
B
I

O
T

E
K

N
O

L
O

G
I

N
E

M
N

D
A

 

R A P P O R T

Terapeutisk kloning 
forskningsfeltet og etiske dilemmaer

ÅPEN HØRING 14. DESEMBER 2000

BIOTEKNOLOGINEMNDA

Norsk selskap for 
utviklingsbiologi



Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne

Redaktør: Ole Johan Borge

Bilder: Casper Linnestad og Photodisc

Utgiver: Bioteknologinemnda 

1. opplag: 250, februar 2001
2. opplag: 1000, mars 2001

ISBN 82-91683-08-5

Postadr.: Postboks 522 Sentrum, 0105 OSLO

Besøksadr.: Prinsensgt. 18, Oslo

Internett: http://www.bion.no

E-post: bioteknologinemnda@bion.no

Grafisk produksjon: Bioteknologinemnda

Høringen ble arrangert i store auditorium på det nye Rikshospitalet i Oslo 14. desember 2000 
av De forskningsetiske komiteer, Norsk selskap for utviklingsbiologi og Bioteknologinemnda.

De nasjonale forskningsetiske komiteer er uavhengige, rådgivende instanser for forskningsetiske spørsmål 
innen alle fagområder. Komiteene ble etablert i 1990, i kjølvannet av Stortingsmelding nr. 28 (1988-89) Om forskning. 
De blir finansiert via Norges forskningsråd og har sitt mandat fra Kirke, utdanning- og forskningsdepartementet 
(KUF). Her slås det fast at komiteene skal være utkikksposter, opplysere og pådrivere i norsk forskningsetisk 
debatt. De er ikke underlagt polisk styring, og deres funksjoner er rådgivende. En av komiteene er for medisinsk 
forskning (NEM), den andre er for naturvitenskap og teknologi (NENT) og den tredje for samfunnsvitenskap, 
humaniora, jus og teologi (NESH). Komiteene administreres av hver sin sekretariatsleder og et felles sekretariat. 
Medlemmene i den enkelte komité oppnevnes av KUF etter forslag fra Norges forskningsråd. De har ulik 
kompetanse, og også lekfolk skal være representert. 

Norsk selskap for utviklingsbiologi (NSUB) ble stiftet i 1991 og samme år opptatt som medlem av European 
Developmental Biology Organisation og av International Society of Developmental Biologists. NSUB har til formål å 
fremme forskning innen utviklingsbiologi/molekylær embryologi samt formidling av forskningsresultater fra dette 
felt til allmennheten i Norge. Videre skal NSUB aktivt fremme kontakt mellom norske forskere og internasjonale 
organisasjoner og forskningsmiljøer innen utviklingsbiologi.

Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt organ og ble første gang oppnevnt i 1991. Nemnda 
er hjemlet i Lov om medisinsk bruk av bioteknologi og Lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer. 
Foruten å være rådgivende i saker som angår bruk av bio- og genteknologi i relasjon til mennesker, dyr, planter 
og mikroorganismer, skal nemnda bidra til opplysning og debatt. I sine vurderinger skal nemnda spesielt 
vektlegge de etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av morderne bioteknologi. Bioteknologinemnda 
har 21 medlemmer og observatører fra seks departementer. Bioteknologinemnda har et budsjett på ca. 5,8 
millioner kroner i år 2001.



Innhold

Åpning: Hvilke politiske og etiske spørsmål bør reises?       4
 Inger Lise Gjørv, Fylkesmann i Nord-Trønderlag

Hvilke kilder for stamceller finnes – en introduksjon       6
 Ole Johan Borge, Seniorrådgiver i Bioteknologinemnda

Introduksjon av foredragsholderne         8
 Sigurd From, førsteamanuensis og leder av Norsk selskap for utviklingsbiologi

Cloning and different sources for embryonic stem cells: current knowledge,      9
challenges and ethical dilemmas
 Anne McLaren, Dr. Cambridge, UK

Stem cells in the central nervous system and their potential clinical use    11
 Urban Lendahl, Professor, Karolinska institutet, Sverige

Stamceller fra voksne individer: Biologisk og klinisk potensiale     15
 Sten Eirik W. Jacobsen, Professor, Universitetet i Lund, Sverige

Redegjørelse for debatten om stamceller i Europa og USA      18
 Ole Johan Borge, Seniorrådgiver i Bioteknologinemnda

Etiske dilemmaer ved bruk av stamceller        20
 Ola Didrik Saugstad, Professor, Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet

Hva taler etisk for bruk av stamceller?        22
 Berthold Grünfeld, Professor, Inst. for allmenn og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Eggceller fra dyr eller mennesker: spiller det noen moralsk rolle?     26
 Svein Aage Christoffersen, Professor, Teologisk fakultet i Oslo, Leder av rådet for dyreetikk

Innledende debattforedrag:
 Transplantasjon av menneskets arvestoff til kjernefrie eggceller fra mus   30
 Sigurd From, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

 Kloning og befruktede egg til bruk i fremtidig terapi     33
 Arne Sunde, Professor, Kvinneklinikken, NTNU, Trondheim

 Mulige alternativer og kritisk drøfting av initiativene til From og Sunde   35
 Steinar Funderud, Professor, Radiumhospitalet, Oslo

 Fremtidig bruk av stamceller i klinikken       37
 Gunnar Kvalheim, Overlege, Klinisk stamcellelaboratorium, Radiumhospitalet

Paneldebatt           39

Avslutning og oppsummering         47
 Werner Christie, Teknologiattaché, Leder i Bioteknologinemnda 

Deltagerliste           49

Møteprogram           51

Tidligere arrangementer         52



4

Bioteknologinemnda: Åpen høring 14. desember 2000

nå foreligger. På andre områder er det satt bommer 
som mange i dag ønsker hevet. Et eksempel igjen: 
for ca. 10 år siden sa Stortinget nei til forskning på 
befruktede egg. Nå har Bioteknologinemnda anbefalt 
en åpning og spørsmålet ligger nå hos Regjeringen 
og vil bli tatt stilling til, sammen med en rekke andre 
spørsmål, under revisjonen av bioteknologiloven 
som kommer til våren. Land som Bulgaria, Belgia 
og Nederland har allerede åpnet for forskning på 
befruktede egg.

Terapeutisk kloning handler i sterk grad om 
valg av stamcellekilder. Personlig, jeg understreker 
personlig, ser jeg at det er en del alternativer som 
foreligger og som ikke er så problematiske. Først og 
fremst opplever jeg det ikke svært problematisk å 
bruke vev fra provosert aborterte fostre. Vi bruker 
organer og vev fra andre døde, og jeg mener altså 
personlig at det ikke kan være noen avgjørende 
forskjell her. Men når befruktede egg er kilden 
kan man jo spørre hvor den etiske forskjellen er på 
overtallige befruktede egg og produserte befruktede 
egg til terapeutiske formål. Og her skjønner vi jo snart 
at vi også er inne på det å instrumentalisere men-
neskelige prosesser. Muligheten for å transplantere 
menneskets arvestoff i egg fra dyr, synes nå å være 
en aktuell kilde. Da skjønner vi med en gang at det 
handler om å krysse artsgrensene, hvilket i seg selv 
er et stort sprang ikke bare praktisk. Jeg håper at 
vi i dag vil få vite litt mer om noe som iallfall for 
meg er et stort spørsmål: om disse såkalte kjernefrie 

Hvilke politiske og etiske spørsmål bør reises?

Inger Lise Gjørv
Medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

Jeg har først tenkt å si litt om de forskningsetiske 
komiteer. Det er tre av dem. De ligger under Fors-
kningsrådet, altså under Utdanningsdepartementet, 
og den nasjonale forskningskomite for medisin har 
igjen under seg fire, som vi kaller regionaletiske 
komiteer. Den nasjonale komiteen har som mandat 
først og fremst å gi uttalelser og utrede aktuelle medi-
sinetiske og forskningsetiske spørsmål, men også å 
samkjøre de regionaletiske komiteene. Stortinget har 
under behandlingen av de siste Stortingsmeldinger 
understreket at en sentral oppgave for oss er å sette 
problemer under debatt, og det er klart at da går vi 
rett inn i dagens møte. 

Vi har forfedre som var sterkt opptatte av ”the 
point of no return”. De islandske ættesagaer er fulle 
av forskjellige episoder som denne: ”Man kom til 
vannskiller, gikk over det, fikk klare tegn på at man 
burde snu, men da var det for sent.” Dette bygget de 
på ut i fra en absolutt skjebnetro. 

Vi vet også at vi ofte står overfor ”the point of no 
return” og nå bygger vi på realiteter. Valget er ofte 
i det øyeblikket vi sier ja eller nei til å spise epler 
av kunnskapens tre. Ofte er det dette som er det 
avgjørende øyeblikket. 

Vi i NEM opplever dagens tema som et sentralt 
spørsmål. For det første fordi det skjer så mye nå, 
og vi tror at det er nå vi tar mange av valgene. Vi 
tror at det siden ofte er for sent. For det andre er 
det en viktig høring, fordi dette området er ganske 
innviklet. Det vet jeg som legrepresentant i NEM 
og det er viktig at problemstillingene vi står overfor 
også bringes ut til allmennheten og til politikere 
og ikke bare er en debatt som foregår i forskernes 
lukkede rom.

Jeg forventer at vi i dag skal få en best mulig 
ajourført oversikt over hvilken nytte vi kan få av 
terapeutisk kloning. Dette er jo viktig i seg selv fordi 
veldig fort så blir det også spørsmål om kost/nytte 
når skjebnen for prosjekter skal avgjøres videre, 
men jeg har også erfart mange ganger at det er før 
man har utviklet den praktiske anvendelsen, at den 
reelle valgfriheten er der. Jeg tillater meg å bruke 
et eksempel; nemlig ultralyd. Der har vi sett at når 
teknologien er der og dermed tilbudet utviklet, da er 
det for sent å stoppe sorteringssam-funnet på dette 
punktet. Nå har vi det!

Bioteknologien gjør hele tiden store sprang. 
Mange områder er til og med ennå ikke regulert, 
fordi vi for kort tid siden ikke så de mulighetene som 
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egg fra dyr lar seg tømme også for mulig smitte fra 
dyr til menneske. Altså om den store risikoen for 
menneskeheten også er innbakt i dette.

En rekke av de områder denne høringen omhand-
ler er ennå uregulerte og befinner seg til dels i 
gråsonen. Det er ikke uten videre sikkert at en 
del av denne forskningen må behandles av en 
forskningsetisk komité. Det er viktig at dette nå 
klarlegges. Inntil de overordnede retningslinjer 
er trukket opp og kontroll er fastlagt, er disse 
spørsmålene også, mener jeg, uhåndterlige for de 
regionaletiske komiteene. Først må vi få en avklaring 
på nasjonal politikk som må meisles ut og det er 
det ikke bare forskerne, men også politikerne som 
avgjør. For disse spørsmålene angår oss alle. Ja, jeg 
tror jeg tillater meg å være så høytidelig at jeg sier 

at det angår også menneskeheten. Men vi har en 
jobb å gjøre i Norge.

Jeg har forstått at det er en del presse til stede. Det 
er bra fordi det er i første rekke den som kan bringe 
disse sentrale spørsmålene ut til allmennheten. Vi 
trenger en bred debatt, og vi trenger den nå!

Det blir spennende å se hvor uenige dere er, men 
jeg tror faktisk at vi alle er enige om i hvert fall 
ett punkt: at vi ikke ønsker en dag å våkne opp til 
nyheten om at det første ”menneske-Dolly” er født. 
Det å være menneske er å si JA, men det er også å si 
NEI. Det er kanskje det siste som er det vanskeligste, 
men det går an. Jeg håper at denne dagen bringer 
oss nærmere svarene på hva vi nå skal si ja til, og 
hva vi skal si nei til, med alle de mulighetene som 
nå synes å foreligge.
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Hvilke kilder for stamceller finnes – en introduksjon

Ole Johan Borge
Seniorrådgiver i Bioteknologinemnda 

Jeg vil starte beskrivelsen av dette forskningsfeltet 
med å skissere noen få trinn i fosterutviklingen. 
Livet, som vi normalt kjenner det, starter med 
sammensmeltningen av et egg og en sædcelle. Den 
befruktede eggcellen utvikler seg i løpet av noen få 
dager til en blastocyst. Frem til blastocyst-stadiet 
er trolig cellene like og kan gi opphav til identiske 
tvillinger om de separeres og implanteres i en 
kvinne. På blastocyst-stadiet har cellene begynt å 
spesialisere seg og det er bare noen få celler inne i 
blastocysten, den indre cellemassen, som kommer 
til å videreutvikle seg til det fødte individ. De andre 
cellene er nødvendige for en normal fosterutvikling, 
men de bidrar ikke til selve individet (danner f.eks. 
morkaken). 

I november 1998 publiserte to amerikanske for-
skergrupper at de hadde isolert pluripotente stamcel-
ler fra mennesker. Den ene gruppen hadde gjort 
dette fra befruktede egg som var blitt til overs etter 
prøverørsbefruktning, mens den andre gruppen 
hadde brukt 5-9 uker gamle provosert aborterte 
fostre. Det var henholdsvis celler fra den indre 
cellemassen i blastocyster og celler fra kjønnscel-
leregionen i fostre som var brukt (Figur 1). 

Hva er så pluripotente stamceller og hva kan de 
brukes til? Pluripotente stamceller er celler som 
har potensialet til å danne alle celletyper i et født 
individ, men kan ikke gi opphav til et nytt individ 
om de implanteres i en kvinne fordi de kan f.eks. 
ikke danne morkaken. 

Vi tror i dag at pluripotente stamceller kan brukes 
til å lage celler, vev og kanskje, et godt stykke 
inn i fremtiden, til og med hele organer som kan 
transplanteres til pasienter. Noen eksempler på 
celletyper som kan lages fra disse stamcellene 
er blodceller, nerveceller, hjertemuskelceller og 
insulinproduserende celler (Figur 2). Bare ved å 
trekke frem disse fire celletypene så forstår dere at 

disse stamcellene 
kan få en sentral 
plass i en fremti-
dig behandling av 
pasienter. Mulighetene er her enorme, men det 
er imidlertid svært viktig å formidle at det trengs 
betydelig med kunnskap før dette kan benyttes til 
behandling av mennesker. I tillegg til produksjon 
av celler for behandling kan disse stamcellene 
allerede i dag kunne få stor betydning både innen 
grunnforskning og legemiddelutprøvning.

I dag snakkes det om at vi har tre klasser med 
stamceller som er rangert utfra deres utviklingspo-
tensial (Figur 3):

• Totipotente stamceller som kan gi opphav til 
et nytt individ om den implanteres i en kvinne. 
Befruktede egg er et godt eksempel på en totipotent 
stamcelle. 

• Pluripotente stamceller kan, som jeg har nevnt, 
gi opphav til alle celler i det fødte menneske, men vil 
ikke kunne danne et nytt individ om de implanteres i 
en kvinne. Stamcellene som de to amerikanske fors-
kningsgruppene tok frem var begge pluripotente.

• Multipotente stamceller, ofte omtalt som stamcel-
ler fra fødte mennesker eller vevsspesifikke stamcel-
ler, genererer normalt bare celler innen et vev eller av 
en bestemt type. For å gi noen eksempler vil stamcel-
ler i hjernen produsere nye nerveceller, stamceller i 
blod/benmargen vil produsere blodceller osv. De har 

Figur 1 Figur 2
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med andre ord et mer begrenset utviklingspotensiale 
enn både de toti- og pluripotente stamcellene. Nyere 
forskning på multipotente stamceller har imidlertid 
gitt forskerne flere store overraskelser. Det har 
lenge vært akseptert som en ”sannhet” at f.eks. 
en bloddannende stamcelle bare kan produsere 
blodceller og likeledes at stamceller i hjernen bare 
kan produsere nerveceller. I løpet av de siste to 
årene har det imidlertid kommet nye resultater som 
rokker ved dette synet. Flere har rapportert resultater 
som indikerer at f.eks. stamceller fra hjernen kan 
produsere blodceller, og vise-versa, om forholdene 
legges til rette for det. Om dette viser seg å holde 
stikk så kan det åpne for nye muligheter for bruk av 
multipotente stamceller til å produsere celler og vev 
for transplantasjon. To av de neste foredragsholderne 
vil utdype dette spesielt. 

Jeg startet foredraget med å si at ”livet, som vi 
normalt kjenner det, starter med sammensmeltnin-
gen av et egg og en sædcelle.” I 1997 kom sauen Dolly 
til verden og var det første pattedyret som var en 
klon av sin biologiske mor. Senere har også mus, ku, 
gris og geiter blitt klonet med samme metode og det 
er liten grunn til å tro at det også ikke vil fungere 
på mennesker. 

Blastocyster kan, som nevnt, være kilde for de 
såkalte pluripotente stamcellene eller gi et nytt 
individ om den implanteres i en kvinne. En annen 

metode som også kan føre frem til en blastocyst er 
kalt kjerneoverføring. Kort fortalt starter metoden 
med at en fjerner kjernen i et egg. Som kjent er det 
kjernen som inneholder arvestoffet. I neste steg blir 
det satt inn én kjerne fra en helt vanlig kroppscelle 
i egget og hvis alt har gått bra så vil egget utvikle 
seg som ved en normal befruktning og danne en 
blastocyst. Hvis blastocysten brukes som en kilde for 
å isolere stamceller, som skal brukes i behandling, 
kalles det ”terapeutisk kloning”, mens det kalles 
”reproduktiv kloning” hvis blastocysten tillates å 
utvikles til et nytt individ. Individet vil med denne 
metoden være en genetisk kopi, en klon, av individet 
som donerte cellekjernen. Celler som er produsert 
med denne metoden vil være genetisk identiske 
med mottakerens celler slik at det vil ikke være 
noe problem med frastøtning av de transplanterte 
cellene, noe som er et stort problem ved tradisjonell 
transplantasjon.

De tre viktigste kildene er befruktede egg, abor-
terte fostre og stamceller fra voksne. I tillegg er det 
teoretisk mulig at stamceller også kan isoleres fra 
teratocarsinomer som er en spesiell kreftform. Det er 
imidlertid lite trolig at stamceller fra teratocarsinomer 
vil bli foretrukket så jeg vi ikke kommentere den 
kilden noe mer. 

• Befruktede egg kan man få ved å gjøre enten 
en normal befruktning i laboratoriet eller ved 
kjerneoverføring. Trolig vil også andre metoder i 
fremtiden kunne generere celler med det samme 
potensialet som befruktede egg. Utfra en etisk 
synsvinkel bør det kanskje videre skilles på om 
eggene befruktes utelukkende for forskning og 
behandling, eller om de er overtallige etter en 
prøverørsbefruktning der intensjonen er å få barn. 
Ved kjerneoverføring bør det skilles på om det brukes 
egg fra mennesker eller dyr. Senere i høringen vil 
vi få høre om et norskt initiativ der det er foreslått å 
bruke eggceller fra mus, mens arvestoffet kommer 
fra mennesker.

• Både provosert og spontant aborterte fostre 
kan være kilder. Av praktiske årsaker vil imidlertid 
provosert aborterte fostre være betydelig mer 
tilgjengelig enn spontant aborterte fostre. 

• Stamceller fra voksne individer som isoleres 
direkte fra de relevante vev er den siste av de mest 
relevante stamcellekildene.

Jeg håper at denne gjennomgangen har vært 
klargjørende og gitt dere et godt grunnlag til å 
følge med på, og ta aktiv del i, resten av høringen. 
Det synes nå rimelig klart at dette feltet kan gi 
oss mange nye behandlingsmuligheter for i dag 
uhelbredelige sykdommer. Medaljens bakside er 
at flere av stamcellekildene reiser svært vanskelige 
etiske spørsmål. 

Figur 4

Figur 3
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Introduksjon av foredragsholderne McLaren, Lendahl og Jacobsen

Sigurd From
Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Leder for Norsk selskap for utviklingsbiologi 

Norsk selskap for utviklingsbiologi er en forening 
som steller med utviklingsbiologi, som primært går 
ut på å studere det enkelte individs utvikling fra 
én-celletrinnet, befruktede eggceller, til slik vi er når 
vi sitter her i dag og gjennom hele livet. Et sentralt 
emne i utviklingsbiologien er undringen over den 
fantastiske prosessen som skjer fra befruktningen til 
dannelsen av et nytt individ.

Norsk selskap for utviklingsbiologi er ingen stor 
organisasjon, det må vel innrømmes. Formålspara-
grafen går primært ut på å fremme forskning innenfor 
dette feltet, men også kommunisere til allmennheten 
hva vi holder på med. Vi ser formidlingsoppgaven 
som meget viktig og det er en av årsakene til at 
vi på et tidlig tidspunkt tok initiativ til å få til et 
møte av denne typen. Vi er meget glade for å gjøre 
det i samarbeid med de nasjonale forskningsetiske 
komiteer og Bioteknologinemnda. 

Til den første delen av programmet har vi invitert 
noen meget sentrale foredragsholdere til å belyse 
forskjellige sider av problemkomplekser knyttet til 
kjerneoverføring til kjernefrie eggceller, videreutvik-
ling til blastocyster og isolasjon av stamceller, eller 
celler fra voksne individer. Innen utviklingsbiologien 
er det én person som mer enn de aller, aller fleste har 
utmerket seg gjennom årene og som er en institusjon 
i seg selv innen utviklingsbiologi. Det er Dr. Anne 
McLaren, som vi er så heldige å ha til stede her i 
dag. Gjennom mange år har jeg hatt anledning til å 
se den enorme innflytelse Dr. McLaren har hatt på 
dette faget fra den enheten hun har ledet i London, 
”Mammalial development unit”, hvor en rekke 
av de mest fremtredende forskere innenfor dette 
faget har fått sin grunnleggende opplæring. Hennes 
egen forskning har vært innenfor utviklingsbiologi, 
reproduksjonsfysiologi og genetikk, og hun repre-
senterer det absolutte toppnivået i verden på disse 
feltene, noe som har kommet til uttrykk i mengder 
av anerkjennelse gjennom tidene. I de senere år 
har hun flyttet fra dette instituttet til Universitetet 
i Cambridge, og er nå tilknyttet Wellcome CRC 
Institute of Cancer and Developmental Biology. I 
de senere årene har hun også vært svært aktiv i 
bioetiske komiteer som har studert forskjellige sider 

ved prøverørs-
befruktning og 
anvendelse av 
fostermateriale 
i forskjellige sammensetninger. Hun har også vært 
medlem av det som heter ”The european group on 
ethics in science and new technologies”, og denne 
gruppen avga en innstilling av stor betydning i 
november i år. Jeg vil også tillate meg å nevne at Dr. 
McLaren er president for det som heter ”European 
Developmental Biology Organization”, som vår 
organisasjon er en del av. Jeg er svært glad for at Dr. 
McLaren hadde anledning til å komme hit i dag.

Vi har videre to fremragende representanter for 
stamceller fra voksne individer. Det er professor 
Urban Lendahl, professor i genetikk ved Karolinska 
institutet, Stockholm, som i mange år har arbeidet 
med forskjellige sider av nervesystemets utvikling og 
stamceller knyttet til dette. Lendahl har jobbet med 
celler fra embryonalt vev og fra voksne individer. 
Dette har skjedd i samarbeid med dosent Jonas 
Friséns gruppe, også ved Karolinska institutet. De 
har lagt fram sine resultater blant annet i en artikkel i 
”Science” i juni i år, som har vakt stor oppmerksom-
het og er særdeles leseverdig. Vi ser fram med stor 
interesse til Urban Lendahls presentasjon.

En annen viktig kilde for stamceller er benmarg 
og professor Stein Eirik Jacobsen vil ta seg av dette 
emnet. Han er utdannet medisiner fra Universitetet i 
Bergen. Han tok sin doktorgrad ved National Cancer 
Institute, Bethesda, USA, og deretter var han forsker 
ved Radiumhospitalet i Oslo, før han igjen flyttet 
tilbake til USA og startet egen forskningsgruppe ved 
Hipple Cancer Research Centre, Dayton, Ohio. Han 
ble så rekruttert til Universitetet i Lund og har der 
nå sin egen forskningsgruppe på 18 personer som 
arbeider intensivt med bloddannende stamceller. 
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therapeutic abortion (5), and human ES-like cells 
derived from blastocysts donated for research by 
couples undergoing IVF treatment for infertility.(6) 
Research on these EG-cells is regarded as ethically 
unacceptable by those who see abortion as wrong, 
while research on human ES-cells is unacceptable to 
those who see all human embryo research as wrong, 
although the donated blastocysts were anyway 
destined to perish. At the present time the National 
Institutes of Health guidelines permit funding of 
research on both human EG and ES-cells, but not 
the recovery of ES-cells from human blastocysts 
in the US. 

Research on both mouse and human pluripotential 
stem cells is proceeding actively, with the aim of 
inducing directed differentiation to defined cell 
types in culture. The ultimate objective is to provide 
transplant surgeons with a readily available supply 
of any tissue, for the repair of damaged or diseased 
organs. Production of whole organs (e.g. kidney, 
heart) for transplantation (“spare parts surgery”) 
would be a very much more complex task, involving 
tissue engineering with 3D templates and different 
cell types. It might be more readily achieved by 
xenotransplantation, taking organs from genetically 
modified pigs. 

In the mouse, considerable success has been 
achieved in inducing ES-cells to differentiate in vitro 
into neural, haematopoietic, adrenal and cardiac 
muscle cells, by exposing them to natural signalling 

Cloning and different sources for embryonic stem cells: current 
knowledge, challenges and ethical dilemmas

Anne McLaren, Dr.
Wellcome/CRC Institute, University of Cambridge, UK

Stem cells can divide to give a daughter cell like 
themselves as well as a cell destined to differentiate. 
Capable of self-renewal, they are essential for the 
maintenance of every tissue in the body (e.g. skin 
and the gut lining). Some stem cells give rise to a 
range of different cell types (e.g. haematopoietic for 
all the various blood cell lineages, neural for cells 
of the nervous system). Such stem cells are termed 
multipotential (many potentialities): they are valuable 
therapeutically (e.g. bone marrow transplantation). 
Even with the aid of growth factors, they cannot be 
multiplied indefinitely in culture and may be present 
in the body only in very small numbers (e.g. neural 
stem cells in the postnatal nervous system). Some 
stem cells (e.g. heart muscle) are hard to isolate. 

