
Dette var noe av det 500 vitenskaps-
interesserte fikk høre om da de del-
tok på et møte om virus i Universite-
tets Aula i Oslo 22. september. Møtet 
var åpningsarrangement på Fors-
kningsdagene der årets tema var 
etikk. Bioteknologinemnda og Den 
norske UNESCO-kommisjonen ville 
med dette møtet feire forskning og 
undring og belyse et felt der det er 
store internasjonale utfordringer. 
Hensikten med møtet var også å 
belyse forskningsetikk ut fra det som 

Åpent møte under Forskningsdagene 2006

Mye etikk i virus
Virus er, bortsett fra å gi oss sykdom og bekymringer for fugleinfluensa, 

viktig i et bredt spekter av forskningsfelt. De er dessuten blitt en viktig 

del av vår biologi gjennom evolusjonen. Virus spiller også en sentral rolle 

i bioetikkens historie, for det var først da man begynte å koble virus og 

genteknologi at bioetikk virkelig ble satt på dagsorden.

Norunn K. Torheim og Sissel Rogne

skjer i forskningsfronten på virus. 
Virusforskning er sentralt i syk-
domsforståelse, kreftbehandling, 
vaksiner, evolusjon, bioterror, biovå-
pen med mer. Virus er også et viktig 
verktøy for genteknologien, for gen-
terapiforskning og for utvikling av 
vaksiner. 

De inviterte foredragsholdere på 
møtet var valgt fordi de har vist evne 
til etisk refleksjon over sine egne 
vitenskapelige arbeider og har tatt 
del i samfunnsdebatten.

Skal forskere få utføre de 
forsøkene de vil?
Joseph Sambrook er verdenskjent for 
sin forskning på tumorvirus, altså 
virus som gir opphav til kreft. Han 
var sentral i arbeidet med å få utviklet 
retningslinjer for genteknologisk 
arbeid på 1970-tallet. Manualen han 
har vært med på å lage for gentekno-
logisk laboratoriearbeid, brukes over 
hele verden. På møtet ga han oss en 
oversikt over utviklingen av bio-
etikken.

Sambrook startet med å spørre om 
forskere skal ha lov til å følge sine 
ideer, hvor de enn leder dem? Eller er 
det noe man ikke skal kunne gjøre? 
Hvem skal eventuelt bestemme hva 
man ikke kan gjøre? Skal hva man 
ikke skal kunne gjøre, avgjøres av følt 
risiko så vel som målbar virkelig 
risiko, og hvem sin oppfattelse av 
risiko skal man i så tilfelle bruke?

Han fortalte om hvordan man tid-
lig på 1970-tallet begynte å diskutere 
hvorvidt all forskning skulle kunne 
gjennomføres. Bakgrunnen var at 
forskningsgruppen til Paul Berg i USA 
hadde planer om å putte arvestoff fra 
virus inn i en bakterie. Dette var noe 
som var blitt mulig etter at man hadde 
funnet ut hvordan enzymer kunne 
kutte og lime DNA, såkalt rekombi-
nant DNA-teknikk. På den måten 
kunne man sette sammen DNA fra 
ulike organismer. Men skulle man til-
late denne typen forskning? Noen 
kalte det en pre-Hiroshima-idé. Paul 
Berg gikk med på å utsette forsøkene 
til de var blitt nærmere diskutert. Fra 
januar 1973 og utover ble det avholdt 
flere møter med ledende biokjemi-
kere. Et møte i Asilomar i 1975 resul-
terte i at det ble laget retningslinjer for 
arbeid med gener. Målet var å redu-
sere potensielle farer ved rekombinant 
DNA-teknikk, å vise at forskere kan 
handle og ta ansvar og å unngå restrik-
tiv lovgivning. Slik fikk man sikret at 
arbeidet foregikk i trygge former og at 
man fikk publikums aksept for denne 
typen arbeid. Retningslinjene la 
grunnlag for retningslinjene som Nati-
onal Institutes of Health (NIH) har for 
denne typen arbeid og som følges 
over hele verden i dag. 

Sambrook sa at han ikke ser at det å 
gjøre noe i laboratoriet er farligere enn 

H.K.H. Kronprins Haakon var tilstede under åpningen av Forskningsdagene i Aulaen, her flankert av 
(f.v.) direktør Peter Johan Schei, Fridtjof Nansens institutt, professor Bjørn Berdal, Forsvarets mikro-
biologiske laboratorium, leder Astrid Nøklebye Heiberg og fagansvarlig Mari Hareide fra Den norske 
UNESCO-kommisjonen, direktør Sissel Rogne, Bioteknologinemnda og (helt t.h.) rektor Geir Ellingsrud, 
Universitetet i Oslo. Foto: Ola Myklebost.
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at det skjer naturlig. Virus har alltid 
puttet sine gener inn i andre organis-
mer. Han viste til at det ikke har ført til 
verken sykdom, død eller elendighet 
at forskere har tatt i bruk genteknolo-
giske metoder når de jobber med 
virus. Han stilte spørsmål ved om 
man trenger lover som regulerer 
denne aktiviteten dersom forskerne 
følger de retningslinjene for god labo-
ratoriepraksis som har vært brukt i 
flere tiår.

