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Det pågår et intenst kapp-

løp mellom offentlig og

privat finansiert gen-

kartlegging, mellom Celera

Genomics ledet av Craig

Venter og Det humane

genomprosjektet (HGP)

med USA og Storbritannia i

spissen.  Celera kjenner nå

baserekkefølgen til nesten

hele arvestoffet til en

person – 90 prosent.

Til sommeren vil de ha hele

genomet. Mens Celera

lagrer sine DNA-sekvenser i

sin egen database legges det

daglig ut nye sekvenser

tilgjengelig for alle fra HGP.

Ruth Kleppe Aakvaag

Målet for Det humane genom-
prosjektet er å kartlegge alle
menneskets 24 forskjellige
kromosomer. Da prosjektet
startet i 1990 regnet man med
å ha funnet rekkefølgen av
alle våre 3 milliarder basepar
omkring år 2006. Nå kan det
bli til sommeren, i alle fall for
størsteparten av menneskets
arvestoff. All kunnskap om
vårt arvestoff som prosjektet
frembringer legges i en data-
base som er tilgjengelig for
forskere verden over – innen
24 timer etter at de er funnet.

 I 1998 kom det en ny aktør
på banen som hevdet at de
kunne bli ferdig med hele
genom-prosjektet innen tre år
og til en betydelig lavere pris.
Den nye aktøren var Celera
Genomics Corp i Maryland,
ledet av dr. Craig Venter. Se-
nere er også et annet selskap,
Incyte Pharmaceuticals Inc i
California, kastet seg inn i
kappløpet. Selskapenes infor-
masjon er imidlertid kostbare,
man må betale ganske mye
for å få innsyn i deres rådata.

Det er den raske teknolo-
giske utviklingen i hastighe-
ten i å kartlegge DNA, det vil
si finne baserekkefølgen, som
er årsak til at man nå står like
foran målet. I dag tar det ett
minutt å sekvensere en bit
DNA, for tre år siden trengte
man tyve minutter og for tyve
år siden brukte man et år på
jobben. Celera har det største
sekvenseringsanlegget i ver-
den. Et besøk på deres hjem-

meside (www.celera.com) gir
mye fin bakgrunnsinforma-
sjon, bl a om hvordan man
finner baserekkefølgen av
DNA.

Clinton og Blair på banen
Den 14. mars kom president
Clinton og Storbritannias
statsminister Tony Blair med
en felles uttalelse hvor de
oppfordret de private gen-
kartleggerne til å gjøre sine
rådata tilgjengelig for alle.
-Åpen tilgang til det humane
genom er en nøkkel til medi-
sinsk fremgang, uttaler de to
statsoverhodene. De under-
streket videre at det er helt
nødvendig at private firmaer
deltar i utvikling av nye me-
disinske produkter og
behandlingsmetoder.

Det har vært mange kom-
mentarer på de to toppoli-
tikernes uttalelser, både fra
forskning og industri. Det er
ikke enighet om verken beret-
tigelsen eller konsekvensene
av å patentere humane gener.
For de fleste er det vanskelig
å se at bare det å finne base-
rekkefølgen i et stykke DNA
skal kunne sies å tilfredsstille
patentlovens krav til oppfin-
nelseshøyde. Metodene er

Hvem skal tjene på våre gener?

rene rutiner og utføres av
roboter.

Den store gevinsten
Celera har forbeholdt seg ret-
ten til å patentere de genene
de regner med vil blir viktigst
i fremtiden for utvikling av
nye medisiner eller til gen-
terapi. Det store spørsmålet er
om de bør kunne patentere
lange remser av baser, dvs si
gener som man ikke kjenner
funksjonen til og som derfor
ikke har en praktisk anven-
delse - ennå.

Den store forskningsinn-
satsen kommer i etterkant av
gensekvenseringen, for å
finne ut hvilke funksjoner ge-
nene har, hva variasjoner i
samme gen har å si for utvik-
ling av sykdom osv.

De fleste er enige i at en
prosess, en ny medisin eller
tilsvarende skal kunne paten-
teres, uten ville ikke de far-
masøytiske firmaene satse. På
dette stadiet er også utviklin-
gen av et produkt, hvor genet
kan være en del av, kommet
så langt at det tilfredsstiller
kravene til patenterbarhet,
nemlig anvendelse og oppfin-
nelseshøyde. De store pen-
gene vil ligge i utviklingen av
nye medisiner og nye diag-
nostiske verktøy, dette er bruk
av gener som klart har en
funksjon og derfor er paten-
terbare. Det er på dette områ-
det Celera tar mål av seg å bli
den store vinneren.
ruth.aakvaag@bion.no

Kan man oppfinne, og

dermed kreve patent på,

et gen som både du og jeg

har i alle våre celler?

Tips               genialt@bion.no