Animal studies have revealed unexpected poten-
tialities in some multipotential stem cells. On injec-
tion into the brain, neural stem cells isolated from 
newborn mice were successful in remyelinating 
the nerve cells of genetically defective shiverer 
mice and reducing the level of tremor (1). Injected 
intravenously, neural stem cells have been reported 
to differentiate into blood cells, while haematopoietic 
stem cells can apparently give rise to neural cells 
(2,3).

In general, however, multipotential stem cells are 
limited to specific lineages. By contrast, stem cells 
have been derived from early (blastocyst stage) mouse 
embryos that will not only proliferate indefinitely in 
culture, but on reintroduction into an early embryo 
will colonise all the cell lineages of the adult animal, 
including the germ line that gives rise to the next 
generation. These embryonic stem (ES) cells are 
termed pluripotential (more potentialities). Mouse 
ES-cells have been extensively used in genetic 
manipulation, including gene targeting to delete 
or replace genes by homologous recombination, 
for example, to produce mouse models of human 
genetic diseases. ES-cells cannot on their own give 
rise to mice, since they cannot differentiate into the 
early cell lineages responsible for implantation in the 
uterus and formation of the placenta. EG-cells have 
been derived from embryonic germ cells at a later 
stage of development, but EG-cells reintroduced into 
embryos may be associated with foetal abnormalities 
(4). EG-cells are also pluripotent.

Much interest and some ethical concern was 
aroused by the reports of the isolation of human 
EG-like cells from human foetal tissue resulting from 
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molecules, such as retinoic acid, growth factors 
and cytokines. Greater purity can be achieved by 
transfection with an antibiotic resistance gene driven 
by an appropriate tissue-specific promoter, followed 
by antibiotic selection (7). Cardiac muscle cells 
derived from ES-cells in this way can be incorporated 
into damaged hearts, and will beat in synchrony 
with the host tissue (8). ES-cell derived neural stem 
cells introduced into the brain of a mouse model of 
multiple sclerosis differentiated into either glial cells 
or neurons in the appropriate regions (9). Research on 
the directed differentiation of human pluripotential 
stem cells is believed also to be progressing, but 
no publications have yet appeared, presumably for 
reasons of commercial secrecy, since the research is 
primarily funded by the California-based company 
Geron. 

These advances hold out promise for the future 
treatment of a wide range of human diseases: 
Parkinson’s Alzheimer’s, stroke, multiple sclerosis, 
heart disease, diabetes, rheumatoid arthritis, skin 
conditions, liver and kidney damage, leukaemia 
and other blood diseases. For transplantation to the 
brain, immune rejection seems to be not much of 
a problem, but for other sites immunosuppressive 
drugs would be required to prevent rejection. Such 
drugs increase the chances of both infection and 
cancer. A bank of stem cell lines might allow the 
appropriate donor type to be found for any host, but 
it has been estimated that several thousand lines 
might be required. Immunological means might be 
devised to render patients tolerant of transplanted 
tissue, or to render the tissue in some way non-
antigenic. Alternatively, if it proves possible to re-
programme human somatic nuclei by introducing 
them to enucleated oocytes, as has been done in 
sheep, cattle and mice, one could envisage the 
derivation of ES-cell lines for each patient. A somatic 
nucleus from the patient would be introduced to a 
donated docyte from which the nucleus had been 
removed, so that the ES-cells derived from the 
resulting cloned blastocyst would be genetically 
and antigenically identical to the patient, with no 
risk of rejection for any cell or tissue transplant. 
Ethical concerns are voiced against the possibility of 
producing embryos in this way, initially for research 

purposes. To some extent these concerns arise from a 
fear that such a procedure would constitute the “thin 
edge of the wedge”, making human reproductive 
cloning more likely. In general, however, “thin end of 
the wedge” objections are better met by regulation 
than by prohibition. 

In the USA, Government funds may not be used 
for any form of human embryo research, but can 
now be used for research on human ES-cells that 
have been recovered using private funds. Whether 
the recovery of ES-cells from donated embryos will 
in the future be fundable using Government funds 
is debatable, but producing embryos for research, 
whether by somatic cell nuclear transfer or by in vitro 
fertilisation, will almost certainly not be fundable. On 
the other hand, human embryo research funded by 
private agencies or corporations is unregulated. 

In the UK, the 1990 Human Fertilisation and 
Embryology Act permits human embryo research 
under license, whether the embryos are produced for 
infertility treatment or specifically for research, but 
only for certain limited purposes. These purposes do 
not include cell and tissue therapy. An Expert Group 
set up by the Government and chaired by Professor 
Donaldson, the Chief Medical Officer, has recently 
recommended that research on human embryos, 
whether derived by fertilisation or by nuclear transfer, 
be permitted under strict license for the purpose of 
understanding human diseases and their treatment 
with cells or tissues. The Government has accepted 
the Donaldson Report’s recommendations, but 
they have not yet been debated and approved by 
Parliament. 

Acknowledgement: I am grateful to the Wellcome 
Trust for financial support.
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Stem cells in the central nervous system and their potential 
clinical use

Urban Lendahl
Professor, Karolinska institutet, Sverige

Definition of stem cells
Stem cell research is currently an area of very 

rapid scientific progress and exciting prospects for 
the future. Despite this, it has been very difficult 
to arrive at a globally accepted definition of a stem 
cell. An operational definition of a stem cell, which 
is encompassed by many scientists in the field, is a 
cell which is capable both of self-renewal, i.e. making 
more stem cells, and differentiation to one or more 
mature cell types (1). The word “progenitor cell“ 
describes a cell with a more limited differentiation 
potential, and which can give rise to a narrower 
repertoire of differentiated cell types. 

The fertilised egg can be seen as the ultimate 
stem cell, since it gives rise to all cells in all tissues 
of the body. It is however becoming increasingly 
clear that we during our development retain various 
populations of stem cells, even as adults. The body 
uses stem cells to replace cells that are lost during 
normal life or after injury. It is not clear whether 
stem cells exist in all organs, but they are clearly 
present in for example the hematopoietic (blood) 
system, muscle, nervous system and in skin (2). I 
will now focus on what we have learned about stem 
cells in the nervous system and how these cells may 
be used in cell based therapy for various types of 
CNS disease. 

Stem cells in the embryonic and adult CNS
The development of the human central nervous 

system (CNS, i.e. the brain and spinal cord) begins in 
the embryo during the fourth week after fertilisation. 
At the back of the embryo a shield of cells, called the 
neural plate, is formed. A few days later, the neural 
plate folds to form the neural tube, which is the origin 
of the brain and spinal cord. The relatively few cells 
in the neural plate are thus the origin of the huge 
numbers of neurons and supporting glial cells found 
in the adult brain and spinal cord. To accomplish this 
task, there is an initial phase of very rapid cellular 
proliferation, followed by differentiation to the 
various types of neurons and glial cells required. It 
is well established that at least some of the rapidly 
dividing cells in the embryonic CNS are endowed 
with stem cell qualities. 

It has become increasingly evident that also the 
adult CNS contains stem cells. The first evidence that 
the adult brain was not totally “dormant” in terms of 
cellular proliferation actually came from studies in 

the 1960’s, which provided evidence for proliferation 
in the mouse brain (3). The dogma for a long time, 
however, was that the adult brain was largely devoid 
of proliferation. This changed dramatically in the early 
1990’s, when Reynolds and Weiss (4) demonstrated 
that cells taken out from a region near the ventricles of 
the adult rodent brain could be induced to proliferate 
in vitro, i.e. when cultured in the laboratory. 

It is now clear that there are at least two regions 
in the adult brain, in which significant proliferation 
occurs. One region is the subventricular zone, 
which is located quite near the ventricles, below the 
ependymal zone. Cells originating from this region 
travel from the subventricular zone to replace lost 
cells in the olfactory bulb, an organ important for the 
sensation of smell. The other region is the subgranular 
zone of the dentate gyrus in hippocampus, which 
supplies new cells to the hippocampus (5). There 
are however also proliferation in certain other brain 
regions. 

An interesting issue is to determine precisely 
where in the brain the adult CNS stem cells are 
located. This is a somewhat controversial issue, 
but it seems clear that at least in rodents there are 
two populations of stem cells, one located in the 
subventricular zone and a second in the ependymal 
cell layer, i.e. the cells that line the ventricles of the 
brain (6). The finding that ependymal cells, and also 
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cells lining the central canal in the spinal cord, are 
stem cells (6) is of potential therapeutic interest, 
since these cells may be manipulated from the brain 
ventricle side and they are immediately adjacent to 
the ventricles. For obvious reasons, we know less 
about the situation in humans. It is established, 
however, that cells taken out from the regions close to 
the brain ventricles of humans also can be induced to 
proliferate and to differentiate to neurons, astrocytes 
and oligodendrocytes. 

Differentiation potential of CNS stem cells 
and other cells

Embryonic CNS stem cells can give rise to all 
major types of CNS cells, i.e. neurons, astrocytes and 
oligodendrocytes, although this potential may be 
somewhat restricted over time during embryogenesis. 
We also begin to understand some of the factors 
that are required to steer this differentiation of 
embryonic CNS stem cells in vitro. Of considerable 
interest here is that the differentiation of so called 
dopaminergic neurons, which are lacking in patients 
with Parkinson’s disease, can be generated from 
embryonic CNS stem cells in large numbers (7). 

A recent interesting development is the analysis of 
CNS differentiation from another type of cell, the ES 
or embryonic stem cell. ES-cells do not originate from 
the nervous system, they are in fact derived from cells 
from the very early preimplantation embryo called 
a blastocyst. ES-cells from the mouse are capable 
of differentiating into all types of cells, including 
the nervous system, and they have been extensively 
studied and used in the gene targeting (knock out) 
technology in the mouse. Here, ES-cells that are 
transferred experimentally into early mouse embryos 
can generate a complete mouse. These observations 
have attracted a lot of interest also from the perspec-
tive of ES-cell differentiation to CNS cells in vitro. 
It was recently shown that ES-cells, like embryonic 
CNS stem cells, can be steered to differentiate to 
dopaminergic neurons in large numbers in vitro (8). 
Furthermore, ES-cells can generate oligodendrocytes 
following transplantation (9). 

Adult CNS stem cells from both rodents and 
humans can generate neurons, astrocytes, and 
oligodendrocytes when cultured in vitro (4,6). Here 
we yet know less about which individual growth 
factors and intrinsic factors that control the choice 
of cell fate, but this is an area of intense research, so 
rapid progress is expected. 

A very interesting recent observation made in 
different laboratories is that adult stem cells may not 
be able to give rise only to the expected differentiated 
cell types in the tissue they are derived from, but may 
have a considerably wider differentiation potential. 
This was demonstrated for adult CNS stem cells, 

when they were transplanted into early mouse or 
chick embryos after they were cultured in vitro. 
The transplanted adult CNS stem cells, in their 
new embryonic environment, could give rise to 
cells typical for liver, gut, kidney and other organs, 
strongly suggesting that adult CNS stem cells are 
highly plastic and dynamic in terms of differentiation 
(10). Similarly, stem cells from the hematopoietic 
system can give rise to skeletal muscle, and vice 
versa (11,12). Furthermore, adult CNS stem cells can 
give rise to hematopoietic cells (13). These observa-
tions suggest that there is a considerable degree of 
plasticity in the differentiation potential of various 
types of adult stem cells. 

The potential of using CNS stem cells and 
other cells for treating CNS disease

For the potential clinical use, it is important to 
consider which types of CNS disease may be most 
approachable by cell therapy and which cells are the 
best candidates for transplantation. It is clear that the 
most advanced experiments have been performed 
for Parkinson’s and Huntington’s disease, and I will 
disucss the current status for these diseases, as well 
as for epilepsy, stroke and spinal cord injury (14). 

Parkinson’s disease: In Parkinson’s disease, 
cells in substantia nigra degenerate, which leads 
to a loss of cells releasing the neurotransmitter 
dopamine in the striatum. There are good animal 
models for Parkinson’s disease, both in rodents 
and primates, which has facilitated the preclinical 
research considerably. Techniques to transplant fetal 
ventral midbrain cells (some of which presumably are 
CNS stem cells and progenitor cells for dopaminergic 
neurons) to striatum in lesioned animals have proved 
quite successful. Clinical experiments on Parkinson 
patients have been conducted for a number of years, 
and the results are quite encouraging. Clinical 
improvement is reported gradually over 6-24 months 
after transplantation of fetal tissue, and effects are 
longlasting (5-10 years). The first results from double-
blind tests have also been recently reported, and 
clear differences are observed (14). 

Huntington’s disease: In Huntington’s diesase, 
cells in the striatum and cortex degenerate, which is 
fatal. The strategy here is to transplant fetal striatal 
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cells to restore striatal function. Similar to Parkinson’s 
disease, adequate animal models for the disease 
have been established. Transplantation of fetal 
striatal tissue from the developing forebrain leads 
to substantial recovery in the experimental animal 
models, but there are so far very few reports from 
clinical studies. Clinical studies are underway, but 
most of the data this far come from diseased patients 
that participated in such studies, and although these 
data suggest that innervation occurs in the transplant, 
we have to await more data before firm conclusions 
can be drawn (14). 

Epilepsy: Studies on epilepsy are less advanced, 
for a number of reasons. An important factor is that 
epilepsy most likely is a heterogenous group of 
diseases, and that there is no common pathological 
change, which could be a target for cellular therapy. 
Epilepsy is caused by hyperactivity in neurons 
and one theoretical approach would be to supply 
inhibitory neurotransmittors (e.g. GABA) in the form 
of transplanted tissue rich in cells producing such 
inhibitory neurotransmittors. This type of experi-
ments are at a very early stage in animal models, but 
despite this fact there have been clinical attempts 
using porcine tissue as a graft to human patients 
(http://www.diacrin.com). 

Stroke: Stroke is caused by lack of oxygen 
(ischemia) in the brain. Ischemia can be the result 
of a global shutoff of blood supply to the brain 
(global ischemia) or by locally blocking an artery 
(focal ischemia). Both forms can be reproduced in 
experimental animal models, and the latter form is 
what is normally referred to as stroke. Some work has 
been carried out to transplant CNS tissue to regions 
damaged by focal ischemia, but this work is still in 
its infancy, and more experiments in animals are 
clearly required to evaluate the effects. Despite the 
lack of animal data, clinical trials have been started, 
but apparently put on hold, at least temporarily 

(http://www.diacrin.com/stroke.htm, http://www.laytonbio.com). 

Spinal cord injury: Spinal cord injury leads to 
paralysis because the neuronal projections in the 
spinal cord are disrupted, and cannot regenerate. 
It is yet not known why neuronal projections in the 
central nervous system fail to regenerate, while this 
is not the case in the peripheral nervous system. 
Spinal cord injury thus differs from for example 
Parkinson’s and Huntington’s disease, since it is not 
caused by loss of cells and tissue. Cellular therapies 
are therefore currently not applicable to spinal cord 
injury, but a theoretical possibility would be to use 
transplanted cells as “bio pumps”, i.e. sources of 
specific factors. A supply of neurotrophic factors 
from transplanted cells may facilitate regeneration 
of the neuronal projections, but the introduced cells 
may not necessarily have to integrate in existing 

neuronal networks. 
Other nervous system diseases: There are other 

diseases in the nervous system, in which specific cell 
types degenerate and which therefore may be suitable 
for cell therapy. Two examples are multiple sclerosis 
(MS) and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). In 
patients suffering from MS, oligodendrocytes, i.e. 
the glial cells generating myelin around neuronal 
axons, degenerate. It has recently been shown in 
an animal model that ES-cells can differentiate to 
oligodendrocytes in vitro, and also generate new 
myelin following transplantation in a rat model (9). 
In ALS, motor neurons degenerate. This leads to a 
progressive and fatal loss of motor coordination, and 
it may be possible in the future to test cell therapies 
also for this disease.

Summary and perspectives
It is already clear from the development in the 

Parkinson field that cell therapy can become a very 
useful treatment of CNS disease, and this may also 
be expanded to other types of disease. The choice 
of cells for transplantation will however have to be 
discussed in detail. Current clinical protocols rely 
on the use of fetal tissue, which raises both ethical 
and practical issues. The use of fetal material from 
abortions is controversial per se, and the supply of 
tissue will most likely always be limited, precluding 
large scale use. The prospect of using either stem 
cells derived from the patient him/herself or more 
generic stem cells as cultured ES-cells is therefore 
a potentially interesting alternative. The use of stem 
cells from the patient would remove the problems 
of immune reactions (host versus graft reactions), 
but may be technically cumbersome. Here, it is 
however interesting to note the recent observations 
in plasticity among different stem cell populations, 
i.e. one may in the future use stem cells derived from 
a different, and more easily accessible, organ. More 
generic cell lines, for example a human ES-cell line, 
may become another important tool, since ES-cells 
can be grown in large numbers, and we improve our 
understanding of how to differentiate these cells in 
vitro. A futuristic scenario is to combine transplanta-
tion paradigms using human ES-cell lines with a 
cloning approach, i.e. to replace the cell nucleus in 
the ES-cells with a nucleus from the patient. In this 
way, the ES-cell line may be recognized as “self” 
by the patient. Finally, an option to consider in the 
future is to reactivate the patient’s own CNS stem 
cells in vivo, i.e. in the patient, and to steer their 
differentiation and migration to relevant places. This 
would clearly be the least invasive strategy, but we yet 
know very little of how this could be accomplished, 
also in animal models. 

In conclusion, we have during the last years 



14

Bioteknologinemnda: Åpen høring 14. desember 2000

witnessed very rapid progress in all the areas 
discussed above, and we are likely to see at least 
some of these approaches gradually make it into the 
clinic. It should be noted however, that this progress 
should follow an ordered plan, and proceed via very 
carefully controlled in vitro and animal experiments, 
before any clinical attempts are made. 

Reference list
1. Morrison et al., (1997) Cell, 88, 287-298., 
2. McKay (2000) Nature, 406, 361-364.
3. Altman (1963) Anat. Rec. 145, 573-591.
4. Reynolds and Weiss (1992) Science, 255, 1707-1710.
5. Björklund and Lindvall, (2000A) Nature, 405, 892-895.
6. Johansson et al., (1999) Cell 96, 1-15.
7. Studer et al., (1998) Nature Neurosci. 1, 290-295.
8. Lee et al., (2000) Nature Biotech. 18, 675-679.
9. Brüstle et al., (1999) Science 285, 754-756.
10. Clarke et al., (2000) Science 288, 1660-1663.
11. Gussoni et al., (1999) Nature 401, 390-394.
12. Jackson et al., (1999) PNAS USA 96, 14482-14486.
13. Bjornson et al., (1999) Science 283, 534-537.
14. Björklund and Lindvall (2000B) Nature Neurosci, 3, 537-544.
 



15

Terapeutisk kloning - forskningsfeltet og etiske dilemmaer

Stamceller fra voksne individer: Biologisk og klinisk potensiale

Sten Eirik W. Jacobsen
Professor, Avdeling for stamcellsbiologi, Universitetet i Lund, Sverige

Takk så mye for invitasjonen.
Det er meget uvisst i hvilken grad stamcelle-

plastisiteten (evnen til å produsere ulike typer celler 
som finnes i forskjellige organer) er så omfattende 
som vi får inntrykk av gjennom litteraturen. Dette 
er et helt nytt forskningsfelt som har eksplodert de 
siste to årene. Før jeg går inn på dette i mer detalj 
vil jeg starte med litt historikk, og med fokus på de 
stamcellene vi vet mest om.

Det foregår faktisk stamcelleterapi i dag med 
stor suksess med utgangspunkt i de bloddannende 
stamcellene i benmargen. Disse er ansvarlig for de 
kliniske effekter vi ser ved benmargstransplantasjon, 
som jo er en ganske gammel behandlingsform som 
Donald Thomas fikk Nobelprisen for allerede i 1990. 
Denne terapien er ganske primitiv, altså veldig 
enkel i prinsipp. Man injiserer stamcellene sammen 
med andre benmargceller i blodbanen, og så finner 
disse selv fram til de bloddannende organene og 
produserer alle de typer blodceller vi behøver. 
Vi vet i dag veldig mye om den bloddannende 
stamcellen, og kan isolere den til tross for at bare 
1 av 10,000 benmargceller er en stamcelle. Den 
bloddannende stamcellen har to unike egenskaper. 1) 
den kan produsere alle typer blodceller og 2) den kan 
selvfornye, det vil si produsere flere stamceller. Det 
er disse egenskapene som gjør at en enkelt stamcelle 
i en mus kan være ansvarlig for produksjon av ca 
3-5000 blodceller i sekundet hos en mus og gjøre 
dette hele musens liv.

De siste par årene har det kommet sterke indika-
sjoner på at blodannende stamceller i voksne indivi-
der også kan danne andre celler enn de som finnes 
i blod, bl.a. nervceller, leverceller, hjertemuskulatur, 
skjellettmuskulatur og annet. Bare for noen få år 
siden så man på det som utenkelig at en voksen 
bloddannende stamcelle kunne danne noe annet enn 
blod, og at bare embryonale stamceller kunne gjøre 
dette. At voksne stamceller fortsetter å ha så mange 
valgmuligheter åpner store muligheter terapeutisk, 
men vi må innse at det er meget tidlig, og at vi fortsatt 
vet for lite om prosessene som styrer dette.

Hvor definitive er bevisene for dette som vi velger 
å kaller plastisitet hos voksne stamceller? Det vi 
snakker om er evnen til å danne celler utenfor det 
organsystemet hvor stamcellene normalt finnes. 
De sterkeste bevisene kommer fra stamceller i 
nervesystemet og blodet. Noen av de mest spen-
nende og kanskje slående data kommer fra Urban 

Lendahl og Jonas Frisens gruppe ved Karolinska 
Instituttet, hvor de meget overbevisende har vist at 
voksne stamceller i nervesystemet kan regenerere 
et stort antall celletyper i ulike organer, etter å ha 
injisert disse cellene på embryonalt nivå hos mus 
og kylling. 

Når det gjelder de kliniske potensialer og impli-
kasjoner av disse funnene er det åpenbart at de 
er enorme, men det er fortsatt mange spørsmål 
som må besvares innen man med sikkerhet kan 
si hva stamceller kan bety i klinisk medisin. De 
som er skeptiske til bruk av embryonale stamceller 
spør stadig om den nye kunnskapen om stamceller 
fra voksne kan gjøre de embryonale stamcellene 
overflødige, for å unngå en vanskelig etisk diskusjon. 
Mitt svar er imidlertid at vi per i dag vet for lite om 
både voksne og embryonale stamceller og derfor må 
satse mer forskning på både voksne og embryonale 
stamceller for å få den kunnskapen som kommer 
til å være nødvendig for å nyttiggjøre det potensial 
som åpenbart finnes.

En del av de data som kommer ut innen dette 
feltet er mer omdiskuterte enn andre, og det er et 
behov for å reprodusere disse data samt å forsøke å 
forstå prosessene bedre. Blant annet er det i de fleste 
tilfeller uklart hva som er den egentlige utgangscellen 
når man ser at stamceller fra ett vev produserer 
celler av en helt annen type. F.eks er det vist at 
muskel kan produsere blod, men det er åpenbart at 
det finnes mye blod i muskel og det er en mulighet 
for at det derfor finnes bloddannende stamceller i 
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muskel, og at det er disse som er utgangspunkt for 
blodproduksjon i muskel, og i såfall snakker vi ikke 
om egentlig stamcelleplastisitet. 

Viktigst er det kanskje å forsøke å få bedre bevis 
for at man har regenerert fullt funksjonelle celler i 
ulike organer. Ofte har man bare tittet på enkelte 
markører og bevisene for funksjon er ofte mer 
mangelfulle.

Hva gjelder benmarg finnes det masse spennende 
data som viser at benmarg kan produsere brusk, 
ben, fett, muskler, hjertemuskulatur, neurale celler, 
leverceller og annet. Det finnes derimot ikke sikre 
data for at det er den samme cellen som gjør alle 
disse tingene, og det er faktisk i hvert tilfelle ganske 
uklart hva målcellen egentlig er. Personlig tror jeg 
at mye av den dypere forståelsen om utgangscellene 
og mekanismene for stamcelleplastisitet i vev fra 
voksne i de nærmeste årene kommer til å komme 
fra det blodannende systemet og deres stamceller. 
Dette fordi disse er de eneste stamcellene vi kjenner 
den eksakte identiteten på, og fordi de synes å ha 
en meget høy grad av plastisitet. Dette kombinert 
med det faktum at de er så lett tilgjengelige og 
finnes i et meget stort antall (benmarg, blod eller 
navelstrengsblod) gjør at de per i dag også synes som 
de mest attraktive cellene fra et klinisk perspektiv. 
Med økt kunnskap om andre stamceller kan selvsagt 
dette endre seg, men per i dag taler det meste for 
de bloddannende stamcellene. Det er også viktig å 
peke på at det allerede finnes 30 års erfaring med 
benmargstransplantasjoner, og at denne erfaringen 
kommer til å bli viktig når man forsøker å anvende 
andre potensialer av stamceller klinisk. I benmarg 
finnes det forøvrig en annen type stamceller, de så 
kalte mesenkymale (stromale) stamceller som også 
synes å ha høy grad av plastisitet. 

De med kliniske øyne kanskje mest fascinerende 
data jeg har sett per i dag innen dette område ble 
presentert på et stort møte jeg nettopp kom tilbake fra 
i San Francisco, der man hadde indusert hjerteinfarkt 
hos mus og deretter transplantert bloddannende 
stamceller fra benmargen direkte inn i hjertemusku-
laturen og reparert hjertemuskulaturen ved at de 
injiserte cellene dannet ny hjertemuskulatur. 