Utryddede virus kan gjenskapes i 
laboratoriet
Eckard Wimmer var den første til å 
lage et smittsomt virus fra grunnen av 
på laboratoriet. Han fortalte hvordan 
forskningsgruppen hans i USA fikk til 
dette og hvilke reaksjoner de fikk da 
de publiserte resultatene i juni 2002.
Wimmer startet med å vise den kje-
miske formelen til poliovirus: 
C332652H492388N98245O131196P7501S2340  
Forskningsgruppen hans tok utgangs-
punkt i genomsekvensen til viruset 
da de skulle konstruere det. Dette 
brukte de til å bestille syntetiserte 
DNA-biter som de satte sammen i 
laboratoriet. Resultatet ble et polio-
virus som var i stand til å gi sykdom 
i mus.

Da resultatene ble publisert, ble det 
reist spørsmål ved om det skadet 
nasjonal sikkerhet å gå ut med resulta-
tene. Dette var i 2002, mindre enn ett 

år etter 11. september 2001 og episo-
dene med antraks-brevene som inne-
holdt hvitt pulver med miltbrannbak-
terier. Spørsmålene var mange. Var 
det galt å publisere resultatene? 
Hadde man her gitt terroristene et 
nytt våpen? Burde man ha satt en 
stopper for at forsøkene ble utført? 

Wimmer selv mener at dersom 
politikk skal brukes til å styre fors-
kningen, ville forskningen vært død. 
Han mener at vi ikke kan beskytte oss 
mot misbruk av teknologien, men at 
vi kan beskytte oss ved å prøve å for-
utse hva som vil skje og lage vaksiner 
og antivirale midler.

Med de nyeste metodene som er 
utviklet for å syntetisere DNA, er det 
mulig å lage et virus for noen få cent. 
Teknologien gjør at det også er mye 
raskere å syntetisere det man vil ha, 
enn å endre på arvestoffet ved å 
mutere det. Til nå er tre virusgenom 
syntetisert. Foruten poliovirus er det 
influensaviruset fra 1918, som var 
opphav til spanskesyken, og et virus 
som infiserer bakterier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) 
har siden 1988 hatt som mål å utrydde 
polioviruset på samme måte som man 
utryddet koppeviruset. Men selv om 
WHO lykkes med å utrydde viruset, 
må vi aldri slutte å vaksinere folk. Det 
ville være direkte uetisk, sa Wimmer. 
Dersom vi får en generasjon uten poli-
ovaksine vil det få katastrofale konse-

kvenser dersom noen slipper løs et 
syntetisert virus.

Wimmers forskningsgruppe har 
også laget et poliovirus som ikke gir 
sykdom, et såkalt attenuert (svekket) 
virus. For å gjøre dette har de brukt 
kunnskapen om at den genetiske kode 
er degenerert, det vil si at flere DNA-
koder gir samme aminosyre i protei-
net. Men noen DNA-koder brukes 
oftere enn andre. Wimmers gruppe 
laget et virus med de kodene som bru-
kes sjeldnest. Virus som er laget på 
denne måten, gir ikke sykdom i mus, 
og følgelig har de potensial for å bru-
kes som vaksine. De vaksinene som 
brukes i dag er ikke helt sikre. En sjel-
den gang kan selve vaksinen gi syk-
dom hos de som vaksineres. 

Professor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo, ledet møtet. Her ser vi ham med et panel som 
stilte spørsmål til foredragsholderne. Fra venstre professor Dag O. Hessen, redaktør Erik Tunstad, 
professor Christa Schleper, direktør Peter Johan Schei, professor Bjørn Berdal og professor Bjørn 
Grinde. Foto: Ola Myklebost.

Professor Joseph Sambrook er i dag kanskje mest 
kjent for å ha skrevet en laboratoriemanual som 
brukes av molekylærbiologer over hele verden. 
På 1970-tallet deltok han i etiske diskusjoner 
om de mulige farene ved å ta i bruk rekombinant 
DNA-teknologi. Foto: Casper Linnestad.

