litcn. De flcstaav vira 3,2 miljoner
s&kalladcbaspar(DNAdclar) har vi
dndi gemensamt.Hittar man ett udda
fragmcnt si dr frAganhur man ska veta
att det dr frin en dinosaurie,det finns
ju inget rcfercnsbibliotek,
dn si ldngc.
Att hitta alla sarskiijandedelar frin
flera olika arter och fi ihop det rdtt
utan alltfbr mycketinblandningav sin
egenbild av hur cn clinosauric
borde sc
ut. Det vcrkar vdl dncl6litc for mycket,.
Men, dct dr klart, om man tankersig
att fAglardr sldkt mcd dinosaurierna
och pi si sdtt har en mall att utgi ifrAn.
Si btirjar man dndrakaraktdrefter
karaktdr.PA sammasdttvet man att
det borde gi att fi fram en marnnlut,
ellcr i alla fall skapavir egenbild av en
mamrnut.Di skulleman utgi frfln ett
elefantcclloch ge den de l6ngabctarna
och hiriga kroppen nred hjdlp av
genteknik.SAman vet ju aldrig.
Men rir det di troligt att man
nigon g6ng i framtiden skulle kunna
Aterskapadinosaurier.KANSKE.
Men skulle det vara vdrt besvdret?
KNAPPAST.
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