Hva gjelder potensiell anvendelse av voksne 
stamceller til å rekonstituere andre vev enn der 
de er lokalisert normalt, så reiser det spennende 
biologiske spørsmål og store kliniske potensialer selv 
om det kommer til å kreve mye forskning innen dette 
kommer til å få stor klinisk betydning. 

Selv om det er plastisiteten utenfor det egne organ 
som nå fascinerer mest med stamceller, er det viktig å 
ikke glemme at kanskje den viktigste anvendelsen av 
stamceller fortsatt vil bli for å produsere celler i det 
organ som de normalt finnes i. Selv om det nå finnes 
gode bevis for at de kan danne celler også i andre 

organer, er det klare indikasjoner på at effektiviteten 
ofte er lav, og som sagt mangler det ofte gode data 
på at de cellene som dannes i andre organer har 
normal funksjon.

Når man tenker seg å anvende stamceller fra et 
organ for å produsere celler i et annet organ vil det 
med tanke på immunologiske komplikasjoner være 
meget positivt at man ofte vil tenke seg å ta stamceller 
fra pasienten selv. Et eksempel ville være at man hos 
en hjerteinfarktpasient tok benmarg fra pasienten 
selv for å reparere hjertemuskulaturen. På denne 
måten vil man unngå de avstøtningsreaksjoner som 
ofte finner sted når man transplanterer celler fra et 
individ til et annet.

Plastisiteten av voksne stamceller, dvs. evnen til 
å produsere ulike celletyper, er avhengig av hvilket 
organ de finnes i. Det indikerer at stamcellefunksjo-
nen reguleres ekstremt nøye av sine omgivelser. 
Derfor er det i prinsipp umulig å gi for mye bloddan-
nende stamceller. I tillegg synes det som om de bare 
erstatter de cellene som det er behov for, både hva 
gjelder antall og type.

Den senere tidens forskning på stamceller har 
kanskje avdekket deres unike potensialer, men 
har likevel reist mer spørsmål enn den har gitt 
svar. Både for å forstå de cellebiologiske aspektene 
bedre, og for å kunne utnytte stamcellens potensial 
fullt ut klinisk, er det viktig å søke svar på disse 
spørsmålene. Det neste tiåret kommer derfor til å 
være preget primært av forskning som forsøker å 
besvare stamcellebiologiske spørsmål som:

1. Hvordan finner stamcellene fram til sine målor-
gan etter at de transplanteres inn i blodbanen, og kan 
man stimulere/bedre denne ”homing” prosessen?

2. I hvilken grad må det være skade i mottageror-
ganet for at stamceller skal søke seg dit og produsere 
celler typiske for organet?

3. Tilsvarende, hva er det som stimulerer stamcel-
ler til å migrere til det skadede organ og starte 
produksjon av aktuelle celler? 

4. Transporteres stamceller fra et organ til andre 
ved skade, og i såfall hvorfor fungerer det ved mange 
sykdommer åpenbart ikke?

5. Hva er identiteten på de stamceller som kan 
differensiere til ulike celletyper i ulike organ, og 
finnes det en felles stamcelle for alle voksne organ?

Til slutt vil jeg si noe om likhetene og forskjellene 
mellom voksne og embryonale stamceller, spesiellt 
fordi det synes som om noen mener at de nye funnene 
hva gjelder voksne stamceller reduserer behovet for 
å forske på embryonale stamceller. Jeg skal forsøke å 
forklare hvorfor jeg absolutt ikke deler dette synet, da 
sett ut i fra et vitenskapelig synspunkt. Hva gjelder 
evnen til å produsere ulike typer celler må man per i 
dag si at det meste tyder på at embryonale stamceller 
har et større potensial enn voksne stamceller, og 
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dette gjelder både typer celler de kan produsere 
og hvor mye. I tillegg synes de å ha et høyere 
selvfornyingspotensial. Derimot synes de voksne 
stamcellene mye enklere å kontrollere, og derfor 
kan man transplantere stamcellene direkte inn i 
mottageren. I motsetning til dette er embryonale 
stamceller vanskelig å kontrollere og kan derfor 
produsere uønskede celler. I tillegg kan det ofte være 
vanskelig å produsere nettopp de cellene man vil ha; 
f.eks. har det vært vanskelig å få embryonale stamcel-
ler til å danne blod etter injeksjon, mens de gjør 
dette når man dyrker dem utenfor kroppen. Derfor 
kan man per i dag si, at det meste av forskningen på 
cellulær terapi med embryonale stamceller fokuserer 
på å dyrke fram den type celler man ønsker utenfor 
kroppen, for siden å transplanterer disse, mens man 
med voksne stamceller forsøker å transplantere disse 

direkte inn i mottageren uten noen manipulasjon. 
En annen viktig forskjell, er at vi med embryonale 
stamceller for det meste snakker om å transplantere 
stamceller (eller deres produkter) fra en giver til 
en mottager med de potensielle immunologiske 
komplikasjoner dette medfører, mens man med 
voksne stamceller i stor grad snakker om å bruke 
personens egne stamceller, og på den måten unngår 
slike komplikasjoner.

Avslutningsvis vil jeg si at det er alt for tidlig å si at 
voksne stamceller kommer til å erstatte embryonale 
stamceller. Tvert i mot får man i dag si at det kan se 
ut som om de kan få ulike anvendelsesområder, men 
viktigst er det å understreke at det er alt for tidlig å 
gjøre bastante konklusjoner, og at hva som behøves 
er mer og god forskning på begge disse spennende 
kilder for stamceller.
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lige befruktede egg og provosert aborterte fostre, 
ved nærmere angitte vilkår, kunne benyttes som 
kilde for stamceller.

I lys av den raske utviklingen innen stamcel-
leforskning er Bioteknologinemnda nå bedt av 
Sosial- og helsedepartementet eksplisitt om å avgi 
en uttalelse der terapeutisk kloning, og bruk av egg 
fra dyr i den forbindelse, blir drøftet. Som tidligere 
nevnt er dette en av årsakene til at denne høringen 
blir arrangert.

Hvilke stamcellekilder er så tillatt i andre vestlige 
land? Det er tillatt i alle land å isolere stamceller fra 
voksne individer og det samme gjelder stort sett bruk 
av celler og vev fra aborterte fostre.

Når det gjelder befruktede egg, eller celler som 
kan gi opphav til et nytt individ om de implanteres 
i en livmor, er situasjonen imidlertid betydelig mer 
uklar:

- Norge har et eksplisitt forbud mot forskning 
på befruktede egg. Selv om loven ikke omtaler tera-
peutisk kloning er det grunn til å tro at metoden vil 
falle innenfor det gjeldende forbudet mot forskning 
på befruktede egg.

- Tyskland har et regelverk som heller ikke til-
later etablering av stamceller fra befruktede egg. 
Imidlertid er det trolig mulig i både Tyskland og 
Norge å importere stamcellelinjer som er etablert fra 
befruktede egg i andre land.

- Sverige, Frankrike og Nederland har enten 
allerede godkjent eller regjeringene har foreslått å 
godkjenne bruk av overtallige befruktede egg som 
en kilde for stamceller.

- Belgia har sammen med Storbritannia gått et 
steg videre, og foreslått at også terapeutisk kloning 
skal bli tillatt. Storbritannia har imidlertid uttrykt 
at terapeutisk kloning bare vil bli tillatt om andre 
kilder ikke finnes. Storbritannia har videre spesifikt 
foreslått at egg fra dyr, istedenfor menneskeegg, ikke 
skal bli tillatt brukt til terapeutisk kloning.

Redegjørelse for debatten om stamceller i Europa og USA

Ole Johan Borge
Seniorrådgiver i Bioteknologinemnda 

Dagens regelverk rundt forskning på befruktede 
egg er, i de land dette er regulert, i hovedsak knyttet 
opp mot prøverørsbefruktning. Enkelte land tillater 
ikke slik forskning, mens andre regulerer ikke dette 
i form av et spesifikt lovverk. 

De land som aksepterer forskning på befruktede 
egg, vektlegger at dette skal skje med verdighet og 
respekt. Bare noen få land, deriblant Storbritannia 
og Sverige, tillater å fremskaffe befruktede egg 
utelukkende for forskning. De fleste land som godtar 
forskning på befruktede egg gjør dette bare frem til 
dag 14 etter befruktning. Etablering av stamceller 
fra befruktede egg er nytt og ennå ikke inkludert 
i noen lands lovverk. Imidlertid diskuteres dette 
nå i flere land.

I Norge har vi hovedsakelig to lover som er 
relevante for stamcelleforskning. Det er bioteknolo-
giloven og transplantasjonsloven. Bioteknologiloven 
fastsetter at det i dag er forbudt å forske på befruktede 
egg og å bruke teknikker med sikte på å fremskaffe 
arvemessig like individer. Individer er underforstått 
fødte mennesker. Bioteknologiloven er til revisjon 
og regjeringen planlegger å legge frem et nytt 
forslag til Stortinget i løpet av 2001. Arbeidet med 
Bioteknologiloven er avgjørende for om befruktede 
egg vil bli tillatt brukt som kilde for stamceller.

Transplantasjonsloven regulerer per i dag ikke 
anvendelsen av aborterte fostre til forskning eller 
behandling. Imidlertid oversendte regjeringen 
7.juli-2000 en Odelstingsproposisjon som foreslår å 
regulere anvendelsen av provosert aborterte fostre. 
Regjeringen foreslår å tillate en nøye kontrollert 
anvendelse, der etablering av stamceller fra provosert 
aborterte fostre ligger innenfor det som er foreslått 
tillatt.

Bioteknologinemnda har ved flere anledninger 
avgitt uttalelser om befruktede egg og aborterte 
fostre. Jeg har her tatt med de to siste: 

- 7.oktober-1999 i forbindelse med Bioteknologi-
nemndas høringsuttalelse til revisjon av Transplan-
tasjonsloven. Her gikk Bioteknologinemndas flertall 
inn for at provosert aborterte fostre skal kunne 
benyttes til forskning og medisinsk behandling.

- 31.august-2000 avga Bioteknologinemnda et 
høringssvar på en rapport som var utarbeidet av 
en arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedepar-
tementet. Denne rapporten omhandlet befruktede 
egg og aborterte fostre som kilde for stamceller. 
Bioteknologinemndas flertall gikk inn for at overtal-
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- EU-parlamentet har nylig (7.sept-2000) vendt 
tommelen ned for terapeutisk kloning og befruktning 
av egg utelukkende for forskning. EU-parlamentet 
likestiller reproduktiv kloning med terapeutisk 
kloning og kritiserer Storbritannia for å ha foreslått 
tillatelse av terapeutisk kloning. EU-parlamentet 
kritiserer videre Storbritannia for å benytte en 
språkdrakt som fører til at en fjerner seg fra det 
etisk omstridte.

- I USA er dette et dårlig regulert felt. Med private 
forskningsmidler er feltet ikke regulert, mens NIH 
har nå nylig (25. aug-2000) vedtatt retningslinjer for 
hva som kan finansieres med offentlige midler. NIH 
kan per i dag finansiere forskning på stamcellelinjer 
som er etablert fra overtallige befruktede egg, men 
tillater ikke at slike stamcellelinjer blir etablert med 
midler fra NIH. Etablering av stamcellelinjer fra 

aborterte fostre er imidlertid mulig med støtte fra 
NIH. Disse retningslinjene vil imidlertid kunne bli 
forandret hvis Bush blir valgt til president, da han har 
signalisert motstand mot denne forskningen. 

Denne gjenomgangen har vist at lovreguleringen 
av bruken av de ulike stamcellekildene for tiden er 
omdiskutert i USA og i flere andre land i Europa. Selv 
om det er stor usikkerhet om hva de ulike landene 
vil konkludere med, er det trolig rimelig å anta at 
det i flere land blir mulig å etablere stamcellelinjer 
fra overtallige befruktede egg etter at foreldrene har 
gitt sitt samtykke.

Jeg håper at dette innlegget har satt vår hjemlige 
debatt i et større perspektiv og at vi kan komme til 
en løsning som er akseptabel for de fleste både på 
kort og lang sikt. 
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Etiske dilemmaer ved bruk av stamceller

Ola Didrik Saugstad
Professor, Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet

Jeg tror mange av de tingene jeg skal ta opp har 
vært diskutert allerede og det er ikke så lett å komme 
opp med nye momenter, men som dere allerede har 
hørt er det en svær debatt om kloning og terapeutisk 
kloning også internasjonalt. Det har nylig vært en 
debatt i ”Science”, ”Nature” og andre tidsskrifter om 
disse spørsmålene. 

Følgende momenter ønsker jeg å diskutere: 
• I hvilken grad har det tidlige humane embryo 

og foster krav på beskyttelse? 
• Det er en ganske grunnleggende holdning i vår 

kultur at mennesker ikke skal brukes som midler for 
andre, men skal være et mål i seg selv og spørsmålet 
er om dette også gjelder fostre, og i tilfelle på hvilket 
tidspunkt i svangerskapet?

• Vil en utstrakt bruk av fostre og embryo kunne 
forandre vårt menneskesyn og dermed vår kultur, 
og hvilke konsekvenser vil dette kunne få for men-
nesket? 

• Det kan bli et økt press for å få tak i embryoer 
og fostre. Vil det øke abortpresset for eksempel i 
fattige land? 

• Det kan også bli et enormt kommersielt marked 
for embryoer og fostre, ikke minst i den fattige 
delen av verden. Vil det bli mulig å registrere dette 
og i tilfelle på hvilken måte skal dette reguleres? 
Kanskje vil dette føre til at vårt samfunn blir enda 
mer materialistisk og kommersielt enn i dag.

Jeg tror det er riktig som fylkesmann Gjørv sa 
innledningsvis at det vel kan tenkes at vi kommer til 
et ”point of no return” og derfor er det fint at en slik 
høring arrangeres, for det er nettopp slike vanskelige 
etiske problemer vi bør forholde oss til. Diskusjonen 
bør være åpen og argumenter lagt på bordet. 

Det er sterke følelser i sving. Vi hørte noe om det 
i forbindelse med avgjørelsen i EU-parlamentet. Nå 
har vi hørt om at stamceller er nyttige fordi de er 
totipotente eller pluripotente og kan differensieres 
til alle typer celler og kan kanskje brukes som 
utgangspunkt til å dyrke organer i fremtiden. Det som 
jo er fint med terapeutisk kloning er at det fremskaf-
fes stamceller som ikke gir avstøtningsreaksjoner. 
Det er også nevnt tidligere en rekke sykdommer 
som Alzheimer, Diabetes, Parkinson osv. hvor dette 
kan brukes. Det er folkesykdommer og det var en 
representant for en pasientorganisasjon som hadde 
regnet ut at i USA var det 128 millioner mennesker 
som kunne ha behov for behandling med stamcel-
ler (fra Science). Jeg vet ikke hvordan man klarer 

å komme til 
et slikt tall, 
for det er 
o m t r e n t 
halve USAs 
befolkning. 
Jeg vil ikke gå god for dette, men uansett vil det 
kanskje kunne bli et bunnløst behov for stamceller 
i fremtiden.

Vi har hørt om kilder for stamceller, embryoer og 
fostre, navlestrengsblod og fødte individer. Jeg skal 
ikke gå veldig mye inn på disse metodene som jo 
er gjennomgått flere ganger, men det er et poeng 
at man kan befrukte en eggcelle og så ta ut celler, 
dyrke dem og få stamceller. Eller man kan ta ut 
primordialcellene fra et foster som er kommet i stand 
etter prøverørsbefruktning og få ut stamceller og ved 
terapeutisk kloning kan man ta en kroppscelle fra seg 
selv og så ta ut en kjerne fra en eggcelle og befrukte 
denne eggcellen med en cellekjerne fra seg selv og 
da få stamceller. Man sprøyter celler inn i hjertet, for 
eksempel hvis man har en hjertesykdom, og bruker 
dette til å behandle sykdom. Det er selvfølgelig 
fantastiske fremtidsperspektiver.

Jeg skal prøve å sette opp noen argumenter for og 
imot. Det er helt klart at jeg ikke synes det er noen 
grunn til å diskutere om stamceller representerer et 
fantastisk potensial til å kunne redde liv og bedre 
helsen til et stort antall pasienter. Det vet vi allerede. 
Det vil kanskje også kunne redusere kostnadene til 
helsevesenet og spare samfunnet for store ressurser. 
Dette er jo ikke slike ting som vi ønsker å diskutere 
i åpne etiske debatter, men jeg synes allikevel det 
bør nevnes i denne sammenhengen. Det blir ofte 
klaget på at fremskrittene innen medisinen fordyrer 
behandlingen, men dette er kanskje et eksempel 
på at ting kan gjøres billigere dersom metodene 
utvikles. De positive sidene må settes opp mot at 
embryo og fostre blir rettsløse og de kan bli gjenstand 
for kommersielle interesser. Abortpresset kan øke, 
spesielt da i fattige land, kanskje ikke så mye i vår 
del av verden, men også der. 
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Det jeg synes er viktig å svare på ved en høring 
når det gjelder dette spørsmålet er om det er riktig 
å bruke alle tilgjengelige midler og ressurser for å 
hjelpe mennesker som har alvorlige sykdommer, 
eller om det finnes det en grense vi ikke skal gå 
over. Hvis det finnes en slik grense – hvor er den 
grensen og hvordan skal vi definere denne? Det 
synes jeg må være en hovedoppgave i den debatten 
som nå er begynt.

Vi hørte fra Borge litt om USA og det er jo ganske 
interessant å se utviklingen der. I 1994 nektet 
Kongressen bruk av statlige midler til forskning 
på embryoer, men det var tillatt å arbeide med 
dette med støtte fra private forskningsfond. Dette er 
selvfølgelig dobbeltmoral. Så var det helt nylig at Det 
nasjonale rådet for Bioetikk, oppnevnt av president 
Clinton, mente at forskning på stamceller burde 
støttes av offentlige midler, men det skal da bare være 
overtallige embryoer etter prøverørsbefruktning som 
skal kunne brukes og det skal ikke være tillatt å dyrke 
frem embryoer til dette formålet. Nå i august åpnet 
regjeringen i USA for bruk av humane embryoer, 
men da overtallige embryoer etter prøverørsbefrukt-
ning og det blir spennende å se hva Bush gjør hvis 
han blir president.

Et viktig poeng: embryoer kan ikke selges, de må 
gis bort til forskning. Det skal ikke være kommersielle 
interesser i dette og donors identitet skal ikke bli 
kjent.

Hva med Europa? I 1998 ble det sagt at bruk av 
embryoer til industrielle og kommersielle formål ikke 
skal kunne patenteres, men i 1999 fikk Edinburgh-
universitetet patent på humane stamceller og det 
var ganske store reaksjoner, blant annet i den 
tyske regjering. Vi har også hørt at regjeringen i 
Storbritannia nå vedtar at det er tillatt å klone humane 
embryoer, men det er en rekke betingelser som må 
oppfylles, for eksempel at det ikke skal finnes andre 
muligheter for å nå et potensielt behandlingsmål og 
at embryoer bare skal kunne oppbevares i 14 dager. 
Videre skal celler fra dyr og mennesker ikke kunne 
blandes ved kloning, og reproduktiv kloning skal 
ikke være tillatt.

Helt nylig kom det en uttalelse fra ”European 
Group on Ethics in Science and New Technology”, 
det såkalte EGE-utvalget hvor de går imot bruk av 
kjerneoverføring, og de sier at det er for tidlig å 
godkjenne en slik metode. ”The creation of embryos 
for the sole purpose of research represents further 
step in the instrumentalisation of human life.” Dette 
avspeiler en pragmatisk holdning hvor målet er å 
prøve å finne en konsensus for den basisen som 
europeisk forskning skal bli basert på eller blir 

finansiert på.
I et intervju i ”Vårt Land” med Liv Arum, general-

sekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, 
i høst, sier hun ”eg opplever at de funksjonshemma 
sine organisasjoner vert stående meir og meir åleine 
når vi åtvarar mot bruk av stamceller frå befrukta egg 
og foster. Eg saknar taletrengde folk frå medisinske 
miljø som seier frå. Eg saknar folk frå etiske miljø. Eg 
er redd vi er på en veg som er vanskeleg å styra.”

Vel, det er ikke alle som er imot stamceller. Min 
meddebattant og kanskje motdebattant, Berthold 
Grünfeld uttalte i en kronikk i Aftenposten nylig at 
”når svangerskapet først avbrytes, hvorfor ikke la fos-
termaterialet bruks til noe effektivt. Er det ikke bedre 
med bioetisk pragmatisme enn fundamentalisme.” 
Han sa også tilsvarende ved overtallige embryoer 
fremskaffet i forbindelse med prøverørsbefruktning 
hos ufruktbare par. Her vil alternativet være å 
destruere dem. Er det etisk mer høyverdig å ødelegge 
dem enn å la dem stå i livets tjeneste gjennom 
stamcelledyrking?

Dette er ting jeg tror det er viktig at vi diskuterer. 
Tidligere formann i Bioteknologinemnda, Torleiv 
Ole Rognum, skrev i en kronikk i ”Aftenposten” om 
dette hvor han sier at ”uansett ståsted burde man 
kunne være enig om at det nå er helt nødvendig 
at vi får en debatt om hvor langt det er rett å gå 
i retning av å skape nytt menneskelig liv uten at 
dette livet har selvstendig verdi, men bare verdi som 
behandlingstilbud.” Rognum anbefaler da at vi satser 
på forskning på stamceller fra fødte mennesker eller 
navlestrengsblod. 

Det er ikke så lett å komme med noen bastante 
konklusjoner, men jeg prøver. Som dere skjønner 
mener jeg at stamcellene representerer et veldig stort 
potensial som vi er nødt til å diskutere hvordan vi kan 
få utnyttet på best mulig måte. Det er mange syke 
mennesker som vil kunne dra nytte av det. Samtidig 
mener jeg at bruk av embryonale stamceller reiser 
en rekke dilemmaer som det er viktig at vi diskuterer 
og at vi våger å diskutere. Nå hørte vi fra Jacobsen at 
han ikke er så veldig begeistret for at man diskuterer 
om vi skal bruke celler fra voksne eller embryonale 
stamceller. Allikevel tror jeg mange av disse etiske 
konfliktene, kanskje de aller fleste, kan unngås ved 
bruk av stamceller fra fødte mennesker eller stamcel-
ler fra navlestrengsblod. Også det har selvfølgelig 
noen etiske spørsmålstegn rundt seg, men av mye 
mindre komplisert karakter enn når vi snakker om 
bruk av stamceller fra embryoer og fostre. Jeg vil 
da som en konklusjon si at vi bør ha tid og råd til å 
utforske denne muligheten.
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Hva taler etisk for bruk av stamceller?

Berthold Grünfeld
Professor, Inst. for allmenn og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Vi har i løpet av dagen fått belyst hvilke, foreløpig 
riktignok teoretiske, muligheter terapeutisk kloning 
åpner opp for. Forskningen på dette området er i 
begynnelsesfasen, in statu nascendi, men i sterk 
ekspansjon. Det gjenstår et omfattende eksperimen-
telt arbeid før vi begynner å nærme oss målet; å kunne 
tilby behandling for en lang rekke alvorlige, noen 
ganger livstruende sykdommer, gjennom celleterapi 
basert på kloning via for eks. kjerneoverføring.

Det vi, som ikke er direkte involvert i denne 
celleforskningen, foreløpig gjør, er å etablere mulige 
scenarier for utviklingen, hvilke konskvenser av 
sosial og etisk art vi kan forestille oss at terapeutisk 
kloning kan komme til å stille oss overfor. Det er de 
perspektivene jeg er bedt om å si noe om.

La meg da som hobbyfilosof starte med å presen-
tere mitt syn på mennesket og naturen. La meg, 
først som sist, si at jeg ikke har noe sammentømret 
filosofisk system å falle tilbake på. Mine tanker er 
muligvis innbyrdes inkonsistente og fragmentariske. 
Det er ikke sikkert at jeg vil mene om fem år det jeg 
mener nå om mitt tema. 

Freud sa, etter et langt liv i psykoterapiens tjeneste, 
at den mest permanente psykiske egenskap som 
kjennetegnet mennesket var ambivalens, både 
emosjonell og kognitiv splittethet. Det gjelder ikke 
bare for mennesker som er i behov for psykoterapi. 

Mennesket er, som alt annet levende liv, en del av 
naturen. Vi er natur, våre liv er underkastet fysiske, 
kjemiske og biologiske lovmessigheter på linje med 
alt organisk liv. De biologiske slektsskapstrekkene er 
slående like mellom alle høyerestående dyreartene. 

Vi er som dyreart avhengige av de lovmessigheter 
naturen har brukt millioner av år på å utvikle gjen-
nom komplekse selektive biologiske mekanismer, 
knyttet i første rekke til seksuell seleksjon og repro-
duksjon. Også der er likheten mellom oss mennesker 
og ikke minst våre nærmeste slektninger i dyreriket, 
de antropoide apene, helt slående. Det vises ved 
at 98.5% av det humane genom er det samme som 
sjimpansens. Men de resterende 1,5% gir opphav 
til svimlende forskjeller når det gjelder hjernens 
funksjoner, særlig vår kognitive kapasitet. 

I motsetning til alle andre dyrearter har vi, takket 
vår hjerne, med dens kapasitet for tenkning og 
bevissthet, erkjent naturens tvetydigheter, dens 
Janus-ansikt, dens brutalitet og vilkårlighet på 
den ene siden, og dens livsnødvendighet på den 
annen. Den er på samme tid vår venn og fiende, den 

som danner 
vårt livs-
g r u n n l a g 
fysisk så vel 
som men-
talt. På samme tid truer den kontinuerlig med å 
skade og ødelegge oss. 

