
Ved byrjinga av møtet ytra 
nobelprisvinnaren Paul 
Berg sin tydelege oppfor-
dring om å støtta forsking 
på stamceller isolert frå 
befrukta egg. Han 
uttrykka samstundes 
glede over California som 
no hadde teke leiinga på 
området ved å investera 
minst 300 millionar kroner 
årleg i stamcelleforsking i 
dei neste 10-14 åra (sjå 
GENialt 1/2005). Berg var 
svært optimistisk med 
tanke på kva denne for-
skinga kunne leia til for 
pasientar som i dag ikkje 
hadde gode behandlings-
alternativ, men presiserte 
tydeleg at det vil vera tid-
krevjande å utvikla nye 
behandlingsmetodar.

Manglande offentleg 
stønad
Den anerkjende stamcelle-
forskaren Irving Weiss-
man frå Stanford-universi-
tetet i California uttrykka 
misnøye med den man-
glande offentlege stønad 
til stamcelleforskinga i 
USA. Han sa det så sterkt 
at ”eg vil helde dei som seier 
nei til forskinga på stamcel-
ler frå befrukta egg, ansvar-
leg for liva som går tapte!”. 
På spørsmålet om ikkje 
stamceller frå fødde kunne 
gjera same nytte, svara 
forskarane at stamceller 
frå befrukta egg har fleire 

Nytt om stamceller
Den internasjonale foreininga for stamcelleforsking (ISSCR) inviterte nyleg verdas 

stamcelleforskarar til San Francisco. Over 2000 personar frå ei rekkje land i alle 

verdsdelar deltok på møtet, som varte frå 22. til 25. juni.
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ynskjelege eigenskapar 
enn stamcellene frå fødde, 
og at det vil avgrensa for-
skinga om ein berre fors-
kar på eitt alternativ. Paul 
Berg sa: ”Me kan i dag velja 
å bare satsa på stamceller frå 
fødde menneskjer, men kva 
om den satsinga om 8-10 år 
vil visa seg å vera feil?”.

Stamceller frå befrukta 
egg
I løpet av dei siste to åra 
har det kome fram mykje 
ny kunnskap om stamcel-
ler frå befrukta egg – 
såkalla embryonale stam-
celler. Det er enno ikkje 
rapportert om at nokon 
har prøvd å behandla 
pasientar med celler utvi-
kla frå embryonale stam-
celler, men på møtet vart 
det presentert resultat frå 
fleire ulike dyreforsøk som 
etterlikna tenkte behand-
lingsmetodar på menne-
skjer. Det vart blant anna 
vist forsøk der mus med 
ryggmargsskadar og Par-
kinsons sjukdom fekk 
transplantert inn nerve-
stamceller. Desse forsøka 
var så lovande at fleire 
antyda at dei fyrste for-
søka med menneskjer tru-
leg vil starte opp i løpet av 
dei neste 6-18 månedane.

Sør-Korea i teten?
Forskarar frå Sør-Korea 
har dei siste åra utmerka 

seg innan embryonal 
stamcelleforsking. Det er 
blant anna berre frå Sør-
Korea at det er rapportert 
om at forskarar har laga 
embryonale stamceller frå 
fødde menneskjer med 
såkalla terapeutisk klo-
ning. Det var mange for-
skarar frå Sør-Korea til 
stades i San Francisco, og 
desse stakk seg ut ved å 
liggja langt framme. Det 
vil ikkje væra svært over-
raskandes om dei fyrste 
forsøka med transplanta-
sjon av celler utvikla frå 
embryonale stamceller vil 
skje i Sør-Korea.

Celler og protein frå dyr
Dei fyrste stamcellelinjene 
som vart isolerte frå 
befrukta egg frå menne-
skjer, har i lengre tid vore i 
kontakt med museceller 
og protein frå dyr. Det er 
blitt uttrykkja ei aning uro 
for at desse stamcellelin-
jene ikkje kan brukast i 
behandling av menneskjer, 
dette grunna moglegheit 
for at dei kan væra smitta 
med virus og lettare bli 
oppdaga av det menne-
skjelege immunforsvar. 
Fleire forskarar rappor-
terte no om at dei klarde å 
isolera nye stamcellelinjer 
frå befrukta egg utelukk-
ande med hjelp av celler 
og protein frå menneskje. 
Samstundes indikerte for-

skarar frå eit amerikansk 
selskap (Geron) at dei tru-
leg ville få løyve til å gjera 
forsøk med menneskjer 
der dei tek i bruk dei 
gamle cellelinjene som 
hadde vore i kontakt med 
celler og protein frå dyr.