Professorene Eckard Wimmer (t.v.) og Jean-Michel 
Claverie diskuterer. Wimmer var den første til 
å syntetisere virus i laboratoriet. Claverie har 
oppdaget en ny type virus, gigantvirus, som kan 
ha hatt en betydningsfull rolle i evolusjonen. 
Foto: Casper Linnestad.
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På spørsmål om man kan lage farli-
gere virus, sa Wimmer at dersom man 
lager et virus som er så farlig at ver-
ten, for eksempel et menneske, dør 
raskt, vil ikke vedkommende få tid til 
å smitte noen og derfor vil viruset 
egentlig være mindre farlig for en 
befolkning.

Så hva er et virus, er det liv? Så 
lenge vi ikke er enige om hva liv er, 
blir vi heller ikke enige om dette. Kan-
skje er det både liv og ikke liv. Utenfor 
cellen er polioviruset dødt som en 
pingpongball. Inne i vertcelle får det 
egenskaper som liv, sa Wimmer.

Stammer cellekjernen fra et 
gigantvirus?
Jean-Michel Claverie snakket om 
gigantvirusene som han var den før-

Virus 
Virus er ikke organismer i vanlig forstand. De er nemlig avhengige av 
levende celler for å formere seg og overleve. 

De har gjerne bare litt arvestoff (DNA eller RNA) og en proteinkappe 
som beskytter arvestoffet.

Virus har spesialisert seg på å bruke andre organismers cellemaskineri 
til å kopiere sitt eget arvestoff og seg selv. Noen virus setter til og med arve-
stoffet sitt inn i andres arvestoff for å kopiere opp arvestoffet sitt. Dermed 
vil de fleste organismers arvestoff inneholde arvestoff fra virus. Dette 
påvirker genreguleringen i cellene våre.

For noen år siden ble en ny gruppe virus oppdaget. Disse virusene har 
flere gener enn vanlige virus og er på størrelse med bakterier. De kalles 
derfor gigantvirus.

over 50 prosent av disse genene ligner 
ikke på gener man finner andre steder, 
følgelig er de et nytt og spennende 
studieobjekt for bioteknologer og bio-
informatikere. 

Den franske forskningsgruppen 
leter nå etter flere gigantvirus. De leter 
i havet, for det er nemlig virus, og ikke 
hvalene, som er den største biomas-
sen i havet. Claverie mener at 60 pro-
sent av biomassen i havet er virus. 
Her har de en viktig rolle i klimakon-
troll og global oppvarming. De tar for 
eksempel knekken på store algeopp-
blomstringer.

Gigantvirusene ser også ut til å ha 
en spennende rolle i evolusjonen. Cla-
verie har en hypotese om at vår celle-
kjerne kan stamme fra et gigantvirus. 
Han viste at definisjonen på virus og 
cellekjerne praktisk talt er det samme. 
Begge omtales som noe som kopierer 
genene sine ved hjelp av cellens mas-
kineri. Claverie mener at cellekjernen 
kan stamme fra et virus som har infi-
sert en forhistorisk RNA-celle og blitt 
værende der fordi det på den måten 
fikk beskyttet DNA-et sitt. 

Stammer cellekjernen fra en 
bakterie?
Lynn Margulis er en av verdens mest 
kjente og kontroversielle biologer. 
Hun sto bak teorien om at mitokon-
driene, kraftstasjonene i cellene våre, 
stammer fra bakterier som er blitt 
spist opp av en større celle. I dag har 
denne teorien bred støtte. I sitt fore-
drag snakket hun om evolusjon og 
utviklingen av de første cellene. 
Denne forskningen kaster nytt lys 
over sammenhenger i biologien.

Margulis startet med å si at hun var 

oppgitt over hvor mange amerikanere 
som ikke aksepterer at evolusjon har 
funnet sted. Hun poengterte at selv 
om hun hadde noe kontroversielle 
ideer om hvordan evolusjon foregår, 
så måtte man ikke glemme hvor mye 
det faktisk er enighet om i forsknings-
miljøene.

Margulis gjorde rede for forskjellen 
mellom symbiose og hennes hjerte-
barn symbiogenese. Ved symbiose er 
det to selvstendige organismer som 
drar nytte av hverandre, de lever 
sammen, men de er ikke ett. Dette er 
ikke det samme som parasittisme der 
bare den ene drar fordel av samlivet. 
Vi lever for eksempel i symbiose med 
bakteriene i tarmene våre. De får mat 
og vi får hjelp til å fordøye maten.

Ved symbiogenese vil organismer 
som har levd i symbiose, smelte 
sammen og bli til en ny organisme. 
Det er dette Margulis mener skjedde 
den gangen cellene våre fikk mitokon-
drier. Og hun mener at symbiogenese 
er en viktigere drivkraft for evolusjon 
enn tilfeldige mutasjoner i arvestoffet. 