Vi vet alle at det er en gitt utgang på livet, nemlig 
døden, og underveis dit herjes og trues vi til stadighet 
av sykdom, skader, funksjonshemninger, sorg og 
fortvilelse. Vårt behov for trygghet, forutsigbarhet, 
behag og velvære er hele tiden i skyteskiven for 
naturens utfordringer. For noen er veien fra fødsel 
til død kort, for andre lang, men utgangen er den 
samme for alle. 

Vår bevissthet har brakt oss i en posisjon i forhold 
til naturen og dens prosesser, som er preget av 
dyptgående ambivalens, med ambivalensens under-
liggende angst, usikkerhet og utrygghet. Kjærligheten 
til naturen, men også frykten og fortvilelsen, fordi den 
i mange sammenhenger avslører sin nådeløshet. Når 
den får anledning kan den på pinefull måte brøyte sin 
vei og rive med seg tusenvis av menneskeskjebner. 

Dette sett i et antroposentrisk perspektiv. For 
jeg går ut fra at naturen i seg selv ikke besitter en 
innebygget etikk, en teori om det gode og onde, om 
det rette og det gale. Naturen er amoralsk. Dens lov-
messigheter er ikke styrt av demokratisk tankegang, 
aller minst av sosialdemokratisk likhetsideologi.

Menneskene har gjennom tidene konstruert 
mange forestillinger og teorisystemer, hvis formål 
det har vært å skape en overlevelsesstrategi i denne 
verden av tvetydighet mellom naturens gode og 
vonde, behagelige og ubehagelige sider. 

Til det vonde, som jeg vil konsentrere meg om, 
hører bl.a. naturkatastrofer, sykdom og ikke minst 
død. Jeg skylder da å presisere at jeg oppfatter sykdom 
og død som like naturlige lovmessige fenomener som 
liv og helse. Sykdom og død kjennetegner skjebnen 
til alle levende organismer. Sykdom er en viktig 
forutsetning for at biologiske evolusjonære prosesser 
kan finne sted.
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Gjennom årtusener har mennesket forholdt seg 
til sykdom og død, dels med en passivt tenderende 
resignert fatalisme, og dels med en opposisjonell 
protestholdning og protesthandling. Den opposi-
sjonelle protestholdningen mot sykdommens og 
dødens trusler og realiteter har over århundrene ført 
til en aktiv angrepsposisjon overfor naturen, med 
naturen som en potensiell fiende. Angrepene er blitt 
stadig mer raffinerte, utspekulerte og effektive for 
å holde styr på naturens tilsynelatende vilkårlighet. 
Vaksinasjonsprogrammer er klassiske eksempler på 
effektive måter å passivisere naturens angrep på oss 
gjennom infeksjonssykdommer. Det samme gjelder 
bruk av kjemoterapi mot sykdomsfremkallende 
agenser.

For å si det enkelt og banalisert; mennesket finner 
seg ikke uten videre i sin naturgitte skjebne når 
naturen påfører mennesket det vonde: Uhelse, 
smerter, lidelse og i siste omgang død. La meg 
hevde at denne kampholdning vis a vis sider ved 
naturen i vår historiske tradisjon i stor grad har vært 
knyttet sammen med forsøk på å etablere en rasjonell 
vitenskapelig forståelse av hva som konstituerer 
naturen, dens lovmessigheter, for på den måten å 
få et visst ryggtak på den, en slags dobbelt Nelson 
i brytekampen.

Religionene har i langt større grad hatt en tendens 
til å stimulere til en tenkning preget av passivt 
resignert fatalisme, delvis med et syn på sykdom og 
lidelse som varianter av straff for syndige handlinger, 
for at synden kom inn i tilværelsen som opprinnelig 
var harmonisk og konfliktfri, eller som en måte 
å hjelpe mennesket til å godta sin uavvendelige 
skjebne, når man ikke hadde noe annet og bedre å 
tilby enn i beste fall trøstefulle ord og løfter. 

Etymologien sier meget om tankeganger og 
mentaliteter. Det engelske ordet smerte, pain, er 
avledet av det gammelfranske peine, som igjen 
stammer fra det latinske poena, som betyr straff, og 
fra det greske poine som betyr betaling eller straff. 
Smerte er straff for synder, eller man kan betale 
seg ut av synden på forskjellig vis og da muligvis 
unngå smerten.

På toppen av det hele, som den grandiose illu-
sjon og trøstemekanisme, livet etter døden, ganske 
talentfullt konstruert idé, fordi den bl.a. ikke lar seg 
verifisere. For å orke tanken på døden, for å beskytte 
oss mot denne voldsomste provokasjon mot vårt 
narsistiske jeg, protesterer vi mot naturen, om enn 
i en illusjonspreget, regressiv og infantilisert form, 
ved å introdusere forestillinger om et evig liv, med 
tilhørende straff og belønning ettersom vi har gjort 
oss fortjent til det gode eller onde liv etter døden. 

Her bryter mennesket på en grunnleggende måte 
fra alle andre dyrearters uomtvistelige skjebne. 
Illusjonisme og regressivitet er en overlevesesstrategi 

når mennesket utsettes for alvorlige trusler mot fysisk 
og mental integritet. Det kjenner vi meget godt fra 
dramatiske krisesituasjoner både i individuell og kol-
lektiv form. Muligvis har denne regressivitet hatt en 
evolusjonær betydning som beskyttelsesmekanisme, 
ellers hadde den neppe vært så universelt utbredt 
for arten.

Vi har å gjøre med to forskjellige tilnærminger til 
sykdom, lidelse og død. Den ene representerer den 
overskridende, den transcendente protestholdningen 
ikledd den rasjonelt operative strategi. La meg 
betegne den, for å være litt provoserende, som 
den maskulint aggressive og invasive strategi, 
den som ønsker å manipulere med naturen, lære 
dens lovmessigheter å kjenne, fravriste den dens 
skjulte hemmeligheter, for på den måten å forbedre 
manipulasjonsmulighetene med tanke på bedring av 
diagnostikk og behandling av sykdom. 

Fra visse hold hører man at ”me lyt ikkje tukle 
med naturen”. Det er paradoksalt når det kommer 
fra legehold, for hva annet er medisinen, furnert med 
kunnskaper og innsikt hentet fra de vitenskapelige 
miljøer, enn tukling eller manipulering med naturen. 
Lengst er den kliniske medisinen nådd der den 
har klart å integrere naturvitenskapelig-biologisk 
forståelse, kunnskap og metodikk som ressurs. Det 
vil si eksperimentell biologi. Den eksperimentelle 
metode, med stadig mer raffinert instrumentelt utstyr 
og forfinende hypoteser som i løpet av de siste 100 
årene har invadert medisinsk tenkning, med til dels 
slående resultater som konsekvens. 

På den andre siden har vi den immanente tilnær-
mingen, en passiv og skjebnebetinget tilpasning til 
de gitte og fremherskende levekår, med tillit til at 
skjebnen, Gud eller Allah vil menneskene det beste. 
”Det som skjer det skjer, jeg kan ikke si deg mer”, 
heter det i en slager fra femtiårene. Jeg tror det var 
Ertha Kitt som sang den. 

I en drosjetur med en muslimsk sjåfør i New Dehli, 
opplevde jeg dette på en høyst merkbar måte. Han 
kjørte i et rasende tempo. Det var en livsfarlig tur. 
Jeg ba han om å roe seg ned, senke tempoet, for at vi 
skulle komme levende frem til bestemmelsesstedet. 
Til dette svarte han kort og godt, med trygghet og 
visshet i røsten at vi kom frem dersom Allah ville at vi 
skulle komme frem. Det spilte øyensynlig ikke noen 
særlig rolle hvordan han håndterte bilen.

Cellebiologisk forskning, i dette tilfelle stamcel-
leforskning og terapeutisk kloning, som er dagens 
tema, er et fremragende eksempel på denne mas-
kulint pregede aggressive og invasive vitenskape-
lige virksomheten. Stamcelleforskning betyr bl.a. 
stadig dypere innsikt i fundamentale cellebiologiske 
prosesser som vekst, utvikling og differensiering 
av vev og organer. Hvilke mekanismer styrer disse 
prosesser og hvordan kan de påvirkes i den ene eller 
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andre retningen? Kunnskaper herfra har allerede 
gitt mange spennende innsikter og forbløffende 
overraskelser, f.eks. at høyt differensierte celler kan 
rediregeres til mer primitive og udifferensierte cel-
lelinjer. Og enhver somatisk cellekjerne i prinsippet 
har beholdt evnen til å klone seg selv, eventuelt 
utvikle seg til et komplett individ, dersom det bare får 
tilgang til det rette miljøet, eggets cytoplasma.

Stamcelleforskning koblet med genteknologisk 
innsikt åpner opp for betydelige behandlingsmessige 
fremskritt. Jeg velger å tro til menneskehetens beste. 
Ved en rekke sykdommer vil celleterapi kunne 
erstatte dårlig funderte, upresise og behandlingsmes-
sig tvilsomme terapier.

Det er noe paradoksalt i selve situasjonen. Desto 
dypere vi trenger inn i biologiske mekanismer 
ved sykdom og sunnhet, desto mer vi mener å 
forstå av prosesser, og desto mer vi kan forfølge 
behandlingstilbudet på en rasjonell måte, desto mer 
rygger vi tilbake i en frykt for konsekvensene. 

Diskusjonen går på spørsmålet hvor stamceller 
med terapeutiske potensial skal høstes fra. Et kon-
troversielt aspekt her er pluripotente stamceller 
hentet fra humane blastocyster. Dermed er vi midt 
oppe i den gamle og argumentasjonsmessig velkjente 
abortdebatten, nå i ny versjon, denne gangen avbrudd 
av en igangsatt prosess på et utviklingstrinn så 
tidlig i forløpet av det dreier seg om organismer på 
mikroskopisk nivå.

Ut fra en biofundamentalistisk oppfatning er 
dette en etisk anstøtssten fordi den befruktede 
eggcelle i sitt menneskeverd er likestillet med det 
fullt utviklede individ. Den er fullverdig etisk sett, 
med krav på den samme omsorg og beskyttelse som 
det allerede fødte liv.

Ikke minst på dette området hersker for øvrig 
naturens selektivitet kanskje tydeligere enn på de 
fleste andre. Det er antatt at kanskje 50-75% av alle 
befruktede egg som når frem til blastocyststadiet, 
viser seg å ha defekter som fører til blastocystens 
død, en hårdhendt seleksjon, basert på naturens 
økonomiske og ressursmessige forvaltningspraksis. 
Disse blastocystene er ikke noe å spare på, svanger-
skapet avbrytes, ofte uten at kvinnen overhodet er 
klar over det, og hun gis sjansen til å begynne forfra, 
med ny befruktning så raskt som mulig.

La meg formulere et scenario. En 25 år gammel 
mann utvikler en sjelden form for blodkreft. Det 
viser seg umulig å skaffe tilveie forlikelig donor med 
hensyn til benmarg. Hva om man hadde tilgjengelig 
pluripotente celler, skaffet til veie gjennom kjerne-
tansplantasjon fra en somatisk celle hos ham, anbrakt 
i en eggcelle generøst forært av hans søster, og som 
gjennom cellekulturer kunne utvikles til multipotente 
stamceller til bruk i hans benmarg.

Spør man befolkningen om deres syn på hvorvidt 

en søster kan stille opp på den måten jeg har skissert, 
med å være eggdonor, for å redde broren, vil jeg 
anta at en overveldende majoritet vil ut fra etiske 
betraktninger si ja, det er riktig.

Jeg forestiller meg i en ikke alt for fjern fremtid, at 
det kan etableres individuelle stamcellebanker som 
en sikringsordning for fremtiden, til bruk for ulike 
formål, slik det har vært skissert her. Det er mulig 
at man kunne bruke eggceller fra andre dyrearter 
enn mennesket for å skaffe til veie stamcellene. 
Gitt at det viser seg mer effektivt å bruke artsegne 
eggceller, hvem ville da av hensyn til blastoscystens 
menneskeverd si at det er etisk uforsvarlig å drepe et 
individ på blastocyststadiet for å redde et annet ?

I dette ligger åpenbart et poeng, nemlig at blasto-
cysten som potensielt anlegg til å bli et menneske 
ikke har krav på samme grad av etisk prioritering, 
med retten til å leve, som det individ som er kommet 
vesentlig lengre i sin biologiske modning. Og at dette 
blastocystære anlegg under gitte forhold kan tjene 
til å redde liv. Med andre ord kommer vi ikke forbi 
det graderte rettsvern for fosteret.

Noen vil da si at vi må unngå å komme opp i 
slike etiske dilemmaer ved å stoppe fortsatt stamcel-
leforskning med kloning, fordi konsekvensene kan 
bli skjebnesvangre for vårt menneskesyn. I Norge 
har det vært et syn den forrige regjeringen hevdet. 
I USA er oppfatningen om dette særdeles underlig, 
sett hen til at NIH ikke støtter denne type forskning 
fra offentlige midler, men tillater private forsknings-
sentra å gjøre det. Dette åpenbart fordi man har et 
øye til de terapeutiske mulighetene som noen hver 
med rimelig grad av forstand kan se, og som kan 
ha konsekvenser for noenhver, også politikerne og 
deres familier.

Jeg er villig til å strekke meg ganske langt i krigen 
mot naturen, slik den manifesterer seg gjennom 
alvorlig sykdom og uhelse. La oss erkjenne at vårt 
behov for frihet fra sykdom og lidelse, kall det gjerne 
en hedonistisk inspirert pragmatisk nyttefilosofi, 
i det lange løp umuliggjør de fundamentalistiske 
bioetiske oppfatninger om at avliving av blastocystens 
indre cellemasse, som gir opphav til pluripotente 
stamceller, er det samme som å avlive et ferdig 
utviklet individ.

Denne fundamentalistiske oppfatningen innebæ-
rer etter mitt syn en mytologisering av blastocystens 
indre cellemasse ved å humanisere den, likestille 
den med det fødte individs enormt komplekse 
cellestrukturer.

På et så tidlig utviklingstrinn vi her snakker om 
mener jeg det må være fullt forsvarlig å betrakte 
blastocysten som nyttekilde både til det formål 
å forske videre på de cellebiologiske sider ved 
stamceller, og på sikt som et potensielt meget 
lovende behandlingstilbud ved en rekke alvorlige 
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sykdomstilstander. 
Jeg finner det urimelig at man ved å mytologisere 

og humanisere blastocysten, gir den de samme krav 
på beskyttelse som det ferdig utviklede individ. På 
den måten avskjærer man seg fra potensielt lovende 
forskningsveier.

Vi må tillate oss å foreta den nødvendige gradering 
av fosterets rettslige vern og etiske status på en 
måte som er forlikelig med behovet for effektiv 
sykdomsbekjempelse. 

Provoserte aborter er kanskje enklere å forholde 
seg til som kilde til stamceller, sett i det perspektiv 
at der kan døden tjene livet, noe medisinen alltid 
har betjent seg av. Å hevde at abort er umoralsk og 
at celler hentet fra aborten derfor også er umoralsk 
finner jeg absurd. Jeg vil anta at rimelig reflekterte 
kvinner som gjennomgår abort vil oppleve at bruken 
av stamceller fra produktet faktisk letter de samvit-
tighetskvaler de ellers måtte ha til svangerskapsav-
bruddet. 
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Eggceller fra dyr eller mennesker: spiller det noen moralsk rolle?

Svein Aage Christoffersen
Professor dr.theol., Teologisk fakultet i Oslo og Leder av rådet for dyreetikk

Mange bioetiske, og kanskje særlig gen-etiske 
problemstillinger stiller oss overfor helt nye spørsmål 
som vi i liten grad eller overhodet ikke har noen 
tradisjon for hvordan vi skal håndtere. Det medfører 
blant annet at vi ikke kan ta utgangspunkt i en 
etablert argumentasjon som vi kan etterprøve og 
eventuelt revidere. Men det medfører også at vi 
heller ikke har så mye å støtte oss til når det gjelder å 
identifisere sentrale argumenter og problemstillinger. 
Når det gjelder å få oversikt over et saksområde er 
det som oftest en gevinst å kunne stå på skuldrene til 
andre, det gir et utgangspunkt for overblikk som gjør 
det mulig å se ting som tidligere ikke ble sett. Når vi 
ikke eller i liten grad har andres skuldre å stå på, kan 
vi risikere at vi ikke ser skogen for bare trær. 

La dette bare være en kort, innledende bemerk-
ning som jeg skal komme tilbake til helt til slutt, 
etter at jeg har gått inn på det som er hovedtema 
for mitt innlegg, og som har overskriften: ”Eggceller 
fra dyr eller mennesker: spiller det noen moralsk 
rolle?” Arrangørene har bedt meg særlig belyse 
hvilke momenter det er mest relevant å legge vekt 
på etisk sett, når vi skal vurdere om vi i jakten på 
stamceller kan bruke egg fra dyr i stedet for egg 
fra mennesker. 

Før jeg forsøker å svare på dette spørsmålet, skal 
jeg kort si hvordan jeg, som ikke er bioteknolog 
av fag, forstår det rent biologiske saksforholdet. 
Det dreier seg om å ta en ubefruktet eggcelle fra 
et dyr, fjerne cellekjernen, sette inn cellekjernen 
eller arvestoffet fra et menneske i stedet, og så la 
eggcellen utvikle seg som et befruktet egg. Dette 
kalles for kloning ved kjerneoverføring. Hensikten 
er imidlertid ikke å frembringe et nytt individ, såkalt 
reproduktiv kloning, men å isolere pluripotente 
stamceller for forskning og etter hvert behandling, 
altså terapeutisk kloning. Klonen blir ikke implantert. 
Det spørsmålet jeg har fått, er hvilken rolle det spiller 
at eggcellen kommer fra et dyr og ikke et menneske. 
Kan vi på denne måten unngå de innvendingene 
av etisk og moralsk art som er knyttet til bruken av 
menneskelige eggceller, uten at vi samtidig pådrar 
oss nye problemer som er minst like alvorlige som 
de vi forsøker å unngå?

Det er i første omgang to synsvinkler som særlig 
har relevans for vurdering av dette spørsmålet. Den 
ene er den dyreetiske siden av saken, den andre er 
den humanetiske. Siden jeg er bedt om å tale som 
leder av Rådet for dyreetikk skal jeg begynne med 

den dyreetiske siden av saken.
Bruken av dyr i medisinsk forskning kommer ikke 

minst som følge av at hensynet til menneskeverdet 
og til det enkelte menneskes integritet legger store 
begrensninger på mulighetene for å gjøre medisinske 
forsøk på mennesker. Dyr har ikke menneskeverd, 
er ikke autonome vesener i vanlig forstand av ordet 
og kan ikke gjøre krav på den samme formen for 
integritet som mennesker kan. Spillerommet for å 
gjøre forsøk på dyr er derfor større enn for forsøk på 
mennesker, uten at det dermed er sagt noe om hvor 
stort dette spillerommet er. Det spørsmålet er som 
dere vet omstridt, og en del forskere opplever ikke 
bare til sin store overraskelse, men også med en viss 
irritasjon, at når de av hensyn til menneskeverdet 
vil bruke dyr i stedet for mennesker, møter de en ny 
vegg av dyreetiske motargumenter. 

Til tross for den ganske høgtempererte debatt som 
føres om forsøk på dyr mellom de som har en mer 
liberal og de som har en mer restriktiv holdning, 
så er det likevel både i forskningens verden og i 
samfunnet for øvrig en ganske bred enighet om at 
det må legges vekt også på dyreetiske argumenter. 
Vi kan ikke tillate oss å gjøre hva som helst med dyr 
av en hvilken som helst grunn, selv om det kan være 
en betydelig uenighet om hva vi kan og ikke kan 
tillate oss å gjøre. 

Slik sett er altså den problemstillingen jeg har fått 
en ganske klassisk problemstilling innen medisinsk 
forskningsetikk. Kan vi, etisk og moralsk vurdert, 
bruke dyr i denne forskningen i stedet for men-
nesker? 

En viktig årsak til enigheten om at dyreetiske 
argumenter også må telle, er det ufravikelige faktum 
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at også dyr kan føle smerte. Selv om vi ikke sier 
at dyr har samme verd som mennesker, kan vi 
ikke se bort fra at også dyr kan lide, fysisk og 
psykisk. Et tilleggsargument, som for noen også er 
hovedargumentet, er at vi som mennesker skylder å 
vise respekt for dyr og dyrs rett til å leve på sine egne 
og ikke bare på menneskets premisser.

Bak disse to argumentene skjuler det seg to 
hovedretninger innenfor dyreetikken og diskusjonen 
om bruk av dyr i medisinsk forskning: Et utilitaristisk 
eller konsekvensetisk teorifelt og et plikt- eller 
rettighetsetisk teorifelt. Når jeg i det følgende ikke 
går nærmere inn på disse teoriene, er det ikke bare 
fordi jeg ikke har tid til det, men også og først og 
fremst fordi de ikke eller bare i svært begrenset grad 
er relevante i forbindelse med mitt spørsmål. Begge 
retningene er utformet med henblikk på dyret som 
individ, ikke som et befruktet eller ubefruktet egg. 
Jeg for min del kjenner ikke til at man innenfor noen 
av disse retningene har utviklet det vi for enkelhets 
skyld kan kalle en prenatal dyreetikk, med henblikk 
på å besvare de spørsmål vi i dag står overfor. Jeg 
tviler også på at slike forsøk vil kaste mye av seg. 
Utilitarismen, som legger all vekt på dyrs evne til å 
føle smerte har i alle fall lite å tilføre. En pliktetisk 
retning med vekt på respekt også for dyrs liv kan 
kanskje gi litt mer hjelp, men ikke uten videre. Hvis vi 
tar en avstikker til det høringsnotat om kloning som 
Miljøverndepartementet under Bondevik-regjeringen 
sendte ut i 1999, ser vi riktignok omrisset av en slik 
argumentasjon. Der vises det til at et argument mot 
kjerneoverføring er at det å frembringe genetisk 
identiske individer, på en måte som naturen selv 
ikke er i stand til, kan oppfattes som en krenkelse 
av naturens egenverdi, både ut fra et bioetisk, 
økofilosofisk og kristen-humanistisk verdigrunnlag. 
Det finnes imidlertid ikke noe premiss for denne 
påstanden i notatet, og det finnes ikke noe argument 
for at en blastocyst i et dyrkningsmedium kan kalles 
for et individ. Det er derfor et betydelig stykke vei 
fra denne måten å tenke på til en velbegrunnet etikk 
relatert til dagens spørsmål.

Som allerede antydet er det imidlertid ikke bare av 
denne grunn jeg ikke vil gå videre med utgangspunkt 
i disse dyreetiske teoriene. Jeg vil legge disse teoriene 
til side først og fremst fordi jeg ved nærmere ettersyn 
mener at spørsmålet om bruk av dyreegg ikke har 
noe eller bare svært lite med dyreetikk å gjøre. 

La oss vende tilbake til utgangspunktet. Det dreier 
seg om terapeutisk kloning ved bruk av egg fra dyr, 
in casu mus kombinert med arvestoff fra mennesket. 
Selv om målet er behandling, dreier det seg i første 
omgang om å fremskaffe celler for forskning. Nå 
er vi i den situasjon at forskning på befruktede 
menneskeegg er forbudt, mens forskning på dyreegg 
ikke er forbudt. Likeledes er kloning av mennesker 

forbudt, mens kloning av dyr ikke uten videre 
er forbudt. Kan vi unngå disse forbudene, og de 
etiske hensyn som de reflekterer, ved å bruke 
kjerneoverførte dyreegg i stedet for menneskeegg? 

Selv om det er ikke er spørsmål om adgang 
til reproduktiv kloning, så la oss likevel gjøre et 
tankeeksperiment. La oss forutsette at det er repro-
duktiv kloning det dreier seg om. I stedet for å 
la klonen utvikle seg til et visst nivå i et kunstig 
dyrkningsmedium, er prosjektet å implantere det i en 
livmor og la det utvikle seg til et individ. I prinsippet, 
altså rent biologisk er det så vidt jeg forstår ingen 
ting i veien for det. Når vi i dag ikke forsøker å gjøre 
det, er det ikke fordi det er umulig, men fordi vi 
velger å avstå fra det. 

Egget skal altså implanteres i en livmor. Umid-
delbart melder spørsmålet seg; hva slags livmor? Skal 
det implanteres i musemor eller i en human mor? 
Selvfølgelig det siste, altså en kvinne, ganske enkelt 
fordi det er et menneskelig individ, bestemt av det 
menneskelige arvestoff vi på denne måten utvikler. 
Er det mitt arvestoff som brukes, vil det menneske 
som fødes være min genetisk sett eneggede tvilling. 
Hvorvidt det vil være helt identisk, eller om det også 
vil være noen forskjeller som følger av at museegget 
setter sitt preg på arvestoffet i cellene, det vet jeg ikke, 
men det spiller mindre rolle i denne sammenhengen. 
Resultatet blir primært å vurdere som et menneske, 
ikke som en mus. 

La oss mot bakgrunn av dette tankeeksperimentet 
vende tilbake til spørsmålet om terapeutisk kloning. 
Kan denne kloningen oppfattes som en kloning av 
dyr og ikke av mennesker? Mitt svar vil være nei. Det 
er, for å holde meg til det konkrete eksemplet, jeg 
som klones, ikke musa. Kan forskningen på klonen 
oppfattes som forskning på befruktede dyreegg og 
ikke som forskning på befruktede menneskeegg? 
Igjen vil jeg svare nei. Det kjerneoverførte egget er et 
potensielt menneske, ikke en potensiell mus. 