Navlestrengsblod 
Bedrifta BioE la fram opp-
siktsvekkjande resultat frå 
forsking på stamceller frå 
navlestrengsblod. Bedrifta 
hevda at dei hadde luk-
kast i å isolera ein type 
stamceller frå navle-
strengsblod som kunne 
produsera nerve-, muskel-, 
endotel-, lever-, og feittcel-
ler. Desse cellene var det 
også mogleg å dyrka i 
laboratoriet i lang tid. Ein 
av dei største utfordrin-
gane med dei fleste stam-
celletypane me i dag kjen-
ner frå fødde individ, er at 
dei misser sine stamcelle-
eigenskapar etter kort tid i 
laboratoriet. Bedrifta sitt 
resultat var foreløpig ikkje 
etterprøvd av andre for-
skarar eller spesielt godt 

Ein koloni med humane embryonale stam-
celler, farga med eit fluorescerande
fargestoff. Foto: Dr. Nick Strelchenko, the 
Reproductive Genetics Institute, Chicago, 
Illinois., U.S.A.
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karakterisert, så det står 
att å sjå om resultata 
består etter ei grundig 
evaluering også frå andre 
forskarar. Eit moment med 
dette, som er verdt å 
nemna, er at desse stam-
cellene berre kunne isole-
rast med ein spesiell isole-
ringsmetode. Dette var ein 
metode som var forskjellig 
frå den ein i dag bruker 
ved vanleg nedfrysing av 
navlestrengsblod for best 
mogleg framtidig bruk i 
behandling.

Stamceller og genterapi
Det vart rapportert få nye 
studie der stamceller frå 
fødde vart forsøkt brukt i 
behandling av pasientar. 
Det vart likevel lagt fram 
eit forsøk av italienaren 
Claudio Bordigon frå 
Milano. Dei hadde 
behandla seks pasientar 
med alvorleg arveleg 
immunsvikt. Behandlinga 
gjekk ut på å isolera blod-
danna stamceller frå pasi-
entens beinmarg, setja inn 
eit fungerande gen i stam-
cellene og deretter trans-
plantera stamcellene til-
bake til pasienten. Desse 
studia var ikkje avslutta, 
men resultata så langt 
viste at pasientane etter 
kvart utvikla eit immun-
forsvar og at dei truleg 
kunne varta tilnærma 
friske. Liknande studie 
tidlegare har ført til kreft 
hjå nokre av pasientane, 
men ingen av desse seks 
pasientane hadde forelø-
pig fått nokre alvorlige 
biverknader. 

(Omsett frå bokmål av Mat-
hias Oppedal, sivilarbeidar i 
Bioteknologinemnda)

For mer informasjon 

Overføring av gener fra en 
art til en annen vil normalt 
være å anse som genmodi-
fisering. Dette kan gjelde 
vel så mye gener fra en 
dyreart over i en annen, 
men også gener fra men-
nesker til dyr. I tillegg til 
enkeltgener er det også 
mulig å overføre hele eller 
store deler av kromosomer 
fra en art til en annen. Et 
spørsmål som raskt duk-
ker opp, er hvor mange 
gener, fra for eksempel 
mennesker, som kan over-
føres til mus før det 
begynner å bli etisk pro-
blematisk. Ett gen kan for 

de fleste være uproblema-
tisk, men hva med 100 
eller 5000?

Dyr/menneske?
Nylig ble det rapportert at 
man hadde lykkes med å 
overføre nesten hele det 
menneskelige kromosom 
21 til mus slik at det blir 
mulig å studere biologiske 
sider ved Downs syndrom 
bedre enn tidligere. Vil det 
videre være av betydning 
hvilken art som mottar de 
humane genene? Teoretisk 
kan det tenkes overføring 
av et stort antall humane 
gener til aper. For eksem-

pel kan en ”humanzee”, 
en krysning mellom sjim-
panse og menneske, bli 
mulig.

Xenotransplantasjon
Overføring av celler fra en 
art til en annen kalles 
xenotransplantasjon. 
Debatten om xenotrans-
plantasjon har nesten ute-
lukkende dreid seg om 
transplantasjon av celler 
fra fødte dyr til mennesker 
– og ikke omvendt. Utfor-
dringene ved xenotrans-
plantasjon har i hovedsak 
vært knyttet til risiko for 
at det vil kunne dannes 
nye virustyper som kan 
være farlige for mennes-
ker. Transplantasjon av 
dyreceller til mennesker 
forekommer i dag nesten 
ikke. Derimot er det svært 
utbredt å transplantere 
enten celler fra mennesker 
til dyr eller fra en dyreart 
til en annen dyreart innen 
for eksempel kreftfors-
kningen. 

Kimærer
Det er ingen entydig defi-
nisjon på kimærer, men 
ordet stammer fra ”Chi-
mera” i gresk mytologi og 
var betegnelsen på et udyr 

Kan mennesker klekkes?
Overføring av gener og celler mellom ulike individer har til nå ikke vært spesielt 

omdiskutert eller ansett som etisk problematisk. Ett unntak er overføring av celler 

fra dyr til mennesker. Den siste tiden har imidlertid kimærer begynt å bli diskutert 

internasjonalt. Dette dreier seg i hovedsak om kimærer som er laget ved å injisere 

celler fra mennesker i dyreembryoer. I disse forsøkene vil de humane cellene 

teoretisk sett kunne utvikle seg til å bli en del av alle dyrets organer og vev. Enkelte 

av disse forsøkene reiser etiske spørsmål som til nå er lite diskutert i Norge.
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Den opprinnelige Kimæren fra Arezzo, en etruskisk bronseskulptur fra ca. 

400 år f.Kr. Udyret hadde hodet til en løve, kroppen til en geit og halen 

til en drage. Etruskerne hadde sitt kjerneområde i Mellom-Italia i dagens 
Toscana. Foto: Gianni Dagli Orti/CORBIS.
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