
Regjeringen fremmet 4. 
februar et lovforslag som 
gikk ut på å forby terapeu-
tisk kloning, forby import 
av stamceller fra befruk-
tede egg og videreføre for-
budet mot forskning på 
befruktede egg.

I løpet av de siste to 
årene har Bioteknologi-
nemnda hele tre ganger 
avgitt uttalelser vedrø-
rende forskning på befruk-
tede egg og terapeutisk 
kloning. På nemndsmøtet 
13. mars i år anbefalte 
14 av 20 medlemmer at 
forskning på befruktede 
egg bør kunne tillates. 
Dagens forbud mot forsk-
ning på befruktede egg 
tolkes strengt, og meto-
deopplæring er inkludert 
i forbudet. Dette gjelder 
selv for prøverørsbefrukt-
ningsmetoder som er 
akseptert for bruk på god-
kjente prøverørsklinikker. 
Helsepersonell må derfor 
opplæres i utlandet før 
de kan utføre metodene 
i Norge. Bioteknologi-
nemnda diskuterte denne 
konsekvensen av lovverket 
og vedtok å anmode 
departementet om å vur-
dere tolkingen av biotek-
nologiloven og avgi en 
begrunnelse for hvorfor 
metodeopplæring på god-
kjente metoder er omfattet 
av dagens forbud mot 
forskning på befruktede 
egg. Begrepet ”kloning” 
ble også diskutert. 13 av 20 
nemndsmedlemmer mente 
at begrepet er faglig upre-
sist og for tett knyttet til 
kloning av fødte mennes-
ker til at det er egnet for 
å beskrive ulike teknikker 
for å skaffe stamceller.

Forbud mot terapeutisk 
kloning m.m.

Ved forrige vedtak om 
terapeutisk kloning (se 
Genialt 1/2001) var 
nemnda delt nesten på 
midten ved at 9 av 16 
nemndsmedlemmer gikk 
inn for å tillate terapeutisk 
kloning. Nemnda har 
nylig fått tre nye medlem-
mer (se Genialt 1/2002), 
og ved avstemningen på 
nemndsmøtet 13. mars var 
det fortsatt like jevnt, men 
nå støttet 11 av 20 depar-
tementets forslag om å 
forby terapeutisk kloning. 

Det mest sentrale argu-
mentet som taler for tera-
peutisk kloning er at 
metoden kan bidra til 
behandling av i dag uhel-
bredelig syke. Hovedargu-
mentet i mot er at det er 
galt å skape liv uteluk-
kende ved å vise til en 
potensiell medisinsk nyt-
teverdi. Et tredje argu-
ment som de fl este kan 
enes om er faren for at 
terapeutisk kloning vil 
være starten på en prosess 
som leder til kloning av 
mennesker. 

 Bioteknologinemnda 
delte departementets syn 
på at stamceller fra fødte 
personer ikke reiser de 
samme etiske betenke-
lighetene som forskning 
på befruktede egg eller 
embryoer fremstilt ved 
kloning. Bioteknologi-
nemnda anser forsknin-
gen på stamceller fra 
voksne som viktig og gav 
derfor sin støtte til depar-
tementets forslag om å 
satse spesielt på denne 
type forskning.

Etter planen skal lov-
forslaget overleveres Stor-
tinget i juni.

Veterinærene ble plutselig 
kastet inn i problemstillin-
gen omkring bioteknologi 
og etikk da veterinæren 
Ian Wilmut i 1997 klonet 
det første pattedyret, sauen 
Dolly. Reproduktiv kloning 
og etter hvert kloning i 
terapeutisk øyemed er 
siden blitt hete tema (se s. 
6). Kloning av dyr i kom-
binasjon med genmodifi -
sering åpner dessuten for 
bruk av dyr som effektiv 
kilde for organer til men-
nesker. Bruk av griseorga-
ner til å redde menneskeliv 
kan bli aktuelt fordi det er 
stor mangel på organer til 
transplantasjon. 

I Norge har vi behov for 
ca. 30 hjerter pr. år og det 
er ca. 10 personer som til 
enhver tid venter på et nytt 
hjerte. Slik overføring av 
organer mellom ulike arter 
kalles xenotransplantasjon 
(se Genialt 3/2001). Pro-
blemene her er imidlertid 
mange. Grisen er immu-
nologisk ulik mennesker. 
Grisens vev skaper derfor 
en kraftig avstøtningsreak-
sjon, slik at det er nødven-
dig å endre overfl ateprote-
inene på griseorganene. 

I tillegg til å ivareta 
dyrehelsen, har veterinæ-
rene et ansvar i forhold 
til sykdommer som kan 
overføres fra dyr til men-
neske (zoonoser). Grisen 
kan være bærer av virus 
som potensielt kan over-
føres til mottakeren og 
gi sykdom i befolkningen. 
Denne faren er en hoved-
grunn til at regjeringen 

ønsker å utvide det midler-
tidige forbudet mot xeno-
transplantasjon til 1. januar 
2005. 

Xenotransplantasjon 
reiser også mange andre 
spørsmål. For mange vil 
det være en mental sperre 
mot å innlemme deler av et 
dyr i sin egen kropp. Blir 
man en blanding av dyr 
og menneske? Kirken er i 
utgangspunktet positiv til 
organtransplantasjon, men 
hva sier den til å innlemme 
deler av et dyr som tradi-
sjonelt står under oss, i en 
menneskekropp? Kan gri-
sene som kun avles for å 
levere organer til oss men-
nesker sikres et verdig liv? 
Hva synes grisebøndene? 

Nordisk kontaktorgan 
for veterinærvitenskape-
lig samarbeid tar opp 
disse spørsmålene i en 
konferanse om xenotrans-
plantasjon 11. - 12. oktober 
2002 på Gardermoen. 
For mer informasjon,                       
se www.zoonose.no.
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