Mot denne bakgrunn mener jeg det vil være liten 
gevinst å hente etisk og moralsk ved å bruke dyreegg 
i stedet for menneskeegg. Helt uten gevinst vil det 
selvfølgelig ikke være. Tenker vi oss at de pluripotente 
stamcellene hentes fra aborterte fostre, unngår vi 
abortproblematikken ved å bruke dyreegg. Tenker 
vi oss at de pluripotente stamcellene hentes fra 
kjerneoverførte menneskeegg eller befruktede egg, 
unngår vi de problemene som er knyttet til måten 
vi fremskaffer disse eggene på. Som kjent kan vi 
enten bruke overtallige egg fra IVF eller sette i 
verk en regulær eggdonasjon. Begge deler har sine 
problemer, men de problemene unngår vi hvis vi 
bruker dyreegg. Derfor sier jeg ikke at det ikke 
er en viss gevinst i å bruke dyreegg i stedet for 
menneskeegg. Poenget er at jeg ikke kan se at disse 
gevinstene er utslagsgivende. Vi kommer ikke unna 
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de problemene som er knyttet til forskning på 
befruktede menneskeegg og kloning av mennesker, 
ved å bruke dyreegg i stedet for menneskeegg.

La meg før jeg går videre på dette grunnlag 
også ta en avstikker til spørsmålet om hvorvidt 
bruk av dyreegg reiser en problematisk kryssing 
av artsgrensene. Dette spørsmålet er blitt reist fra 
forskjellig hold. Med forbehold om at min biologiske 
kunnskap er ganske begrenset, så må jeg si at jeg ikke 
kan se at det er en særlig relevant problemstilling i 
denne sammenheng, og det av to grunner. For det 
første er det jo et spørsmål om i hvilken forstand 
vi her virkelig krysser artsgrensene. Vi krysser jo 
ikke dyr og menneske i vanlig forstand av ordet, men 
fjerner dyrets arvestoff fra egget, slik at det individ 
som frembringes genetisk sett er et menneske, og 
ikke en blanding, en hybrid av dyr og menneske. 
Dessuten er det vanskelig å snakke om krysning av 
artsgrensene på et blastocystnivå, altså før det er blitt 
et selvstendig individ. En hybrid blastocyst er noe 
annet enn et hybrid individ. 

Nå kan det selvfølgelig være at de biologiske 
forutsetningene som dette resonnementet hviler 
på er feil. Det er jo mulig at selv om cellekjernen 
i dyreegget er fjernet, vil egget likevel på en eller 
annen måte sette sitt preg på individets genetiske 
utvikling og profil. Det vi står overfor er i en eller 
annen forstand virkelig en hybrid. I så fall gjenstår det 
imidlertid fortsatt å klargjøre i hvilken forstand det er 
en hybrid. Det vi står overfor er fortsatt ingen vanlig 
krysning mellom dyr og menneske. Spørsmålet er om 
vi ved en slik kjerneoverføring krysser artsgrenser i 
større grad enn om vi for eksempel transplanterer et 
grisehjerte til et menneske. Jeg vil stille meg tvilende 
til det, i alle fall så lenge det dreier seg om terapeutisk 
og ikke reproduktiv kloning, dvs. så lenge vi ikke har 
frembrakt et hybrid individ og så lenge det ikke er 
spørsmål om at eventuelle genetiske forandringer 
går i arv. Mitt resonnement bygger altså til dels på 
et skille mellom terapeutisk og reproduktiv kloning, 
kombinert med skillet mellom blastocyst og individ. 
Jeg skal innrømme at jeg ikke er sikker på nøyaktig 
hvor stor vekt vi kan legge på disse skillene, men 
se bort fra dem kan vi etter mitt skjønn ikke. De 
må tillegges i alle fall en viss vekt. Det viktigste er 
imidlertid selve konklusjonen, som er at spørsmålet 
om kryssing av artsgrenser ikke er det sentrale eller 
viktigste spørsmålet i denne sammenhengen. 

La meg før jeg tar en oppsummering peke på 
to andre argumenter som kan ha relevans i denne 
sammenheng. Det ene argumentet er det såkalte 
skråplanargumentet. Dette argumentet går ut på 
at kloning ved kjerneoverføring er å likne med et 
glatt skråplan eller en skråning. Beveger vi oss ut på 
toppen av skråplanet med det forsett å holde oss på 
bena, vil vi likevel begynne å skli nedover. Overført 

til spørsmålet om kloning betyr dette argumentet at 
selv om vi i første omgang bare åpner for en svært 
restriktiv bruk av kloning, vil vi ende med å åpne for 
alle former for kloning. Den ene formen for kloning 
vil trekke den andre med seg, det blir vanskeligere 
og vanskeligere å sette grenser, og til slutt vil vi 
rase utfor og ende nettopp der vi ikke vil - at alt 
blir tillatt. Åpner vi for terapeutisk kloning, vil vi 
ende med reproduktiv kloning og fremstilling av 
menneskehybrider.

Argumentet finnes i det tidligere nevnte hørings-
dokumentet om kloning fra Miljøverndepartementet. 
Departementet gikk inn for et forbud mot kloning 
av virveldyr blant annet med den begrunnelse at 
når kloningsteknikken først er utviklet på dyr, vil 
den sannsynligvis til sist også bli tatt i bruk på 
mennesker. For å unngå det, vil man altså forby 
kloning av virveldyr. 

Argumentet får en viss støtte som reelt argument 
i forskningsrapporten Norge 2030 som Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet har fått utarbeidet. Et 
av scenariene i denne rapporten, som skal stimulere 
til diskusjon om styring av den teknologiske utvikling, 
er en situasjon der vi på den ene siden har dyrket 
frem en elitegenerasjon uten empati og på den andre 
siden en form for menneskelige aper, hybrider, som 
skal gjøre tjeneste for denne eliten. 

Skråplanargumentet er ikke uten vekt, og jeg 
mener det er sammenhenger der faren for misbruk 
og utgliding gjør det best å holde seg på flat og fast 
mark. Men vi kan ikke alltid tenke slik, og vi må ikke 
la oss fange av selve bildet. Vi må også se oss om 
etter alternative bilder. Den teknologiske utvikling 
er ikke bare et skråplan. Den kan også tenkes som 
et orienteringsløp i et kupert og uoversiktlig terreng 
der vi må orientere oss framover fra post til post og 
til stadighet stikke ut ny kurs. Det kan godt være 
at vi tar feil og går oss fast i myra, men det er ikke 
nødvendig. 

Tar vi utgangspunkt i dette bildet kan vi si at det 
selvfølgelig er en mulighet for at terapeutisk kloning 
ender i reproduktiv kloning, men nødvendig er det 
ikke. Det kan også være at vi ved god orientering 
klarer å styre utenom de farligste områdene. Farene 
ved å forsøke å orientere seg frem er ikke større enn 
at det likevel vil være bedre enn å forsøke å grave 
seg ned på stedet.

Jeg skal ikke reflektere videre rundt forholdet 
mellom disse to bildene her og nå. Spørsmålet til 
meg er mer begrenset. Det er om reproduktiv kloning 
ved bruk av dyreegg gir en større eller mindre risiko 
for utglidning enn ved å bruke befruktede eller 
kjerneoverførte menneskeegg. Det tror jeg det er 
svært vanskelig å si noe sikkert om, men hvis man 
ikke er fullt så pessimistisk som Miljøverndeparte-
mentet var i 1999, så er det jo mulig at veien fra 
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terapeutisk kloning av dyr til reproduktiv kloning 
av mennesker er noe lengre enn ved de alternative 
fremgangsmåtene. 

Den siste problemstillingen jeg vil nevne er 
spørsmålet om de utilsiktede bivirkningene. Når vi 
transplanterer det menneskelige arvestoff inn i en 
dyrecelle og så tar i bruk de pluripotente cellene 
vi på den måten fremskaffer ikke bare i forskning, 
men også i behandling, kan vi da få utilsiktede 
bivirkninger for eksempel i form av helt nye men-
neskelige sykdommer? Risikoen for det har jeg 
ingen forutsetninger for å si noe definitivt om. Men 
jeg har merket meg at det i museegget også finnes 
arvestoff utenfor cellekjernen, og at dette arvestoffet, 
mitrokondriene ikke fjernes ved kjerneoverføring. 
Allerede av denne grunn mener jeg det er viktig 
å være svært forsiktig og følge et strengt føre-var-
prinsipp.

La meg summere opp: Er det etisk og moralsk 
sett store gevinster å hente ved å bruke egg fra 
dyr i stedet for egg fra mennesker? Mitt svar er et 
forholdsvis klart nei. Jeg kan ikke se at det er store 
gevinster å hente. Noen mindre gevinster er det nok, 
men de oppveies raskt av mulighetene for utilsiktede 
bivirkninger. Og de viktigste problemene knyttet til 
kloning av mennesker og forskning på befruktede 
egg gjenstår like fullt. 

Jeg er ikke blitt bedt om å si noe om hva jeg 
så mot denne bakgrunn eventuelt vil gjøre, men 
la meg likevel gi mitt besyv med, og markere en 
posisjon uten å kunne gi noen nærmere begrun-
nelse. Etter mitt skjønn er det mer problematisk å 

bruke befruktede egg og kjerneoverførte egg for 
å fremskaffe pluripotente celler enn å bruke vev 
fra aborterte fostre. Etisk sett mener jeg man kan 
gi gode argumenter for at det er slik, og juridisk 
sett er situasjon rent faktisk slik i Norge i dag. Bruk 
av vev fra aborterte fostre er ikke uproblematisk, 
men hovedproblemet er etter mitt skjønn knyttet 
til hensynet til den aborterende kvinne. Det burde 
være mulig å tilrettelegge prosedyrer for bruk av 
fostervev som ivaretar dette hensyn og dermed den 
aborterende kvinnen som etisk subjekt. At det skulle 
føre til en økning av antallet aborter, som noen har 
hevdet, tror jeg ikke.

Et grunnleggende problem i arbeidet med bio-
etiske spørsmål er at vi har en tilbøyelighet til å bruke 
en reduksjonistisk fremgangsmåte, kanskje inspirert 
av naturvitenskapen, der vi ikke bare isolerer de 
forskjellige prosedyrer og teknikker, men også de 
mange elementer disse prosedyrene består av, og 
så spør bit for bit: er dette lille steget galt, er dette 
lille steget galt, er dette lille steget galt? Denne 
reduksjonistiske fremgangsmåten skiller seg fra en 
mer humanistisk fremgangsmåte, der det kastes lys 
over etiske og andre spørsmål ved at enkelthetene 
settes inn i en større sammenheng. Overblikk og 
forståelse skapes altså på to helt forskjellige måter. 
I dette innlegget har jeg vel gjort litt av begge deler, 
men faren er selvfølgelig til stede for at jeg, vi, i 
denne sammenhengen ikke ser skogen for bare trær. 
Dermed er jeg tilbake til utgangspunktet og slutter 
der jeg begynte. 
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Transplantasjon av menneskets arvestoff til kjernefrie eggceller 
fra mus

Sigurd From
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Innledningsvis vil jeg nevne at tittelen på dette 
innlegg er hentet fra ett av flere delprosjekter som 
inngikk i vår gruppes søknader i 2000. Fellesnevner 
for hovedprosjektet er ulike måter for å fremstille 
embryonale stamceller fra mus og menneske, inklu-
dert terapeutisk kloning. Dessuten å utvikle regimer 
for i kultur å differensiere embryonale stamceller til 
ulike former for spesialiserte ”behandlingsceller”, 
særlig blodåredannende celler. Slike behandlingscel-
ler vil så bli transplantert til egnede musemodeller 
for humane sykdommer for å undersøke mulige 
behandlingseffekter. Transplantasjon av celler 
til mennesker inngår ikke i prosjektene på det 
nåværende trinn. Jeg arbeidet i ”før-Dolly”-perioden, 
tidlig på 80-tallet, i 5 år med forsøk på å klone mus 
uten å lykkes i å fremstille noen ”muse-Dolly”. 
Siden 1984 har vår gruppe arbeidet med embryonale 
stamceller fra mus og fremstilling av transgene 
muselinjer, slik at vi er godt kjent med de praktiske 
teknikker som inngår i det nåværende prosjekt.

Jeg vil poengtere at det er overordnet viktig å finne 
frem til de faktorer som gjør at f.eks. en hudcelle 
fra et voksent menneske kan omgjøres til egnede 
”behandlingsceller”. Det ultimate mål er å kunne 
ta en celle fra en pasient for så direkte å dyrke den 
i et kulturmedium som er tilsatt de stoffer som 
trengs for å bevirke celledeling og spesialisering 
til ønsket celletype. En slik prosess vil omfatte en 
deprogrammering av arvematerialet (genomet) til en 
udifferensiert form med påfølgende reprogramme-
ring av genomet til behandlingscelle. Alternativt kan 
man tenke seg at den uttatte celle fra pasienten kan 
direkte omgjøres til behandlingscelle i kultursystemet 
(trans-differensieres, Figur 1). Idag er vi langt fra 
å kunne oppnå slike effekter i et kultursystem. 
Sannsynligvis gjenstår svært mye forskning før dette 
blir mulig.

Men ”Dolly” og etterfølgere har vist oss at celler 
fra voksne organismer kan omprogrammeres bare 
miljøforholdene endres radikalt nok (Figur 2). En 
kjernefri eggcelle inneholder de mekanismer/faktorer 
som skal til for å muliggjøre en slik dramatisk 
omprogrammering av genomet til den overførte 
kjernen og som leder til dannelse av nye individer 
- dette kalles jo reproduktiv kloning. Embryonale 
stamceller utvikles fra fostre på et trinn hvor de 
kun inneholder 50 – 100 celler. Dette utviklingstrinn 
nås 4-6 døgn etter befruktningen både hos mus og 
menneske. Slike fostre vil ikke utvikles utover dette 

stadium og vil følgelig aldri vokse inn i livmorslimhin-
nen (aldri implanteres). 

Hvis kjerneoverføringen gjøres kun for å utvikle 
embryonale stamceller, kalles prosedyren terapeutisk 
kloning (Figur 2). Den store fordelen ved terapeutisk 
kloning er at behandlingsceller utviklet fra embryo-
nale stamceller på denne måten, ikke vil avstøtes ved 
senere transplantasjon tilbake til pasienten. Dette 
i motsetning til stamceller isolert fra overtallige 
fostre etter befruktning i kultur, - som i beste fall må 
gjennomgå en rekke genetiske endringer før de vil 
bli akseptert av en fremmed pasient.

Jeg vil også sterkt understreke at idag er det slik 
at det kun er ved terapeutisk kloning at pasient-
aksepterbare, embryonale stamceller kan utvikles. 
Videre vil jeg gjerne poengtere at det, ihvertfall 
foreløpig, bare er de embryonale stamceller som er 
potensielle ”alt-mulig-celler” etter differensiering 
i kultur.

Det er viktig å huske at ved terapeutisk kloning 
benyttes kjernefrie eggceller, hvor altså alt kromo-
somalt arvemateriale er fjernet, før det voksne 
individs/pasientens cellekjerne innføres. Tatt i 
betraktning hvor mange forskjellige arter som 
nå er klonet, så er det ikke umulig at de- og re-
programmeringsmekanismene for genomer ikke 
er artsspesifikke, at de er så fundamentale at de 
kan fungere over artsgrenser. Jeg mener derfor at 
det vil være av den største betydning å teste om 
f.eks. en kjernefri eggcelle fra mus kan gi grunnlag 
for terapeutisk kloning med en celle fra et voksent 
menneske som utgangspunkt (Figur 3). Et problem 
i denne sammenheng er at den kjernefrie eggcellen 
vil inneholde den type cytoplasmaenheter som kalles 
mitokondrier fra mus. I mitokondrier finnes små 
DNA-strekninger (på ca 16500 nukleotider, kjerne-



31

Terapeutisk kloning - forskningsfeltet og etiske dilemmaer

DNA inneholder 6 milliarder nukleotider) som koder 
for noen av de proteinene som inngår i mitokondrier. 
Øvrige proteiner fra mitokondrier har sin kode i 
gener i kjernen. Det er uvisst hvordan gener lokalisert 
i mitokondrier fra mus vil samarbeide med mito-
kondrie-gener fra mennesket, lokalisert i humane 
kjerner. Dette problemet kan kanskje løses ved å 
transplantere et større antall humane mitokondrier til 
den kjernefrie museeggcellen før kjerneoverføringen 
(Figur 3). Det er sannsynlig at andre proteiner fra 
mus vil bli skiftet ut med humane proteiner gjennom 
utviklingen mot blastocyst og embryonale stamceller. 
Kun forskning kan avklare disse spørsmål.

Jeg vil også sterkt poengtere at en slik fremgangs-
måte ikke kan oppfattes som en genetisk blanding 
eller en hybrid av mus og mennesket idet hele 
musens kromosomale genom er fjernet fra eggcellen 
før kjernen fra mennesket bringes inn. Den korrekte 
fagbetegnelsen for en kombinasjon av en celle med 
kjerne og kun cytoplasma fra en annen celle, er 
en cybrid. Hvis en slik kombinasjon skjer mellom 
to forskjellige arter, er korrekt betegnelse xeno-
cybrid. Jeg nevner at fremstilling av cellehybrider 
mellom mus og menneske har vært en rutineteknikk 
i laboratorier i hele verden siden 1960, og at dette ikke 
har ført til store debatter om etiske spørsmål (Figur 4). 
Dette har heller ikke vært tilfellet hva angår teknikker 
for fremstilling av kromosomtransgene dyr basert på 
kromosomal cellehybridisering (Figur 4).

Jeg vil så gå over til å diskutere hvorfor det vil være 
så viktig å tillate bruk av xenocybrider for utvikling 
av embryonale stamceller og behandlingsceller på 
det trinn hvor forskningen nå befinner seg:

1. Hvis slike forsøk lykkes, vil man ha et nærmest 
ubegrenset, lett tilgjengelig materiale for å studere 
de aller fleste ledd i prosessene. Det gjelder også de 
miljøforhold som er tilstede i den kjernefrie eggcellen 
og som bevirker forvandlingsprosessen (ved bruk av 
bl.a. ekspresjonsanalyser basert på ”micro-arrays”). 
På sikt kan man kanskje identifisere de kritiske 
faktorer slik at omgjøringen kan skje i et definert 
kultursystem, uten bruk av eggceller av noe slag (se 

Figur 1). Jeg vil f.eks. tro at vår gruppe vil kunne 
lage 200-400 xenocybrid-startceller pr. dag ut fra vår 
erfaring med forsøk på kloning av mus.

2. Det vil være behov for et meget betydelig antall 
eggceller fra mennesket hvis tilsvarende analyser 
skal gjøres med kun humant materiale. Dette vil 
være komplisert og krevende.

3. Ved bruk av xenocybrider kan man på en relativt 
enkel måte undersøke hvilke celletyper fra voksne 
mennesker som kan bli til embryonale stamceller og 
deretter til behandlingsceller. Enkelt tilgjengelige 
og optimale celler for prosedyrene kan identifiseres, 
hentet fra voksne mennesker. Dette inkluderer 
hvilke stadier i cellesyklus som er best egnet for 
cybriddannelse.

4. Lett tilgjengelig og tilstrekkelig materiale vil 
være en stor hjelp for å etablere betingelser for ønsket 
direksjonell differensiering og gen-modulering 
av behandlingsceller i kultur, inkludert målrettet 
integrasjon av fremmed DNA (genkonstrukt) basert 
på homolog eller setespesifikk rekombinasjon.

5. Xenocybride, embryonale stamcellers evne 
til in vivo differensiering kan analyseres etter 
transplantasjon av cellene, f.eks. til museblastocyster. 
Transplantasjon til mus kan også benyttes for å 
studere mulige teratocarcinogene egenskaper, noe 
som må avklares før behandlingsceller utviklet fra 
embryonale stamceller, kan overføres til mennesker. 
Dette gjelder enten det dreier seg om xenocybrid-
stamceller eller rent humane stamceller.
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6. Lett tilgang på xenocybrid-blastocyster vil gjøre 
det mulig å effektivisere isolasjonsprosedyrer for 
embryonale stamceller fra blastocystenes indre 
cellemasse, kanskje opp mot 100%.

7. Likeledes må ”immortaliseringsforhold/telomer-
egenskaper” etableres for både embryonale stamcel-
ler og utviklede behandlingsceller. Dette vil også 
kreve mye materiale. En pasient vil ha liten nytte 
av overførte behandlingsceller som går i apoptose 
(regulert celledød) kort tid etter transplantasjonen.

Jeg understreker at disse punktene dreier seg om 
basalforskning knyttet til kjerneoverføringer, utvik-
ling av embryonale stamceller og behandlingsceller, 
og at ingen slike celler skal overføres til mennesker 
på det nåværende trinn i forskningen.

Hvorvidt det i fremtiden vil være forsvarlig å 
transplantere xenocybride behandlingsceller til 
mennesker, er det umulig å ha noen oppfatning 
av idag. Til tross for dette, vil xenocybrid-systemet 
kunne være av den største betydning for å nå det 
målet som er vist i Figur 1. Hvis man på et senere 
tidspunkt kommer frem til at det er forsvarlig å 
transplantere xenocybrid-celler til pasienter, vil man 
på en relativt enkel måte kunne fremstille et stort 
antall forskjellige behandlingsceller, skreddersydd 
for bruk i den pasienten som arvematerialet opprin-
nelig er hentet fra. Dette vil også forutsette at mulige 
farer knyttet til murine virusformer er avklart. 

Konklusjonen er at å tillate forskning med bruk 
av xenocybrider på det nåværende utviklingstrinn, 
kan bidra til at ingen type fostermateriale vil være 
nødvendig i fremtidig teknologi.

Jeg vil også gjerne kommentere bruk av adulte 
stamceller som et alternativ til embryonale stamcel-
ler. Vår gruppe arbeider selv med enkelte former 
for adulte stamceller. Men vi er enige med de aller 
fleste forskere i feltet som er av den oppfatning at 
adulte stamceller, ut fra hva man nå vet, ikke er noe 
fullgodt alternativ til bruk av embryonale stamceller. 
Dette skyldes bl.a. følgende viktige fortrinn ved 
embryonale stamceller:

1. Kolonier av humane embryonale stamceller kan 
utvikles fra én enkelt embryonal stamcelle (klonal 
ekspansjon).

2. Klonalt avledede humane embryonale stamcel-
ler viser høy celledelingsaktivitet over lang tid, mer 

enn 6 måneder og flere enn 300 populasjonsdoblinger. 
Dette er 4 – 6 ganger livslengden til vanlige kroppscel-
ler (somatiske celler).

3. Genotypen er normal selv etter mere enn 6 
måneder i kultur.

4. Individuelle humane embryonale stamceller er 
fortsatt pluripotente etter 6 måneder i kultur. Slike 
embryonale stamceller kan in vivo differensieres 
til tallrike, spesialiserte celletyper (i teratomer i 
mus).

5. Humane embryonale stamceller kan i kultur 
målrettet differensieres til svært mange celletyper 
ved tilsetting av utvalgte vekstfaktorer til dyrknings-
mediet.

Adulte stamceller slik man kjenner dem idag, 
oppfyller ikke disse kravene. Allikevel kan videre 
forskning vise at adulte stamceller kan bli et meget 
viktig grunnlag for behandling av utvalgte sykdom-
mer. Slik forskning bør gå parallelt med forskning 
knyttet til embryonale stamceller.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg deler den oppfatning 
som bl.a. er kommet til uttrykk i brev til Kongressen 
og presidenten i USA fra tallrike amerikanske 
nobelprisvinnere, nemlig at forskning knyttet til 
humane embryonale stamceller er et moralsk impe-
rativ. Hovedbegrunnelsen er de enorme, potensielle 
muligheter som ligger i teknologien hva angår å 
hjelpe alvorlig syke mennesker og mennesker med 
store funksjonshemninger/lammelser etter f.eks. 
ryggmargsskader.

Som det har fremgått så er jeg tilhenger av å 
tillate overføring av celler fra voksne mennesker 
til kjernefrie eggceller fra mennesket (terapeutisk 
kloning). Jeg kan heller ikke se at det innebærer noen 
”nedvurdering av menneskeverdet” å tillate fremstil-
ling av xenocybrider som redegjort for i dette innleg-
get. Dette er ingen blanding av arvematerialet mellom 
arter, kun en teknikk for å klarlegge ”omprogram-
meringsbetingeler” for å utvikle behandlingsceller 
mot sykdom.

Helt til slutt vil jeg fremheve at etter min mening 
så er det etisk betenkelige først og fremst å stenge 
for forskning med embryonale stamceller og dermed 
nekte alvorlig syke mennesker de muligheter for hjelp 
som teknologien vil kunne åpne for i fremtiden.
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Kloning og befruktede egg til bruk i fremtidig terapi

Arne Sunde
Professor, Kvinneklinikken, NTNU, Trondheim

Jeg har vært reproduksjonsbiolog eller det som 
kalles klinisk embryolog i 18 år. Når stamceller 
kommer opp som tema spør jeg meg: kommer dette 
til å bli en realitet? Kommer det til å fungere? 

Vi kommer til å forske på stamceller fra voksne, 
på embryonale stamceller, og på stamceller generert 
ved terapeutisk kloning. I løpet av de neste 5-10 år 
vil det bli utviklet behandlingsmetoder som kan 
føre til en dramatisk økning i etterspørselen etter 
stamcellebehandling. Denne revolusjonen kommer 
sannsynligvis først innenfor bruk av stamceller 
fra voksne og deretter i spesielle tilfeller ved bruk 
av embryonale stamceller. Vi kan selvfølgelig anta 
at vi kan løse alle relevante kliniske problemstil-
linger ved å bruke stamceller fra voksne. Dette vil 
være en gambling på nåværende tidspunkt. Jeg tar 
utgangspunkt i den situasjonen at det i framtiden 
vil bli utviklet behandlingsmetoder for f.eks kreft og 
degenerative lidelser som baserer seg på embryonale 
stamceller. Da kommer umiddelbart spørsmålet. 
Hvor skal vi hente de embryonale stamcellene fra?

