
Mus med 
menneskehjerne

Stamcelleforskning er i 
skuddet, og behandling 
med adulte stamceller har 
allerede gjennom flere tiår 
vært livgivende behand-
ling for bl.a. enkelte kreft- 
og blodsykdommer. Fordi 
det råder etiske motfore-
stillinger mot enkelte av 
stamcellekildene, letes det 
stadig etter nye metoder 
for å få tak i disse ”morcel-
lene” som kan gi kunnskap 
om sykdommers tilblivelse 
og utvikling – og kanskje 
revolusjonerende løsninger 
for behandling og skadere-
parasjon på enkeltceller, 
vev og hele organer. De 
adulte (voksne) stamcel-
lene har trolig et mindre 
potensiale. De har allerede 
spesialisert seg, og det er 
vanskelig å få tak i det 
antall som trengs for effek-
tiv behandling. Stamceller 
hentet fra befruktede egg 
har derimot ikke startet 
differensiering/spesialise-
ring, og de representerer 

derfor det ultimate ”råma-
terialet” for å forstå celle-
nes forløp frem mot vev og 
organer, noe som igjen kan 
bidra til bedre behandling 
av mange og alvorlige 
degenerative sykdommer.

Ønsket om å finne løs-
ningene har satt ny fart i 
debatten om endringer av 
dagens bioteknologilov her 
hjemme. Legeforeningen 
og Forskerforbundet har 
tatt til orde for å oppheve 
forbudet mot forskning på 
befruktede egg.

I denne debatten hører 
også spørsmålet om hva vi 
vil møte på veien frem mot 
løsningene og de ønskede 
medisinske kurene som 
den embryonale stamcelle-
forskningen kan komme til 
å gi oss. Vi snakker om teo-
rier, ikke praktiske kunn-
skaper. Hvordan vil celler 
utviklet fra en embryonal 
stamcelle oppføre seg i 
menneskekroppen? Kom-
mer de frem til det skadde 

stedet i kroppen, og vil de 
anta en form som reparerer 
eller skader? Vil de føre til 
behandling eller nye kreft-
former fordi cellene løper 
løpsk?

De aller fleste synes å 
være enige om at bruken 
av mennesker som forsøks-
objekter for eksperimentell 
medisinsk behandling er 
etisk problematisk. Derfor 
må dyr brukes for å teste 
ut hvordan cellene oppfø-
rer seg, hvordan de best 
kan transporteres til rett 
sted i kroppen og hva som 
skjer når cellene forsøker å 
ta formen til det vevet de 
er ment å skulle erstatte. 
Til tross for stor genetisk 
likhet mellom dyr og men-
nesker, er likevel forskjel-
lene for store til å kunne si 
om dyreceller vil oppføre 
seg som menneskeceller. 
Derfor må menneskets 
egne gener og celler settes 
inn i dyrene for at forskere 
skal få frem svar som vil gi 

anvendbar medisinsk 
praksis.

En blanding av mennes-
ker og dyr, bedre kjent som 
kimærer, finnes nå i forsk-
ningslaboratorier for å 
kunne gi oss de svar som 
stamcellene påstås å kunne 
representere for sykdoms-
kunnskap og sykdomsbe-
kjempelse. Dagens disku-
sjon om kimærer knyttes i 
hovedsak til dannelsen av 
individer ved å blande cel-
ler fra ulike arter på veldig 
tidlige utviklingsstadier. 
Blant annet har Irving 
Weissman ved Stanford-
universitetet i California 
fått laget mus med hjerner 
inneholdende menneske-
lige nerveceller. På spørs-
målet om han med dette 
begår vold mot naturen og 
sprenger tabuer som ikke 
nødvendigvis vil tjene 
menneskeheten, svarer 
han: ”Det vil være bioetikere, 
religiøse grupper og politi-
kere, som vil forsøke å stanse 
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denne forskningen. Hvis for-
søk med kimærer kan føre til 
nye og effektive behandlinger 
av sykdommer som i dag er 
uhelbredelige, vil jeg person-
lig holde dem ansvarlige for 
disse pasientenes lidelser og 
død.” Mange vil hevde at 
en slik holdning neppe sti-
mulerer til etisk refleksjon. 
Mange vil også mene at 
gode hensikter ikke alltid 
kan rettferdiggjøre ethvert 
middel som tenkes kan. 
Det finnes forhåpentligvis 
mange ønskede effekter av 
stamcelleforskning en gang 
i nær eller fjern fremtid – 
men vil veien dit skape nye 
og lite ønskelige effekter 
for mennesker, natur og 
samfunn?

Debatten om kimærer er 
nesten fraværende i Norge. 
Den debatten bør vi ta sna-
rest. Det vil Bioteknologi-
nemnda tilskynde ved å 
invitere til et åpent møte 
om dette tema til våren. (Se 
også artikkel s. 20).
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Bioteknologinemnda er et 
frittstående, regjeringsoppnevnt 
organ og ble første gang opp-
nevnt i 1991. Nemnda er hjemlet 
i Lov om humanmedisinsk bruk 
av bioteknologi m.m. og Lov om 
fremstilling og bruk av genmodifi-
serte 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 moderne bioteknologi. 

Bioteknologinemnda har 21 
medlemmer og observatører fra 
seks departementer. Bioteknologi-
nemndas sekretariat er lokalisert 
i Oslo sentrum. Bioteknologi-
nemnda har et budsjett på 
6,6 millioner kroner for 2005.
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