Om vi nå skal diskutere embryonale stamceller tror 
jeg det er viktig å skille mellom de nærmeste årene, 
som vil være en ren forskningfase der etterspørselen 
etter embryonale stamceller er lav, og eventuelt den 
påfølgende kliniske fasen. Da vil etterspørselen etter 
stamceller øke eksponentielt Det er godt mulig at vi 
innenfor et 10-års perspektiv har klinisk behandling 
basert på embryonale stamceller, og da vil tilgangen 
på celler være en begrensning. 

Som ingeniør begynner jeg da å tenke logistikk. 
Hvis du skal basere deg på stamceller f.eks fra 
navlestrengsblod eller abortmateriale vil man fort få 
et logistisk mareritt. Tilgangen på biologisk materiale 
vil ikke være tilstrekkelig til å dekke behovet. Dette i 
tillegg til de etiske problemer som vil oppstå i gren-
seflaten mellom f.eks abortsøkende og pasienter som 
skal behandles med stamceller, gjør at abortmateriale 

ikke er egnet 
som kilde for 
s t a m c e l l e r 
utover den 
tidlige fors-
kningsfasen 
vi nå er i.

Embryonale stamcellelinjer vil komme til å være 
tilgjengelig kommersielt. Dette er stamceller som kan 
dyrkes som cellelinjer dvs. de kan dyrkes over lang tid 
og i stort antall. Vi kan velge å satse på kommersielt 
tilgjengelige stamcellelinjer, men det oppfatter jeg 
som en dårlig og kostbar løsning.

Embryonale stamceller kan genereres fra såkalte 
overtallige befruktede egg (embryo) fra IVF-behand-
ling. I den fasen vi nå er inne i, dvs. forskningsfasen 
er tilgangen på overtallige befruktede egg i Norge 
sannsynligvis tilstrekkelig. Overtallige befruktede 
egg er generelt ikke av samme kvalitet som de 
befruktede egg som brukes til befruktningsformål. 
En vet derfor ikke med sikkerhet hvor egnet de er til 
å generere stamceller fra.

Hvis det blir utviklet kliniske behandlingsmetoder 
som basere seg på bruk av embryonale stamceller 
generert fra overtallige befruktede egg, vil ikke 
tilgangen på befruktede egg være tilstrekkelig. 
Det er også et mål innenfor IVF-miljøene å utvikle 
metoder for behandling av ufrivillig barnløshet som 
er slik at det ikke blir så mange overtallige egg. 
Denne utviklingen vil skje fordi en ønsker en IVF-
behandling med færre bivirkninger for kvinnene 
som behandles. Det er derfor tenkelig at en om en 
10-års tid ikke har mange overtallige befruktede egg 
til disposisjon. 

En annen mulighet er å bruke kjerneoverførte egg. 
Disse lages ved såkalt terapeutisk kloning. Embryo-
nale stamceller kan genereres fra kjerneoverførte 
egg. Dette er en komplisert metode, og det er enda 
ikke vist at det fungerer med egg fra mennesker. Det 
kan derfor ta lang tid før en eventuelt har utviklet 
metoder som gjør det forsvarlig å anvende stamceller 
generert ved terapeutisk kloning klinisk.
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Før vi ser på hvordan dette utføres i praksis, vil jeg 
vise dere hvordan det ser ut når vi kikker ned i våre 
mikroskoper. Fra befruktningen tar det 4-5 dager før 
en såkalt blastocyst blir utviklet. Den består av ca. 100 
celler som danner en væskefylt blære. Inne i blæren 
ligger en liten cellegruppe som kalles ”den indre 
cellemasse”. Denne cellegruppen kan danne selve 
kroppen til et eventuelt framtidig foster, mens alle de 
andre cellene danner morkaken og fosterhinnene. 
Man kan ta ut den indre cellemassen fra en blastocyst 
og dyrke dem separat. Dette kan da gi en kultur 
av celler som har den egenskapen at de kan danne 
alle celler og vev i en menneskekropp hvis de får 
de riktige dyrkningsbetingelsene. Dette kalles 
embryonale stamceller. De kan ikke danne morkaken 
og forsterhinner og kan derfor ikke gi opphav til et 
individ ved å føres inn i en kvinnes livmor.

Det er ikke enkelt å lage slike cellelinjer og det 
står mye forskning igjen før dette eventuelt blir 
rutine.

Nøkkelen til denne prosessen ligger i egget. Det 
ubefruktede egget inneholder alle de faktorer som 
er nødvendig for å starte den tidlige utviklingen av 
et individ. Når egget oppfatter at det er befruktet, er 
det programmert til å starte opp utviklingen basert 
på den genetiske instruksjonen det finner inne i seg 
selv. Ved normal befruktning stammer den genetiske 
informasjonen fra eggcellen selv, kombinert med 
informasjonen fra sædcellen. Ved terapeutisk kloning 
blir eggets arvemateriale fjernet før en fører inn nytt 
arvemateriale f.eks. fra en vanlig kroppscelle. Egget 
vil da starte opp utviklingen basert på den genetiske 
informasjonen det har og lage en blastocyst som 
inneholder celler som er genetisk lik de kroppscellene 
arvematerialet ble hentet fra.

I forbindelse med terapeutisk kloning, har vi for 
øyeblikket ikke noe alternativ til å bruke egg fra 
mennesker. Da reiser selvfølgelig spørsmålet seg 
hvor en skal få alle eggene fra hvis de en gang skal 
danne grunnlag for klinisk behandling av mange 
pasienter. Det vil ikke være tilrådelig å hente disse fra 
kvinner som har blitt hormonstimulert kun for å være 
eggdonorer. Hormonstimuleringen er forbundet 

med bivirkninger som i enkelte tilfelle kan være 
livstruende. Et alternativ er å bruke eggstokksvev. 
En liten biopsi av eggstokken vil inneholde tusenvis 
av umodne egg. Innenfor prøverørsvirksomheten 
forskes det intenst på å utvikle metoder for å dyrke 
fram modne egg fra slike bioposier. Dette som 
alternativ til hormonstimulering i forbindelse med 
infertilitetsbehandling og med tanke på nedfrysing av 
eggstokkvev hos kvinner som skal gjennomgå en type 
kreftbehandling som risikerer å gjøre dem sterile. 
Det vil derfor, helt uavhengig av behovene innenfor 
stamcelleforskningen, bli utviklet metoder for å dyrke 
fram egg fra små biopsier av eggstokkvev.

Jeg vil ta med et eksempel fra stamcelleforskning 
på dyremodeller som er publisert November 2000 
(Aboody et al. PNAS; 97, 12846, 2000) Jeg tar det med 
fordi det viser hvilket enorme potensiale som ligger i 
terapeutisk anvendelse av stamceller. Eksperimenter 
som er utført i mus viser en viktig egenskap ved visse 
stamceller: de har tropisme dvs. de vet hvilke celler 
de hører sammen med. Aboody og kolleger viste at 
neuronale stamceller har spesiell tropisme for en type 
nervekreftceller (gliom). Hvis man injiserer neuronale 
stamceller i blodbanen på mus med gliomer i hjernen, 
vil de neuronale stamceller vandre fra blodbanen 
inn i hjernen, vandre gjennom hjernen og legge 
seg ved siden av kreftcellene. Hvis kreftsvulsten 
sprer seg, følger de neuronale stamcellene etter. 
Aboody og kolleger hadde i tillegg manipulert 
stamcellene genetisk slik at de skilte ut et stoff 
som drepte kreftcellene. Hvis dette prinsippet er 
overførbart til mennesker, åpner det for helt nye 
behandlingsmetoder for uhelbredelige kreftformer. 
Det vil være rimelig å anta at hvis dette blir en 
realitet, vil norske pasienter også ønske å få tilbud 
om slik behandling

De nærmeste årene vil være preget av forskning for 
å utvikle de stamcellebaserte behandlingsmetodene. 
Det er mye som vi ikke forstår, det er nettopp gjort 
revolusjonerende nye oppdagelser som det krever 
tid å forstå. Forskningen bør drives med ulike 
stamcelletyper som modeller. Det er lite sannsynlig 
at vi kan lære alt ved å bruke kun stamceller fra 
voksne. Embryonale stamceller vil være viktig som 
forskningmodeller for å lære seg de biologiske 
signalene som naturen selv bruker for å ”overtale” en 
stamcelle til å være en stamcelle for f.eks nervevev 
eller blodceller. Vi bør ikke fordi vi synes det er 
etisk lettere igjen overlate til våre nærmeste naboer 
i Nord-Europa å gjøre den forskingen vi selv ikke 
ønsker å gjøre. Hvis vi har til hensikt å utnytte de 
behandlingsmetoder som vil komme, bør vi være så 
redelige at vi deltar i den forskningen som går forut 
for lanseringen av disse metodene.
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Mulige alternativer og kritisk drøfting av initiativene til From 
og Sunde
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Jeg skal i henhold til mitt oppdrag, være en slags 
opponent mot de to foregående fagfeller og kanskje 
”djevelens advokat”. Jeg skal ikke bruke mye tid 
på de ulike terapeutiske mulighetene, men bare 
trekke fram biologiske momenter som kan være et 
viktig grunnlag for diskusjonen. Jeg skal også peke 
på mulige alternativer til embryonale stamceller 
og stamceller tatt fram ved terapeutisk kloning, 
og signaliserer allerede i starten av mitt innlegg at 
stamceller isolert fra ulike vev fra fødte individer vil 
være å foretrekke i framtidig celleterapi.

Vi har alle utviklet oss fra en embryonal stamcelle. 
Tidlig i denne utviklingen foretar cellene veivalg 
for å kunne bli til de ulike vev og organer som en 
fungerende organisme trenger. Det har til ganske 
nylig vært en akseptert sannhet at cellene i et vev 
har valgt en utviklingsretning og ikke kunne bli 
til celler i et annet vev. For eksempel kunne ikke 
celler fra benmarg bli til hjertemuskelceller. I denne 
sannheten hadde man ikke tatt hensyn til at man 
i de ulike vevene i kroppen finner stamceller som 
ikke bare kan bli til celler i det vevet de befinner seg 
i, men som også differensieres til celler i vev som 
stammer fra en annen utviklingsretning i fosterlivet. 
Dette kalles transdifferensiering. Denne erkjennelsen 
medfører at man faktisk kan ta stamceller fra et 
vev og bruke dem i et annet. Derfor er det blitt 
mulig å bruke stamceller fra voksne individer som 
utgangspunkt i celleterapi. Vi har altså i oss kilder for 
stamceller som kan brukes i celleterapi. 

Alternativet til terapeutisk kloning er å ta celler 
fra et friskt vev og bruke i en syk/skadet del av 
mennesket. Det å ta ut våre egne stamceller og dyrke 
fram til de ulike typer vev og til slutt bruke dem 
terapeutisk vil etter mitt skjønn framstå som den 
mest attraktive vei å gå. I de dyrestudiene hvor 
stamceller er brukt har man ikke engang behøvd 
å differensiere cellene før de er satt inn i nytt vev. 
Cellene har ganske enkelt inntatt en ny rolle bestemt 
av omgivelsene. Hvis disse observasjonene kan 
bekreftes i flere systemer vil det ha store praktiske 
implikasjoner for en framtidig stamcelleterapi. Dette 
fenomenet vil ikke gjelde hvis utgangspunktet er 
embryonale stamceller, for slike celler må dyrkes 
og differensieres til riktig type før de settes inn på 

ønsket sted. 

Opponenten
I den hensikt å få fram noen argumenter imot 

innleggene til From og Sunde, skal jeg forsøke å 
bringe fram hvorfor jeg mener det er problematisk å 
basere en framtidig terapi på embryonale stamceller 
eller terapeutisk kloning. Jeg vil først starte med 
det som Arne Sunde skulle være talsmann for – 
embryonale stamceller. Spørsmålet er da - hvorfor 
er befruktede egg et problematisk utgangspunkt for 
en fremtidig celleterapi? 

Først og fremst har vi har alle de etiske diskusjo-
nene som har gått og som vi kommer til å ha videre. 
Jeg går ikke videre inn på dette, for dette er jo helt 
opplagt det vanskeligste aspektet ved bruk av slike 
celler. Det vil f.eks. ikke være akseptabelt for en stor 
del av befolkningen å skulle få en terapi som har 
en bakgrunn i den type vev. Vil det da være riktig å 
overkjøre og ekskludere dem blant oss som har en 
slik overbevisning? 

Så var det de biologiske hindringer/begrensninger. 
Først kommer spørsmålet om at de embryonale 
stamcellene må ha en vevstype som passer til 
mottaker på samme måte ved en organtransplanta-
sjon. Dette fører til at man må ha stamcellebanker 
som dekker de nødvendige vevstyper. Det lar seg 
selvfølgelig gjøre.

Så kommer det neste, og det er ekspansjons-
spørsmålet. Det har vært diskutert tidligere i dag, og 
noen mener at det er vanskelig å dyrke embryonale 
stamceller, men vær klar over at det kan skje genetiske 
forandringer i celler som må dyrkes gjennom mange 
cellegenerasjoner i en slik bank. Vi har heller ikke 
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for øyeblikket oversikt over om embryonale stamcel-
ler vil beholde sin telomerlengde i det uendelige 
som antatt nødvendig ved opprettholdelse av en 
cellebank. Et annet viktig punkt er at vi må være 
sikre på at de transplanterte cellene er differensierte, 
ellers vil de kunne gi en svulst, et teratom.

Så til siste tar jeg for meg argumenter mot tera-
peutisk kloning som et utgangspunkt for å lage 
autologe embryonale stamceller, som From skulle 
være advokat for. Terapeutisk kloning byr også 
på store etiske og lovmessige problemer, selv om 
arvematerialet i celleklonen er fra pasienten selv. 
Dette temaet er diskutert tidligere i dag og vil bli 
diskutert videre, så jeg går ikke dypere inn på det. 
Spørsmålet er: er dette et nytt liv eller ikke når man 
gjør en terapeutisk kloning? 

Så har vi de biologiske begrensninger. Først - hvor 
kommer alle eggene fra? Det vil ut fra de erfaringene 
som er gjort i forskjellige dyremodeller være behov 
for mange egg per pasient, kanskje et hundretalls 
egg for å få en vellykket transplantasjon av kjernen. 
Jeg ser det som en lite realistisk mulighet å bruk egg 
fra andre arter fordi det vil bringe inn spørsmål som 
mitokondrieassosierte sykdommer og virus fra andre 
arter og en endeløs biologisk utredning. 

Et annet punkt er om det kan ha oppstått muta-
sjoner i arvestoffet i kjernen som overføres ved 
terapeutisk kloning. Forsøk fra dyr hvor siktemålet 
riktignok var kloning for reproduksjon av dyr viser 
at majoriteten av celleklonene ikke var i stand til 
å utvikle seg til fullbårne fostre. Det er altså ikke 

bare å ta en gammel kjerne fra hvilken som helst 
kroppscelle og tro at den er frisk og rask når den 
kommer inn i et egg. Dette skyldes mest sannsynlig en 
kombinasjon av mutasjoner som kan oppstå i celler i 
kroppen og at enkelte gener som er nødvendig for en 
stamcelle, men ikke for en kroppscelle, ikke lar seg 
reprogrammere. Forsøk med Dolly og liknende har 
vist at det er høy feilprosent i reprogrammeringen. 

I tillegg får vi de samme problemer med mulige 
teratomer ved å anvende terapeutisk kloning som 
utgangspunkt som når man baserer seg på embryo-
nale stamceller som utgangspunkt for en stamcel-
leterapi.

Jeg vil avslutte med å peke på hvilket forsknings-
messig ansvar som følger av en beslutning om å 
satse på stamceller fra fødte individer i en framtidig 
celleterapi. Sannheten er at vi foreløpig bare aner 
konturene av en mulig framtidig stamcellebasert 
terapi for mennesker. Vi mangler fortsatt sikker 
kunnskap om dyrking og manipulering av stamceller 
utenom kroppen. Ved å få adgang til å få forske på 
dyrking og differensiering av celler fra alle de tre 
stamcellekildene ville man sannsynligvis raskere og 
sikrere få fram tilstrekkelig kunnskap for anvendelse 
av stamceller fra fødte individer. Og da er spørsmålet; 
er vi beredt på en slik konsekvens slik som enkelte 
andre land ser ut til å legge opp til? Er vi beredt på 
faktisk å tillate forskning på de andre kildene for å 
kunne oppnå det som er den minst problematiske - 
stamceller fra voksne ?
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Fremtidig bruk av stamceller i klinikken

Gunnar Kvalheim
Overlege, Klinisk stamcellelaboratorium, Radiumhospitalet

Klinisk stamcellelaboratorium (KSL) ved Det 
Norske Radiumhospital (DNR) er et laboratorium, 
hvis hovedformål er å bringe alle former for cel-
leterapi fra laboratoriebenken til klinisk bruk på 
pasienter. Hovedoppgaven til KSL er å tilberede 
bloddannende progenitorceller som brukes som 
støtteterapi sammen med høydose kjemoterapi 
og strålebehandling. Det har vært avgjørende for 
utviklingen rundt bloddannende stamceller at det 
har vært et nært samarbeide mellom basalforsknings 
miljøene på DNR og vår virksomhet som betraktes 
som anvendt forskning. Dette samarbeidet har blant 
annet ført til at vi kan anrike for bloddannende 
progenitor celler (CD34+ celler) fra blod og benmarg 
v.h.a. ”Ugelstadkuler”. Infusjon av 20 ml CD34+ 
celler er nok til å regenerere blodsystemet etter 
høydosebehandling. CD34+ celler gir opphav til 
de fleste typer modne blodceller. Siden det er 
kommersielt tilgjengelige vektsfaktorer, kan vi i 
laboratoriet ved hjelp av disse dyrke opp modne 
blodkomponenter. For tiden er vi igang med et 
prosjekt hvor man produserer forstadier av blodplater 
fra CD34+ celler. Unge voksne og barn med bensvulst 
får en type cellegift som gir spesifikk toksistet på 
pasientenes evne til å produsere blodplater. Dette 
medfører at pasientene får utsatt sine cellegiftkurer 
og ikke får sin optimale mengde cellegift. For å 
støtte opp under blodplateproduksjonen gir vi 
pasientene ekspanderte blodplateforstadier. På 
samme måten tilbereder vi også celler som skal 
brukes til vaksineprogrammer.

Ex-vivo tilberedning av celler fra bloddannende 
progenitor celler til modne linjespesifikke celler 
er underlagt meget strenge internasjonale regler. 
Enhver celle brukt til pasientbehandling er å betrakte 
som et medikament. Dette medfører at laboratorier 
som skal tilberede slike celler må følge de regler 
som blant annet er nedfelt i ”good manufacturing 
practice” (GMP)-produksjon. Det foreligger for 
tiden en internasjonal faggruppe som vurderer 
hvordan man skal kvalitetssikre alle laboratorier 
som jobber med stamceller. Som en av lederne 
for denne gruppen, er vår målsetning at ethvert 
laboratorium som jobber med slike celler skal ha 
en formell akkreditering og godkjennelse. Denne 
akkrediteringen vil være en internasjonal godkjen-
nelse og den må også være formelt godkjent av våre 
helsemyndigheter. Det er naturlig å tenke seg å bruke 
tilsvarende regelverk for fremstilling av alle typer 

pluripotente stamceller. 
Pluripotente stamceller som skal brukes til cellete-

rapi kan hentes fra stamceller fra voksne, embryonale 
stamceller fra fostere, befruktede eller klonede egg. 
Mesencymale stamceller fra benmarg er allerede 
brukt i klinikk. Foreløpige data tyder på at slike 
celler kan brukes som støtteterapi etter høydose 
kjemoterapi til barn med osteogenesis imperfekta. 
Det er også en økende kunnskap om disse stamcel-
lenes fenotype, og det er rimelig å anta at disse 
kan tenkes brukt som erstatningsvev for ben, brusk 
og muskel. Hvorvidt de også kan bli leverceller 
eller annet vev er foreløpig ikke avklart. KSL har 
i samarbeid med basalforskingsmiljøet ved DNR 
startet å dyrke disse cellene. Det er også tilgjengelig 
både GMP-utstyr og medier for å lage mesenkymale 
celler av denne typen. 

Når det gjelder bruk av embryonale stamceller og 
befruktede egg, er det en begrenset tilgang på slike 
celler og ved klinisk bruk kan denne type celler være 
et etisk dilemma for mange pasienter. 

Klonede egg hvor cellekjernen er hentet fra en 
pasient som skal behandles med de ferdige ex vivo-
produserte cellene er sett fra et etisk synspunkt 
lettere å akseptere. Bruk av egg fra andre dyrearter 
vil være meget vanskelig å regulere til å bli et GMP-
produkt pga. av faren for å overføre dyrespesifikke 
mikrober fra dyr til mennesker. Det er en selvfølge at 
alle befruktede eller klonede eggceller generelt ikke 
bør brukes til reproduktiv kloning. 

Som leder for et laboratorium som skal tilberede 
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stamceller til klinisk bruk vil jeg understreke at 
det er behov for mange års forsking på å optimali-
sere betingelsene for vekst av de forskjellige cel-
letypene som ønskes dyrket. I dag er det en generelt 
manglende kunnskap om fenotypen av de forskjel-
lige stamcelle typene og også om hvilke optimale 
mengder og modningsgrad cellene skal ha når de 
skal brukes terapeutisk. GMP-produserte medier og 
vekstfaktorer må også være tilgjengelig. Det finnes 
flere gode forskningsmiljøer i Norge som gjør og kan 
gjøre god forskning på de nevnte uavklarte spørsmål 
rundt pluripotente stamceller. Bruk av stamceller fra 

voksne er uten tvil det enkleste. Men det vil finnes 
etter all sannsynlighet tilfeller hvor eggceller kunne 
tenkes å ha bedre egenskaper for å danne spesielle 
celletyper. Til dette formålet er det viktig at det finnes 
muligheter til å forske på overtallige egg i Norge. 
Denne basalkunnskapen vil være avgjørende for å 
kunne bringe pluripotente stamceller fra klonede 
egg inn i klinikken. Siden det bare er akkrediterte 
laboratorier som bør tilberede stamceller, vil det fra 
helsemyndighetenes side være enkelt å kontrollere 
denne virksomheten i Norge.
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Paneldebatt

Deltakere: McLaren, Jacobsen, Saugstad, Grünfeld, Christoffersen, From, Sunde, Funderud og Kvalheim
Ordstyrer: Borge og Ruyter

Christina Abildgaard: Takk for mange interessante 
foredrag. I den grad vi har berørt etiske problemstil-
linger i dag har det vært knyttet opp til stamcel-
lekilden og jeg forsto det slik at hvis man hadde fått 
en stamcellekilde utelukkende fra fødte individer 
så ville både Grünfeld og Saugstad i grunnen være 
enige. De ville da, slik jeg tolker det, være enige i 
Sundes påstand om at bruk av stamceller fra fødte 
individer reiser ingen nye spørsmål. Den eneste som 
i grunnen har reist nye spørsmål er Christoffersen 
og han brukte begrepet skråplanargumentet og 
koblet det opp mot reproduktiv kloning. Veldig 
mange mennesker har et helikopterperspektiv 
mht. dette spørsmålet. Hvordan vil dere fagfolk 
møte skråplanargumentet og redsel for reproduktiv 
kloning?

Sten Eirik Jacobsen: Jeg tror vi alle mener at det er 
viktige etiske spørsmål omkring dette. Når det gjelder 
embryonale stamceller, så finnes det jo grupper i 
samfunnet som av etiske grunner overhodet ikke vil 
godta det, og det får man bare akseptere. Men jeg 
tror det som gjelder for de fleste av oss, er at vi mener 
at det må settes visse begrensninger for hva man 
kan gjøre med embryonale stamceller, og at dette må 
vurderes i forhold til hva man potensielt kan oppnå i 
hvert tilfelle. Hva jeg tror man må være klar over, er 
at andre land allerede har vedtatt å tillate forskning 
på humane embryonale stamceller, så kunnskapen 
kommer uansett, og Norge må uansett ta standpunkt 
til hvordan man vil anvende denne. 

Arne Sunde: Det kan du ikke lage noen garanti 
for reproduktiv kloning. Erfaringer innenfor det 
feltet jeg jobber med til daglig viser at i de land som 
har den typen regulering som vi har i Norge, er det 
100% kontroll over hva som foregår i praksis. Men 
det skjer det jo en faglig utvikling også blant oss. Vi 
argumenterer for ting vi synes er rett, selv om du 
synes dette ikke er riktig, og vi kommer til å fortsette 
å argumentere. Kanskje vi en gang har overbevist 
nok folk i her i landet til å endre oppfatning. Om 
dette er en skråplansutvikling kan jo diskuteres, jeg 
synes ikke det. Men du har full kontroll over hva som 
foregår til enhver tid i et land som Norge. 

NN1: Vi er veldig vant til å høre dette skråplanar-
gumentet, men vi anser dette skråplanet som om 
det går nedover og jeg tror det er på høy tid å se 
at skråplanet egentlig går oppover hvis man ser 
det fra en annen vinkel. Det kan være vanskelig å 
komme til toppen, men det kan være god grunn til 

å forsøke.
Svein Åge Christoffersen: Jeg trakk skråplanar-

gumentet fram fordi det jo er brukt i en rekke sam-
menhenger, så det er klart at det er et problem at 
det er en betydelig grad av engstelse for hva som 
kan skje, og den er antakeligvis mye større i andre 
deler av verden enn den faktisk er i Norge, tror jeg. 
Vi har faktisk ikke noen garanti for at ikke vi en gang 
kommer dit at man kloner mennesker. Det jeg var 
opptatt av er også at skråplanbildet blir snevert. Det 
kan ha noe for seg og jeg har ikke nødvendigvis mer 
tro på Arne Sunde, som jeg for så vidt er fascinert av, 
men altså; tenk hvis det blir suksess! Og så fester vi 
igjen på en måte blikket helt motsatt på suksessen. Jeg 
har mer sans for det bildet av orienteringsløpet hvor 
faktisk man går fra post til post, og det viser seg jo at 
det skjer dramatiske ting fra år til år, og så orienterer 
vi oss fram bit for bit, og hverken foreskriver eller 
innkasserer en kjempesuksess, og forbereder oss 
på at det skal bli en kjempeetterspørsel eller det 
motsatte, men tar så å si et år av gangen.

Steinar Funderud: Ja, jeg liker meg godt i skogen 
jeg. Men, det jeg skulle si er at det er tillatt også at 
Bioteknologinemnda flytter seg i tiden, og at det 
som det går på her, er faktisk informasjon og mangel 
på informasjon til det norske samfunn, altså ta opp 
og diskutere og få fram at forskere også tviler i 
spørsmål som disse. Forskere er ikke motstandere 
av befolkningen, forskere er vanlige mennesker som 
tenker og de burde kanskje komme mer til orde og 
sånn sett hjelpe alle til å forstå og respektere hva 
liv er for noe.

Arne Sunde: Mitt anliggende er å bidra til at vi i 
dette området ikke havner i det samme som vi har 
gjort innenfor assistert befruktning, nemlig at vi fører 
nærmest en bevisst dobbelmoral hvor vi absolutt 
skal ha behandlingsmetoder som er utviklet, men da 
utviklet utenfor landet med metoder som er ulovlige 
i Norge. Dette synes jeg er en umoralsk og uverdig 
situasjon. Jeg håper vi er så redelige at vi sier: OK vi 
går inn for kun å bruke stamceller fra voksne og så 
avstår vi fra all type behandling basert på bruk av 
embryonale stamceller. Hvis vi er tøffe nok til det, 
men det tror ikke jeg.

Torstein Egeland: Jeg har en kommentar til dette 
med adulte stamceller som kanskje ikke har vært så 
mye berørt i dag. Det er at de har en betydelig fordel 
i og med at man kan forhindre rejeksjonsproblemer 
ved transplantasjon når vi benytter autologe celler, 
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dvs. celler fra pasienten selv. Jeg har derfor spørsmål 
til From og Sunde som går litt på dette med bruk av 
embryonale stamceller. Det har vært nevnt at man 
kan omgå noen av disse rejeksjonsproblemene, ved 
at man enten har linjer og banker av embryonale 
stamceller, eller at man genmanipulerer disse cellene. 
Erfaringen hittil med bruk av banker osv., f. eks. 
transplantasjon med stamceller fra navlestrengsblod, 
er at det er en reell fare for rejeksjon. Så jeg er ikke 
så sikker på om linjer av embryonale stamceller 
egner seg så godt til reparasjon, til bruk i terapi, 
som celler isolert fra pasienten selv. Det vil også 
være svært vanskelig å finne HLA-identiske linjer. 
Og hvis man nå forsøker å manipulere disse cellene 
ved for eksempel å nedreguler enkelte markører 
på celleoverflaten osv., er det mulig at vinninga går 
opp i spinninga ved at man gjør disse cellene mer 
utsatt for kreftutvikling, f. eks. i form av svekket 
følsomhet for cytolyse mediert av NK-celler. Så 
jeg lurer på om dere to har kommentarer når det 
gjelder bruk av embryonale stamceller i forhold til 
rejeksjonsproblematikken?

Arne Sunde: Et veldig enkelt svar – Jeg har ikke 
peiling! En har så lite erfaring på dette her, men ser 
i en del dyremodeller at det er jo frapperende hvor 
stor forskjell det kan være uten at du får reaksjoner. 
Hva det ender opp i mhp. det 10-års perspektivet, 
hvor vi havner i en klinisk situasjon har jeg ikke 
peiling på.

Sigurd From: Jeg er tilhenger av såkalt terapeutisk 
kloning og da vil det jo ikke foreligge noen slike 
forkastingsreaksjonsmuligheter. Det er klart at hvis 
man bruker en eggcelle fra mus som mottaker så vil 
det selv etter mange celledelinger, fortsatt kunne 
være antigener fra mus i den typen celler. Dette er et 
system kun for å undersøke helt basale mekanismer 
på forskningsplan og det har aldri vært aktuelt i 
våre eller andres tenking at de skal overføres til 
mennesker. De kan overføres til mus for å se på 
egenskapene til å danne kreft og andre ting. Når 
det gjelder genmanipulering har i hvert fall jeg 
ikke tenkt på endring av overflateantigener, men 
å designe slike celler for eksempel til å utskille 
blodårefremmende substanser eller det motsatte. 
Når det gjelder spørsmålet om stamceller fra voksne, 
kontra stamceller fra embryo, så er jeg i høyeste 
grad tilhenger av at man driver parallell forskning 
mest mulig intenst på begge felter. Det er fantastisk 
hva man nå kan få til med stamceller fra voksne, 
meget spennende, og kan det erstatte de embryonale 
stamcellene så er det veldig bra, men i øyeblikket har 
de embryonale en rekke fordeler. 

Anne McLaren: On the question of the public’s 
views, I thought people here would be interested in 
the responses that we had in UK to the consultation 
that was put out to the public over the internet and 

other ways. It was a consultation from the Human 
Fertilization and Embryology Authority and Human 
Genetic Advisory Commission, and we had a whole 
lot of responses and they were really very interesting. 
It was on cloning, specifically on cloning not on 
stem cells in general, and 15 or 20% of the people 
were against any form of human embryo research 
including the human embryo research that is already 
going on in the UK. Of course they were against 
all reproductive cloning and the use of cloning for 
making stem cells. Almost everybody was against 
reproductive cloning, but a considerable majority 
between 60 and 70% were in favour of using somatic 
cell nuclear transfer for making stem cells if it could 
benefit serious diseases. And what I thought was 
interesting about the responses was that a lot of 
them came, not from individuals only nor from 
organisations, but from small groups of people 
who got together, sometimes it was church groups 
sometimes it was neighbourhood groups, sometimes 
it was trade union groups and sometimes it was 
women groups. And very often it was no consensus 
within the group, sometimes it was a majority and a 
minority, but I think if one can encourage this sort 
of discussion among the public, it is very revealing 
what people actually think.

Ole Johan Borge: Urban Lendahl nevnte før han 
måtte gå at i Sverige er man nå i gang med å lage en 
bank med embryonale stamceller. Formålet er at en 
skal dekke mange vevsforlikelighetsgrupper slik at 
de kan benyttes i transplantasjon.

Torstein Egeland: Jeg har ikke så veldig stor tro på 
at en bank vil kunne løse vevsforlikelighetsproble-
mene, men det er jo lov og prøve og det er mulig at 
det kan brukes til noe godt.

Sunni Ese: Forskning er spennende og den skal 
implementeres i praktiske resultater. Det er slik 
at en hel masse mennesker i verden får ikke får 
vaksiner mot de sykdommene de lider av. Den 
norske lederen av ”Leger uten grenser” hadde en 
meningsfylt kronikk i Aftenposten i fjor hvor han 
påpekte at det blant annet drives for lite forskning 
omkring nye midler mot gamle, kjente sykdommer 
som ikke lenger er aktuelle i Vesten. Jeg har et etisk 
problem som er av en annen art enn det professor 
Saugstad har, og det er: hvem skal få hjelp? Grafen 
til professor Sunde viste at behovet var i ferd med å 
løpe fra tilgangen. Man kan ikke riktig skjønne at det 
kan bli nok til særlig mange. For ikke å snakke om 
omkostningene. Kan noen berolige meg?

Sten Eirik Jacobsen: Jeg kan ikke berolige deg, 
men jeg vil si at det er et gammelt argument og etter 
mitt syn feil å sette ting opp mot hverandre, eller å 
forsøke å vurdere kostnader på dette tidspunkt. For 
øvrig er det politikere og ikke vi forskere som skal 
prioritere hvor midlene skal gå, men det ville være 
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bra om de konsulterte ekspertisen bedre innen de 
tok slike beslutninger.

Sunni Ese: Jeg tror du har misforstått meg. Jeg 
bare håpet at noen kunne ha en positiv tro på at 
dette kunne gå bra. Jeg må få lov til å fortelle en 
personlig opplevelse. Da jeg var 12 år holdt jeg på 
å krepere av bukhinnebetennelse. Det fantes ikke 
penicillin den gangen. Da penicillinet kom, håpet 
jeg at slike problemer ville bli løst. For man må jo si 
at penicillin etter hvert ble både overkommelig og 
lett tilgjengelig. Det jeg håper her er altså at disse 
nye medikamentene, hvis jeg kan kalle dem det, skal 
kunne fremstilles rimelig og komme flere til gode. 
Det var økonomi jeg hadde tenkt til å spørre om. 
Hvor dyrt kan det bli?

Arne Sunde: Jeg har mange hatter på! Jeg har 
faktisk jobbet i industrien også. En av de beste måtene 
en nasjon som Norge kan sikre seg litt kontroll over 
utgiftene til stamcellebehandling er blant annet å 
drive forskning selv. Når du sitter på den andre siden, 
den gangen jeg hadde på meg ”industrihatten”, 
så ville du selvfølgelig forsøke å tjene så mange 
penger som mulig for bedriften. Skal Norge ha en 
viss kontroll over utgiftene, vil den beste metoden 
være å ha egen forsking og egne eksperter slik at vi 
slipper å kjøpe alt fra utenlandske firma.

Gunnar Kvalheim: Jeg kan nevne noe om hvordan 
det er i dag å lage stamceller og blodplater til våre 
pasienter. Der har vi en betydelig økonomisk utgift 
takket være at industrien tar seg veldig godt betalt 
for det vi bruker for å lage disse cellene. Vi snakker 
om en størrelsesorden 60 000 – 70 000 NOK for å lage 
blodplater til en pasient. Og dette er selvfølgelig en 
kostnad som helt klart vil bli i den størrelsesorden for 
å lage tilsvarende celler til enkelte pasienter, så det er 
en betydelig kostnad. Det som er problemet i dag, er 
at industrien ikke blir enig med seg selv om hvordan 
de skal gi oss tilgang på de forskjellige stoffene som 
trengs. Så det er et betydelig problem når vi kommer 
inn mot klinikk når det gjelder dette.

Unn Aarrestad: Jeg er politiker med tilknytting til 
Stortinget. Jeg er blant annet interessert i problemstil-
lingene her i forhold til hva Stortinget kan og 
skal gjøre når det gjelder eventuell grensesetting. 
Saugstad var inne på det etiske dilemma - der en ved 
å bruke celler fra aborterte fostre eller befruktede 
eggceller kunne øke presset blant annet for å få 
tak i aborterte fostre og at dette kunne bli en kom-
mersialisering. Det kunne vært greit om det kunne 
utdypes litt. Og så var det Jacobsen som var inne 
på forskning. Det var ikke enten/eller om en ville 
forske på såkalte adulte stamceller eller disse fra 
yngre vesener. Kan man ikke bare bruke disse voksne 
stamcellene? Er det slik at en må bruke begge deler 
parallelt?

Ola Didrik Saugstad: Spørsmålet var om bruken av 
fostervev vil øke kommersialiseringen og abortpres-
set. Det er det ingen av oss som egentlig kan svare 
på, men vi hørte jo i dag at det vil være for få fostre 
og det vil være for få celler sannsynligvis til å dekke 
behovet, og da synes jeg i hvert fall det er viktig å 
tenke gjennom muligheten av at man vil få et økt 
press og at kommersielle interesser vil komme inn 
i dette. Kanskje ikke så mye i vårt land, men i andre 
deler av verden. Jeg har ikke noen oppskrift på om 
det vil gå sånn eller ikke, men vi har vel sett på 
mange andre felter at de kommersielle interessene 
er veldig sterke.

Sten Eirik Jacobsen: Det må jo ikke nødvendigvis 
gå parallelt, men poenget er at all denne forskningen 
er veldig ny, og at det er umulig per i dag å si om 
adulte stamceller kan erstatte behovet for embryonale 
stamceller. Vi viser fine figurer med at disse cellene 
kan gjøre det ene og det andre, men vi vet jo ikke 
hva dette betyr klinisk, og det er først når vi får 
den kunnskapen at vi kan, og må ta viktige, etiske 
avgjørelser når det gjelder hva vi skal bruke cellene 
til klinisk. Prinsipielt er det ingenting som sier at man 
ikke kan forby bruk av embryonale stamceller for 
forskning, men ikke med det argumentet at adulte 
stamceller er like bra, for det synes jeg ikke man kan 
si. Da får man heller si at det er ut i fra et rent etisk 
standpunkt man vil gjøre det. Faktisk ser det per i 
dag ut som om det er store funksjonelle forskjeller på 
embryonale stamceller og stamceller fra voksne, så 
mer forskning på begge kilder er hva som er viktig. 
Dessuten er det selvsagt etiske problemstillinger 
også omkring anvendelsen av adulte stamceller.

Inger Sandlie: Jeg er biolog og leder for Helsetil-
synets fagråd for bioteknologi. Nå har vi et absolutt 
forbud mot forskning på befruktede egg. Nå når 
vi går inn i siste runden av en diskusjon hvor 
bioteknologiloven skal diskuteres og formuleres 
igjen, så er spørsmålet om dette absolutte forbudet 
kan bli stående når vi nå får høre hvor viktig det 
blir med forskning på befruktede egg for å kunne 
komme frem til mest mulig kunnskap om stamceller 
og bruk av stamceller i klinikk. Og da må jeg jo bare 
presisere at det handler om kunnskap. Da er det 
problemer med å diskutere akkurat dette elementet 
fordi man hele tiden møter igjen og igjen at det er 
stamceller fra voksne som vil bli brukt og at man kan 
konsentrere all oppmerksomheten på forskning på 
akkurat dette og derfor er det greit å opprettholde 
det absolutte forbudet. Når man skal angripe det 
argumentet og komme videre i diskusjonen, må 
man antakelig konsentrere seg om å myke opp det 
forbudet mot forskning på befruktede egg som finnes 
og derfor finne kompromisser i diskusjonen og si: 
ja vi kan tillate forskning på befruktede egg for 
spesielle formål og det må være klare begrensninger 
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på hva vi kan bruke befruktede egg til. Vil dere 
kommentere noe på hvordan en sånn avgrensning 
kunne gjøres?

Sten Eirik Jacobsen: Jeg tror også at man må sette 
begrensningene ut i fra formålet med forskningen 
og eventuelt også måten stamcellene tas fram på. For 
meg er det overhodet ikke noe problem å forske på 
overtallige befruktede egg om formålet er akseptabelt, 
mens det derimot ville være mer problematisk å 
betale folk for å produsere egg.

Arne Sunde: Hvis vi ser på land som er lik oss, 
med samme type regulering, så vil jeg påstå igjen 
at det nesten ikke er eksempler på virksomhet som 
har vært i strid med loven. Så det å regulere hvilken 
type forskning du gjør i et slikt land som er så 
transparent som Norge, det tror jeg ikke overhodet 
er noe problem.

Berthold Grünfeld: Nå snakker alle om adgang til 
å foreta eksperimenter på overtallige befruktede egg. 
Den tidligere norske regjerings syn på det og forbud 
og det hele, det er jo snakk om en sosial prosess. La 
meg bare kort parallellisere til abortlovgivningen 
som jo har gjennomgått det samme, med et utgangs-
punkt i meget, meget restriktiv lovgivning, som 
så gradvis er blitt myket opp og som da til slutt i 
1979 var det vel, endte med selvbestemmelse. Kan 
nevne som eksempel at da Stortinget første gang 
diskuterte abortloven av 1960 så var det ikke en 
eneste Stortingsrepresentant, selv ikke fra det lengst 
til venstre, som var i nærheten av selvbestemt abort. 
Ti år senere i 1969 vedtok Det norske Arbeiderparti 
på sitt landsmøte selvbestemt abort. Dette er en 
sosial prosess hvor det går trinn for trinn. Noen, 
Christoffersen og kanskje andre, vil jo se på dette som 
et erketypisk eksempel på skråplanargumentet.

Svein Åge Christoffersen: Ja, nå forsøkte jeg å 
lansere et annet bilde da Grünfeld, som nettopp 
innebærer at vi skal ta et steg av gangen og at det er 
ikke sikkert at dette skråplanet er en god beskrivelse, 
og jeg tror at det at vi gjør ting gradvis og ikke 
nødvendigvis hele tiden foreskriver tiårsperspektiver 
kan være klokt. Sånn sett tar jeg stand for en gradvis 
utvikling, fordi vi faktisk ikke vet hva som ligger 
rundt neste hjørne. Det er i hvert fall det vi kan 
lære av historien. Så skal ikke jeg gi argumenter for 
hvordan man kan overbevise politikerne om hvordan 
de skal endre forbudet mot forskning på befruktede 
egg, men det er et annet spørsmål som også skal 
reguleres og det er spørsmålet om bruk av vev fra 
aborterte fostre, som jo har vært omstridt og som 
foreløpig ikke er forbudt, men som man jo jobber 
for å få regulert. Der er da mitt syn at det må det 
være viktig å ha en åpning for, så der støtter jeg de 
som ikke vil innføre et forbud på det, for dét er jo 
også en aktualitet og har vært en aktualitet i denne 
sammenhengen. Det jeg synes er viktig uansett når 

man skal finne argumenter for det ene eller det andre, 
det er særlig at forskerne ikke fører allmennheten 
bak lyset med altfor gylne og rosenrøde beskrivelser 
av hva slags gevinster vi vil ha bare vi åpner for 
denne eller hin forskning og hvor mye flott og fint 
som vil komme bare man får lov til å gjøre dette og 
hva man over hodet ikke vil kunne få gjort hvis man 
ikke åpner den adgangen man ønsker. Fordi det er 
jo noe vi har sett i de siste årene, at når forskningen 
forsøker, hva skal vi si, å føre befolkningen bak lyset, 
så blir det en bumerang på det punktet og det blir en 
voksende skepsis i befolkningen. Man stoler ikke helt 
på de rosenrøde beskrivelsene man får, og det tror jeg 
er svært uheldig i denne sammenhengen. Så forskere 
som kan argumentere for standpunktene uten å 
foreskrive store gevinster og at ting er uproblematiske 
bare man får dette eller hint, det tror jeg er veldig 
viktig.

Grete Gjertsen: Den nåværende leder for Biotek-
nologinemnda var i statsråd i 1994 da daværende 
Arbeiderpartiregjering la fram bioteknologiloven. 
Den inneholdt et aldeles utmerket rammeverk for 
forskning. Det ble foreslått at det skulle åpnes for 
forskning på overtallige befruktede egg i 14 dager 
med godkjenning av hvert enkelt forskningsprosjekt, 
samtykke, åpenhet og informasjon som viktige 
premisser. Det lå også inne et rammeverk for hva 
man ikke skulle forske på, herunder forbud mot 
hybrider.. Stortinget stoppet dette lovforslaget. I dag 
har vi den situasjonen at det ikke er lov til å forske 
på befruktede egg, men det er lov til å importere 
embryonale stamcellelinjer som er etablert fra 
nettopp befruktede egg.

NN2: Jeg er idéhistoriker. Det er mye spennende 
å høre her. Per Holt ved Anatomisk institutt klarte å 
komme i medias søkelys for noen år siden. På slutten 
av den debatten uttalte han at han var veldig skeptisk 
til å drive og teoretisere rundt etiske dilemma ved 
forskning, fordi etikk er en klokke som klinger, altså 
en moralsk intuisjon hos forskere. Jeg vet ikke hvor 
ofte den klokken har ”klunget” på Anatomisk institutt 
siden 1815, men ikke så altfor ofte tror jeg. Undertit-
telen her er ”forskningsfeltet og etiske dilemmaer”. 
Jeg mener at det viktigste etiske dilemmaet bare så 
vidt blir berørt. Det høres betryggende ut at alle er 
imot eller forsikrer om at det de vil gjøre ikke har 
noe med reproduktiv kloning å gjøre. Noen nevnte 
her i sted at folk flest har et helikopterperspektiv. Det 
vil kanskje være å ha et ”rumpetrollperspektiv” å tro 
at ikke stamcelleforskning og den kunnskapen som 
man får der vil kunne anvendes på reproduktiv klo-
ning. Jeg lurer på, for å gå rett til det, hva er egentlig 
problemet med reproduktiv kloning? Naturen lager 
jo selv kloner, altså eneggede tvillinger. Hvilke etiske 
dilemmaer er forbundet med dette som ikke eneg-
gede tvillinger må leve med fra dag én? Disse 
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klonene, eller eneggede tvillingene, de vil jo ikke 
bli samme individ allikevel. Hvis man skal være 
både uhistorisk og hypotetisk og vi kan hoppe 500 år 
tilbake i tid, så kan man jo si at eneggede tvillinger 
er et varsel fra Gud om at slik vil det gå, så suspekt 
vil det bli hvis vi kloner. Ser vi sånn på eneggede 
tvillinger? Nei vi gjør vel ikke det. Vi har tvert imot 
veldig stor nytte av dem i tvillingforskning og nytte er 
jo et veldig populært ord i dag. For å løse det dilem-
maet kunne man kanskje drept den ene eneggede 
tvillingen, men jeg tror ikke det er så mange som 
faktisk vil stå for det standpunktet. Altså vi har veldig 
stor glede av disse eneggede tvillingene. Samtidig 
så skal vi være mot eller intuitivt mot reproduktiv 
kloning. Jeg mener at dette rent filosofisk sett er 
hykleri. Jeg vil gjerne høre noen kommentarer til 
dette.

Berthold Grünfeld: Nå snakker jeg som psykiater. 
Noen prinsipielt viktige motforestillinger jeg vil ha 
mot kloning er at en person som oppfatter seg og som 
har så grandiose forestillinger om sin egen prektighet 
og storhet at han/hun ønsker å kopiere seg genetisk, 
det tror jeg er et individ som i utgangspunktet 
psykiatere bør se nærmere på. Det er klart at slike 
apokalyptiske visjoner kan man jo tegne og det 
er klart at en slik fare foreligger, men man må jo 
også spørre: hva er hensikten med dette? Er det 
liksom for å forebygge de aspekter av terapeutisk 
kloning vi har diskutert her? I abortdebatten ble 
det jo også risset opp i forkant av abortlovgivningen 
slike apokalyptiske visjoner om hvordan utviklingen 
ville gå, og det er vel noe av det samme her. Man 
må spørre hvorfor denne problematiseringen sett i 
relasjon til det som på en måte er problemet her i 
dag, nemlig terapeutisk kloning. (deler av debatten 
falt ut)

Svein Åge Christoffersen: For det første tror jeg at 
jeg har noen gode argumenter for faktisk også å vite 
hvorfor vi ønsker å drive med reproduktiv kloning. 
Det andre er at jeg kan ikke skjønne annet enn at 
det vil være å drive eksperimenter med mennesker. 
Når vi foretar en reproduktiv kloning, vet vi ikke 
hva det kommer til å avstedkomme for det individ 
som blir født. Hva det kan medføre av skavanker, 
av fremtidige sykdommer osv. Vi vet ikke hva det 
betyr for dets reproduktivitet. Det er å drive forsøk 
med mennesker, eksperimenter med mennesker, 
og jeg kan ikke skjønne at det er eksperimenter 
som er i stand til å innfri noen av de kravene som 
Helsinki-deklarasjonen stiller til eksperimenter 
med mennesker. Så sånn sett synes jeg det faller på 
helt elementær grunn, og det er en viktig grunn for 
mitt vedkommende til å være grunnleggende imot 
det eksperiment med mennesker som reproduktiv 
kloning er.

Sten Eirik Jacobsen: Teoretisk kan det kanskje 

finnes gode argumenter for å utføre reproduktiv 
kloning av mennesker, og i såfall må de argumentene 
komme frem. Jeg kjenner imidlertid ikke sånne 
argumenter per i dag, og man bør i hvert fall ikke 
tillate dette bare fordi noen ønsker å udødliggjøre 
seg selv. Med andre ord kan det teoretisk finnes 
situasjoner hvor dette kan være akseptabelt, men for 
meg er det åpenbart at det i de fleste fall vil være 
etisk uforsvarlig.

Werner Christie: Du stilte et helt sentralt spørsmål. 
Du skal få tre gode argumenter for hvorfor vi må ta 
avstand fra reproduktiv kloning. Det er et sentralt 
punkt som kanskje utgjør en egentlig kjerne i det 
mer komplekse og nyanserte temaet stamceller som 
vi har diskutert i dag. Det vi ser i USA er at mange 
toneangivende og presumptivt oppegående personer 
tar til orde for å ta i bruk reproduktiv kloning. En 
av fanebærerne for dette er James Watson, en av 
de to som oppdaget DNA molekylet. Reproduktiv 
kloning planlegges brukt til å skape mennesker med 
spesielle egenskaper som noen ønsker. Man ønsker å 
”designe” mennesker i sitt eget billede. Da bryter man 
med tre grunnleggende prinsipper som vestlig og 
universell etikk hele tiden har hatt som en kjerne. Det 
første er at ”all men are created equal”.Vi har strevet 
de siste 50 årene med å få etablert dette prinsippet på 
en bredest mulig plattform internasjonalt. Hvis man 
skulle starte reproduktiv kloning, betyr det at man 
aktivt og objektivt inn for å skape forskjeller mellom 
mennesker. Det vi uvilkårlig bli svært vanskelig 
å unngå at dette også innebærer en rangering av 
menneskers verd på basis av deres gener, enten de 
er manipulerte eller naturlige. Det andre argumentet 
er at våre etiske grunnprinsipper fastslår at ethvert 
individ er et mål i seg selv og skal ikke være formål 
for andre eller andre menneskers hensikter. Hvis 
noen lager et menneske med bestemte egenskaper, 
så er det for å oppnå noe med det nye mennesket som 
andre ønsker, uten at de berørte selv har anledning 
til å uttale seg. Selv om hensikten med å forandre 
kjønnceller skulle være å forhindre sykdom, vil 
ingen fullt ut kunne overskue konsekvensene, som 
vil berøre utallige kommende generasjoner. Vi 
må finne andre og mer akseptable metoder til å 
løse slike problem, noe som ikke er umulig. Det 
tredje er at vi i menneskerettighetserklæringen 
og andre internasjonale traktater, har erklært at 
enhver diskriminering på grunn av kjønn, rase, 
funksjonshemming, familie eller genetisk konstitu-
sjon, er forkastelig. Hvis man går inn for å lage 
genetiske forskjeller mellom mennesker som en slags 
ingeniøroppgave, har man gjort et grunnleggende 
brudd på disse etiske prinsippene. Det er alvorlig, 
og kan skape destruktive presedenser for samhold 
og likeverd i samfunnet. Jeg tror dessverre du ha 
rett i at mange mennesker, selv mange oppegående 
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vitenskapsmenn, ønsker å få gjøre slike forsøk innen 
ganske kort tid. Jeg tror derfor et av de kommende 
møtene vi har kanskje bør dreie seg om reproduktiv 
kloning og hvordan vi kan bidra til et effektivt inter-
nasjonalt forbud mot et slik etisk forkastelig misbruk 
av ny kunnskap. Det vil være skadelig for individer 
og for samfunnet, og vil bringe moderne bioteknologi 
og alle dens gode muligheter i miskreditt. (deler av 
debatten falt ut)

Anne McLaren: Perhaps the people who want to 
clone themselves are not always the people we would 
like to see cloned. I really want to go back to an earlier 
point. I am sorry that professor Lendahl has left us, 
because we have heard a lot about embryonic stem 
cells and a lot about adult stem cells, but not much 
about foetal stem cells. Professor Lendahl reminded 
us that for 10 years transplant of foetal brain has been 
used in the treatment of Parkinson’s disease with 
considerable clinical success. However, only a very 
small number of patients, on an experimental basis, 
have been treated because it takes something like 
5-6 aborted foetuses to get enough embryonic brain 
for one Parkinson patient. There is a very different 
picture if you look at foetal neural stem cells, because 
those stem cells, I believe, can be multiplied up 
in culture. In animal work they have been shown 
to make groups of nerve cells called neurospheres 
which will then grow for many cell generations in 
culture and one could then get a line which could be 
used for many patients. Thus, one would not need 
all that number of foetuses to provide enough nerve 
cells. I think we should not forget that possibility 
and I agree about the concern on commercialisation, 
but that is a matter I would think for government 
regulation.

Endre Bjordal: Jeg har vært formann i noe som 
het Utvalg for risikoforskning i NTNF i mange år, før 
Forskningsrådet kom. Da ser dere kanskje hva jeg 
vil inn på, nemlig hvordan samfunnet kan akseptere 
den utviklingen vi ser innenfor temaet vårt i dag. 
Jeg vil gjerne sitere litt fra Viggo Mohr som var 
områdedirektør i Forskningsrådet. Han sa for ca tre 
år siden at når det gjelder bioteknologisk forskning 
så er samfunnets aksept for denne helt avgjørende 
når det gjelder å få penger til denne forskningen. Og 
det tror jeg er viktig for dere som driver med denne 
forskningen i dag også. Han sa også at man måtte 
legge mer vekt på vurderinger av risikofaktorer. 
Det som er litt interessant er da følgende: Når jeg 
oppsummerer helt intuitivt fra min hjerne hva jeg 
har hørt i dag om usikkerhetsmomenter både innen 
denne forskningen og utnyttelsen av den, så er den 
eneste bemerkningen jeg har hørt Christoffersens ord 
om at det kan hende at denne forskninken har visse 
“utilsiktede bivirkninger.” Og for at forskerne i dag 
skal fremstå som nøkterne og ikke minst troverdige 

mennesker, så tror jeg det er forferdelig viktig 
at man også nøkternt trekker frem de eventuelle 
“utilsiktede bivirkninger” man kan tenke seg og hva 
slags størrelse på konsekvensene man eventuelt kan 
vente seg. Så lenge man bare går ut og reklamerer 
for sin forskning, så er det en klar erfaring både fra 
risiko- og miljøforskning at da begynner samfunnets 
aksept å bli frynsete. Så dette er egentlig et råd 
som dere av rent egoistiske grunner burde tenke 
på å vurdere.

Steinar Funderud: Dette er jeg nødt til å svare på 
fordi hvilken talerstol skal man bruke for å svare på 
det spørsmålet du kommer med? Hvis man prøver 
å bruke pressen, så er det nesten garantert at du 
da får en vinkling du føler deg ubekvem med. Og 
hvis du prøver å være litt seriøs og kommer med 
alle forbeholdene, så vil de ikke skrive om tingene 
du kommer med. Man må også finne andre fora 
selvfølgelig. Forskere er egentlig veldig opptatte av 
å få fram informasjon om sitt fag. Jeg forstår deg 
ikke helt.

Endre Bjordal: Nå har jeg levd i en verden hvor 
for eksempel ledelsen i det største norske firmaet for 
ca 10 år siden ville offentliggjøre i detalj forurens-
ningen fra sine fabrikker i Tyskland, England og 
Frankrike.Dette resulterte i en voldsom motstand fra 
den innfødte fabrikkledelsen i landene. Selskapets 
ledelse besluttet likevel å gå ut i pressen og andre 
media, og overalt ble det godt mottatt. Selskapet fikk 
ros både av myndigheter, presse og av den vanlige 
mann. Jeg tror egen ærlighet, det at andre oppfatter 
oss som ærlige, seriøse og tenkende mennesker ikke 
bare innen familien og vennekretsen, men også 
innen forskning er meget viktig.

Berthold Grünfeld: En liten kommentar. Dette 
med ”utilsiktede bivirkninger” er det klart at man i 
størst mulig grad ønsker å ha oversikten over. Det 
minner meg om hva en britisk, klinisk farmakolog 
en gang sa: ”Før jeg tør å prøve ut klinisk et preparat 
burde det vært prøvd i minst 5 år av 10-15 tusen 
mennesker.” Det er det som er dilemmaet, at de 
”utilsiktede langtidsvirkninger” kan vi jo aldri 
forutsi noe særlig om. Det er den ene siden av 
det og når vi først starter på en sånn prosess og 
den i utgangspunktet viser seg å være lovende, 
men ha utilsiktede bivirkninger, så er det fryktelig 
problematisk å holde igjen.

Endre Bjordal: Nå har vi hørt om ”good manage-
ment practice,” men vi har også et uttrykk som går 
over verden i de miljøer jeg er inne i. Det er uttrykket 
”management of change.” For forskningen omfatter 
det systematisk gjennomførte risikovurderinger av 
”utilsiktede bivirkninger.” Det er ingen lett oppgave 
å kunne spesifisere de fleste langsiktige virkninger 
av utnyttelse av en forskning. Jeg vil derfor råde dere 
til å ta opp risikotemaet for bioteknologisk forskning 
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som sådan på en ærlig, ryddig og ordentlig måte. 
Dessuten vil jeg peke på at det har vært holdt mange 
store konferanser gjennom hele Europa om ”risk 
communication.” Det er et hav av kompetanse å øse 
av også om hvordan man best mulig kan få en god 
dialog med menigmann. 

Sten Eirik Jacobsen: Jeg synes mange betenknin-
ger har vært reist på dette møte. Derimot er det 
klart at vi som forskningssamfunn vil tjene på en 
nøktern og kritisk debatt. Genterapien er et område 
som har fått et stort tilbakeslag fordi det ble reist 
urealistiske forventninger for 10-15 år siden. Likevel 
er genterapien like interessant som terapiform i dag. 
Vi har derfor en viktig oppgave i å forklare opinionen 
at det er langt fram fra oppdagelse av et klinisk 
potensial som det vi diskuterer i dag, til det kan 
ventes å få gjennomslag i den kliniske hverdag. 

Olav Høgetveit: Den internasjonale forskinga når 
det gjeld genmodifisert mat er eit typisk eksempel 
på at lovnadene har vore atskilleg meir optimistiske 
enn det forskarane har greidd å følge opp. Og då har 
eg lyst til å stille dere som er offentlege forskarar 
følgande spørsmål: Er det eit problem at dette 
området er så kommersielt at den kommersielle, 
private forskinga drar dette lasset for fort?

Inger Lise Gjørv: Jag ba om ordet til replikk på det 
gode råd som kom, nemlig at man bør være veldig 
ærlig og ikke bare argumentere for mer midler og 
mer skyv på dette som ser lovende ut. En ting er 
å være ærlig på at det også kan være tilbakeslag, 
men det er en annen ting som jeg har hørt noen 
ganger nevnt i dag og som har uroet meg og det er at 
det har vært nevnt fare for mutasjon, feilkoblinger, 
feilprogrammeringer osv. I alle fall for meg er det 
stikkord som jeg etter denne dagen kommer til å 
arbeide videre med og jeg synes at det er veldig viktig 
at dere også fokuserer på den typen risiko.

Sluttreplikker fra paneldeltagerne:
Ola Didrik Saugstad: Først vil jeg si at jeg har lært 

veldig mye av å være her. Jeg tror at den beste sikker-
het er å ha en åpen debatt om disse problemene som 
for mange av oss er vanskelige. Jeg er livredd for at 
vi er i en situasjon hvor det maskuline aspektet skal 
dominere. Vi trenger balansen, vi trenger motforestil-
linger, og jeg tror det går galt hvis forskermiljøene 
dominerer debatten alene og ikke slipper til folk 
utenfra. Jeg synes at dette møtet her har vært forbil-
ledlig for hvordan en slik problemstilling skal tas 
opp. Jeg har også helt til slutt lyst til å si at jeg er 
glad for at det er såpass mange som har gitt uttrykk 
for at man bør satse på stamceller fra voksne og 
da er det også viktig at forskningsmidlene går til 
prosjekter som arbeider med disse. For en ting er å 
ha et program, en annen ting er å få midler.

Berthold Grünfeld: Jeg har en liten kommentar til 

Funderud og Kvalheim. Begge ga uttrykk for et forsøk 
på å problematisere når det gjelder akseptabiliteten 
av stamcellebehandling og særlig da embryonale 
stamceller. Jeg tror jo, sett i lys av det vi vet om praksis 
i abortsaker her i landet, altså at livstidsprevalensen 
av aborter i Norge i dag er slik at et sted mellom 40 og 
50% av alle norske kvinner opplever på et eller annet 
tidspunkt et svangerskapsavbrudd. Det kan vi jo se 
som ”en rent destruktiv handling”, mens derimot 
embryonal stamcellebehandling nærmer seg mye 
mer skal vi si organtransplantasjonsideologien og 
blodtransfusjonsideologien. Jeg er overbevist om at 
det vil vinne langt større aksept i befolkningen som 
et legitimt middel i behandling av sykdom.

Steinar Funderud: Man lukter jo nå hvilken vei 
det kommer til å gå, og for de som skal beslutte er 
det fristende å gå for voksne stamceller selvfølgelig. 
Jeg prøvde å gjøre et poeng i mitt innlegg av at det er 
viktig å være klar over at en sånn beslutning har i seg 
at vi er nødt til å ha mye mer forskning på celler og 
differensieringsprosessene fra ulike stamcellekilder. 
Og for å svare på Inger Lise Gjørvs problem, så er 
jeg helt enig i at det er viktig å være oppmerksom 
på faremomentene ved de ulike stamcellekildene. 
Nettopp derfor må vi også få lov til å bruke de ulike 
kildene i forskning for å finne de sikreste og beste. 

Svein Åge Christoffersen: Ja jeg tror også at 
forskningen tjener på ærlighet og åpenhet, og så 
vil jeg gjerne ha en forskning som er ærlig selv om 
den ikke tjener på det. Det er der fristelsene og 
utfordringene er etter min oppfatning. Jeg tror det er 
et viktig forskningsetisk prinsipp at den skade, for å 
kalle det sånn, naturen påfører oss ikke legitimerer 
at forskningen påfører oss skade. 

Sten Eirik Jacobsen: Jeg mener at den store 
industrielle og kommersielle interessen på dette 
området, som på så mange andre, representerer 
et betydelig problem. Kommersielle interesser 
påvirker utviklingen av forskningen, og selv om 
det i enkelte tilfelle kan være bra er det ikke bra at 
kommersielle interesser mer og mer påvirker selv 
den frie universitetsforskningen. Denne utviklingen 
er imidlertid til stor del et resultat av myndighetenes 
manglende støtte til forskningen, og dermed oppstår 
et behov som til dels kommersielle interesser fyller. 
Med tanke på faren for kromosomforandringer o.l. 
så vil jeg igjen argumentere med at dette signaliserer 
at man må satse mer på forskningen, bare den 
kan fortelle hva som er bra og mindre bra. Jeg 
deler ikke Saugstads oppfatning om at man skal 
prioritere forskning på adulte stamceller isteden 
for embryonale stamceller. Hva man skal gjøre, er å 
prioritere god forskning uavhengig av celletype så 
lenge man kan finner det etisk forsvarbart. Man skal 
ikke prioritere ut i fra håpet om at vi kan slippe den 
etiske debatten om embryonale stamceller. Vi er en 
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nasjon i en global sammenheng, og kan ikke sette oss 
utover det globale samfunnet når det gjelder dette. 
Kunnskapen om embryonale stamceller kommer til å 
komme uavhengig av hva Norge beslutter seg for.

Gunnar Kvalheim: Det jeg mente med å si at 
embryonale stamceller er begrensende overfor 
befruktningen er jo at det kan være etiske problemer 
relatert til dette. En annen ting er selvfølgelig at hvis 
man kan bruke klonede egg på den samme måten 
så ser jeg vesentlig mindre etiske betenkninger ved 
denne typen stamceller enn bruk av de embryonale. 
En annen ting som jeg synes er veldig viktig å 
understreke for meg som driver mot klinikk, det er 
at der er veldig mange bremser og kontrollinstanser 
før man kommer til klinikk. Jeg tror ikke det sånn 

umiddelbart i dette landet er en betydelig fare at vi 
er i gang mot klinikk. 

Sten Eirik Jacobsen: Det er ingen tvil om at det er 
viktige etiske spørsmål i denne debatten, og at det 
ikke er forskerne som skal bestemme hva som er rett 
og galt. Noe som representerer et betydelig problem, 
er at de som skal ta slike etiske beslutninger ikke 
er dyktige nok til å konsultere den vitenskapelige 
ekspertisen. Dette er helt essensielt fordi slik kunn-
skap er essensiell for å ta etiske beslutninger i en sak 
som denne. På dette området har vi mye å lære av 
svenskene som har en helt annen innsikt i behovet 
for å konsultere med den beste ekspertisen uten å la 
de avgjøre de etiske spørsmålene.
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Avslutning og oppsummering

Werner Christie
Teknologiattaché, Leder i Bioteknologinemnda 

Først vil jeg takke arrangørene, sekretariatet i De 
nasjonale forskningsetiske komiteer, Norsk selskap 
for utviklingsbiologi og Bioteknologinemnda for et 
utmerket arrangement, samt Rikshospitalet som gir 
en utmerket ramme. Vi har i Norge en god situasjon 
gjennom denne typen dialog mellom allmennhet og 
forskere. Vi må fortsette og videreutvikle denne typen 
dialoger, og vi må finne ut hvordan vi kan involvere 
og formidle dem til et enda videre publikum enn vi 
har klart å nå i dag. 

Inger Lise Gjørv sa innledningsvis at vi må gjøre 
valgene tidligst mulig for å unngå at sorterings-
samfunnet oppstår, for å unngå at vi kommer for 
langt ut på skråplanet før vi kan bremse. Jeg tror at 
skråplanmodellen godt belyser bekymringen man 
har i dette feltet og også den uenighet vi måtte ha 
om hvor langt vi kan våge oss mot farlige stup. Jeg 
tror ikke at kunnskapsutviklingen lar seg stoppe. 
Den er som med dagslyset, det har en tendens til å 
trenge inn over alt, hvis man ikke stenger seg helt 
inne - eller ute fra samfunnet for øvrig. Måten vi 
anvender teknologi på, må vi selvfølgelig kontrol-
lere og regulere slik at uetisk og farlig misbruk av 
nye muligheter forhindres. Derfor er det viktig at 
debatt starter med en gang vi ser konturene av nye 
teknologiske muligheter under utvikling, og at all 
informasjon om risikomomenter og ulike etiske 
komplikasjoner blir brakt frem for allmennheten til 
vurdering snarest.

Når det gjelder forskning på befruktede egg er 
det reist spørsmål om det har skjedd dramatiske 
endringer i Bioteknologinemnda, siden man har 
skiftet standpunkt på dette spørsmålet og tilrådd 
å åpne for slik forskning. Jeg tror ikke det har 
skjedd vesentlige endringer når det gjelder typen 
argumenter tilrådningen bygger på. Det har skjedd en 
del endringer når det gjelder kunnskapsutviklingen, 
forskningen indikerer nå at potensialet som ligger 
i dette ser vesentlig større og sikrere ut enn det 
gjorde for bare få år tilbake. Det har også vært en viss 
rullering i Bioteknologinemndas sammensetning 
ut fra dens ordinære retningslinjer, men jeg tror 
ikke man skal legge for mye vekt på det. Bioteknolo-
ginemndas oppgave er ikke å finne ett fasitsvar på de 
spørsmålene vi har, men å synliggjøre de argumen-
tene som finnes for ulike vurderinger av teknologien 
gjennom klargjørende spissformuleringer bl.a. ved 
hjelp av ekspertise og folkemøter av denne typen. Vi 
har faktisk ikke satt det som noe mål å bli enige, men 

vi har som 
mål å være 
vel begrun-
net når vi er 
uenige. 

Jeg tror 
heller ikke 
samfunnet 
som helhet 
nødvendig-
vis skal ta 
mål av seg til å oppnå full konsensus på dette 
området. Det vil, som vi har sett eksempler på i dag, 
være vanskelig å forene postindustriell ytterliggående 
nihilisme med religiøs fundamentalisme, og det bør 
være rom for å kunne hevde saklige synspunkter 
av alle typer i et moderne samfunn. Det vi derimot 
må finne frem til, er et modus vivendi som vi alle 
kan leve med, med en noenlunde god samvittighet. 
Helt rolige blir vi vel aldri, og det bør vi heller ikke 
bli. Årvåkenhet og vaktsomhet overfor alle etiske og 
andre ringvirkninger av den nye teknologien som 
utvikler seg er den eneste garantien vi kan ha for 
en sunn utvikling av dette feltet som har så mye 
positivt potensial, men også mange faremomenter, 
som all ny teknologi.

Jeg tror ”terapeutisk kloning” er et begrep som 
bidrar til at vi blander sammen to debatter. Jeg tror 
vi må bestrebe oss på å finne andre og mer presise 
begreper, slik de har gjort i England, og snakke 
spesifikt om det som det dreier seg om, stamcel-
leproduksjon ved kjerneoverføring og celledeling. 
”Terapeutisk kloning” skaper assosiasjoner til det alle 
tenker på med kloning, nemlig å skape like individer. 
At teknikken har fellestrekk i utgangspunktet, bør 
ikke uten videre lede oss til å hevde at resultatene 
– det å lage genetisk like celler - er sammenlignbart 
med å klone fullverdige individer. Det er sunt og 
relevant med skepsis og forsiktighet i forhold til tek-
nologi som kan misbrukes. Men spørsmålet er hvor 
langt vi skal trekke ”skråplan” - argumentasjonen 
om at ett hvert skritt i en retning som i siste instans 
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kan lede til uønskede konsekvenser, nødvendigvis vil 
innebære at det er der vi ender tilsutt. Alternativet 
er at vi har tro på at det går an å finne en farbar vei 
selv i ulendt terreng, der vi trygt kan utnytte positive 
muligheter uten å skli utfor farlige stup. Å formere 
celler ved celledeling, som da nødvendigvis også er 
kloner, er i et perspektiv like uproblematisk som å 
dyrke poteter, som også er kloner. Stamcelleterapi 
basert på formering av egne stamceller i blod ved 
celledeling har vi hatt i mange år uten at det har 
vært etisk kontroversielt. Vi må derfor være nøye på 
å skille mellom terapeutisk rettet kloning av celler 
og reproduktiv kloning av individer, for å sikre at 
det siste aldri skjer. 

I debatter som dette er det etter min mening viktig 
å være spesifikk og nyansert i argumentasjonen, og 
respektere ulike syn. Jeg synes vi opplevde verdien 
av det da vi innførte bioteknologiloven. Situasjonen 
var svært polarisert og egentlig bekymringsfull 
uansett perspektiv man hadde før vi fikk lagt Stor-
tingsmeldingen først, og deretter lovforslaget, 
frem til diskusjon. Det skjedde mye med folks 
argumentasjon i løpet av ni måneders debatt om 
denne loven. Grethe Gjertsen som var hovedsekretær 
for Stortingsmeldingen og Lovforslaget påpekte i dag 
med rette at det allerede da var mange argumenter 
om nyere teknologier som fortsatt har gyldighet, 
men vurderinger og vektlegging kan ha endret seg 
noe hos flere. Mye endret seg allerede i debatten før 
loven ble vedtatt og enda er det rom for utvikling i 
våre resonnementer.

Vi har i dag etter min mening sett at terapeutisk 
bruk av stamceller kan ha mange spennende og 
potensielt gode effekter. Man bruker menneskets 
egne celler og lar de formere seg på en naturlig måte 
i de vevene hvor de skal brukes. Kroppen reparerer 

seg selv med sine egne virkemidler. Det kan likevel 
være risiko ved dette som vi må være klar over 
før vi bruker det klinisk. Uansett ser vi at denne 
type forskning ikke bare skaper problemer, men 
også kan løse problemer. Ikke bare det å behandle 
uhelbredelig sykdom, men vi kan kanskje også 
unngå det som nå er dilemmaet, nemlig bruk av 
befruktede egg og aborterte fostre, og eventuelt også 
bruk av levende vevsdonorer som også innebærer 
både faglige og etiske utfordringer. Fortsatt har vi et 
stort forskningsbehov, en forskning som kan være 
etisk kontroversiell, men som i seg selv kan bidra til 
å fjerne de etiske kontroversene. 

Dilemmaet er at den samme forskningen åpner for 
svært bekymringsfulle muligheter, særlig reproduktiv 
kloning og kryssing av artsgrenser. Kunnskap er i 
og for seg nøytral, men det er måten vi bruker den 
på som er etisk kontroversiell. I Norge og i mange 
vestlige land virker det ikke spesielt sannsynlig at 
noen vil gjennomføre reproduktiv kloning. Men, det 
er faktisk indikasjoner på at andre kan tenke seg å 
gjøre dette innen kort tid. Det er dette vi særlig bør 
konsentrere oppmerksomheten om, og arbeide for 
et globalt forbud. Det hjelper lite om enkelte land 
har sin etiske fane hevet høyt hvis man kan reise ut 
i verden og få gjort noe et flertall evt. mener strider 
mot allmenne etiske prinsipper. Vi ser at verden og 
ikke minst verdens næringsliv er globalisert, da bør 
også verdens politiske liv bli globalisert på samme 
måte. Reproduktiv kloning er blant de sakene det 
haster med å få regulert internasjonalt i form av et 
globalt forbud. Det vil være min hovedkonklusjon i 
dag, fordi jeg tror mye av frykten i denne debatten 
dreier seg om reproduktiv kloning.

Tusen takk for fint forarbeid, og for engasjerte 
bidrag fra foredragsholdere og møtedeltakere.
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Program:

Åpen høring om terapeutisk kloning
– forskningsfeltet og etiske dilemmaer –

1130 – 1200 Registrering
  Møteleder direktør i Bioteknologinemnda professor Sissel Rogne

1200 – 1210 Åpning: Hvilke politiske og etiske spørsmål bør reises?
  Fylkesmann Inger Lise Gjørv
  Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin

1210 – 1220 Hvilke kilder for stamceller finnes – en introduksjon
  Seniorrådgiver Ole Johan Borge, Bioteknologinemndas sekretariat

Introduksjon av foredragsholderne av leder for Norsk selskap 
for utviklingsbiologi førsteamanuensis Sigurd From

1220 – 1300 Cloning and different sources for embryonic stem cells: 
  current knowledge, challenges and ethical dilemmas
  Dr. Anne McLaren, Cambridge, UK

1300 – 1325 Stamceller fra hjernen: potensiale og mulighet for klinisk bruk
  Professor Urban Lendahl, Karolinska institutet, Sverige

1325 – 1350 Stamceller fra voksne individer: Biologisk og klinisk potensiale
  Professor Sten Eirik W. Jacobsen, Universitetet i Lund, Sverige

1350 – 1415 Kaffepause m/frukt
  Møteleder sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske 
  komité for medisin Knut Ruyter

1415 – 1430 Redegjørelse for debatten om stamceller i Europa og USA
  Seniorrådgiver Ole Johan Borge, Bioteknologinemndas sekretariat

1430 – 1450 Etiske dilemmaer ved bruk av stamceller
  Professor Ola Didrik Saugstad, Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet

1450 – 1510 Hva taler etisk for bruk av stamceller?
Professor Berthold Grünfeld, Inst. for allmenn og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

1510 – 1530 Eggceller fra dyr eller mennesker: spiller det noen moralsk rolle?
  Professor Svein Aage Christoffersen, Teologisk fakultet i Oslo, 
  Leder av rådet for dyreetikk

1530 – 1550 Kaffepause m/kaker

1550 – 1750 Paneldebatt. Ordstyrere Ole Johan Borge og Knut Ruyter
     Debatten innledes med fire korte innlegg:

• Transplantasjon av menneskets arvestoff til kjernefrie eggceller fra mus
   Førsteamanuensis Sigurd From, Universitetet i Oslo

• Kloning og befruktede egg til bruk i fremtidig terapi
   Professor Arne Sunde, Kvinneklinikken, NTNU, Trondheim
    • Mulige alternativer og kritisk drøfting av initiativene til From og Sunde
   Professor Steinar Funderud, Radiumhospitalet, Oslo

• Fremtidig bruk av stamceller i klinikken
   Overlege Gunnar Kvalheim, Klinisk stamcellelaboratorium, Radiumhospitalet

1750 – 1800 Avslutning og oppsummering
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