Margulis har nylig publisert en 
artikkel som støtter teorien om at 
arkebakterier og bakterier, som begge 
er encellede mikroorgansimer uten 
verken cellekjerne eller mitokondrier, 
har levd sammen i symbiose og siden 
gjennom symbiogenese gitt opphav til 
en celle med cellekjerne, men uten 
mitokondrier. Denne typen celler 
gjennomgikk så symbiogenese med 
bakterier og ga opphav til eukaryote 
celler som har både cellekjerne og 
mitokondrier. Og derfra utviklet alle 
sopper, planter og dyr seg. 

Margulis presenterte noen fantas-
tiske videoer som viste hvordan bakte-

ste til å karakterisere, i 2002. Dermed 
ble disse virusene satt på sykdoms- og 
evolusjonskartet. 

Gigantvirusene har fått navnet 
mimivirus etter ”mimicking microbe”. 
De ble første gang observert i Brad-
ford i Storbritannia i 1992 da man lette 
etter smittekilden i et kjøletårn etter 
utbrudd av legionella. De så etter bak-
terier som lever i amøber i kjøletårn. 
Den gang klarte de ikke å identifisere 
”bakteriene”. Først da Claveries fors-
kningsgruppe i Frankrike fikk studert 
prøvene, fant de ut at dette ikke var 
noen bakterie, men noe helt nytt. Her 
var det snakk om gigantvirus. Disse 
virusene er like store som bakterier, 
men de har regulære former slik som 
virus. De har mye større genom og 
flere gener enn vanlige virus. De har 
gener for å kopiere og reparere sitt 
eget DNA og til å lage RNA. Godt 

Nitimens lyttere lærte også litt om virus denne 
dagen. Bioteknologinemndas direktør Sissel 
Rogne intervjues. Foto: Finn Klingenberg.
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Ved hjelp av ein vattpinne kan ein ta ut celler frå 
munnhola. Foto: Ola Myklebost.

Virtuell DNA-analyse for å finne mordaren var 
interessant både for små og store. Animasjonane 
var laga av Naturfagsenteret. Foto: Kate A. Furøy, 
Nysgjerrigper.

Kva gjer folk når dei får tilbod om å 
genteste seg for all mogleg framtidig 
risiko for sjukdom? Jo, dei fleste 
testar både seg sjølv og barna sine. 

I alle fall gjorde dei det på Biotek-
nologinemnda sin stand på For-
skingstorget 22. og 23. september på 
Universitetsplassen i Oslo. Her kunne 
ein ved å ta ein vattpinne i munnen få 
tak i sine eigne celler. Når ein putta 
vattpinnen i eit røyr og tilsette ulike 
typar væsker, fekk ein arvestoffet sitt, 
DNA-et, ut av cellene. Løysinga med 
DNA kunne ein så drype på ei høg-
teknologisk DNA-brikke for å teste 
alle gena sine.

Dette var sjølvsagt berre juks og 
fanteri. Bioteknologinemnda ville 
formidle at slik testing ikkje er lovleg. 
Etter norsk lov er det nemleg forbode 
å teste friske folk på gata på denne 
måten. Det er dessutan ikkje lov å 
teste barn under 16 år i det heile.

Skal ein frisk person genteste seg, 
skal vedkomande til lege og visast 
vidare til medisinsk-genetiske avde-
lingar ved sjukehus som er godkjende 
for denne typen verksemd. Der skal 
ein ha genetisk rettleiing før, under 
og etter at testen er teken. Ein av 
grunnane til at det er slik, er at det å 
få kjennskap til sjukdomsrisiko kan 
føre til unødvendig uroing og redu-
sert livskvalitet. 

I dag er det heller ikkje slik at ein 
kan teste seg for alt mogleg på ein 
gong. Det gjenstår enno mykje for-
sking for å finne ut kva genvariantar 
som påverkar risikoen for å få mange 
av dei vanlege folkesjukdommane 
som kreft og hjerte- og karsjukdom-
mar. Dessutan fortel ikkje ein analyse 
av gena alt om sjukdomsrisiko. Mil-
jøfaktorar har og mykje å seie for 
utvikling av ein del sjukdommar. 

Vil du vite meir om gentesting kan 
du lese Bioteknologinemnda sitt 
temaark om gentesting. Der kan du 

Forskingsdagane 2006

Mange ville genteste seg på 
Forskingstorget
 

Norunn K. Torheim

lese om kva ein gentest er, korleis ein 
kan utføre ein gentest og kvifor det er 
etiske problemstillingar knytt til tes-
ting av friske personar. Sjå og i GENialt 
2/2006 der vi hadde fleire artiklar om 
gentesting. 
 

Både temaarket og GENialt kan lastast ned frå 

nettsidene våre www.bion.no. Temaarka kan 

og bestillast som klassesett. Det er gratis. 

rier lever tett utenpå andre encellede 
organismer. Når man ser bilder av et 
slikt tett samliv, forstår man at det ikke 
er umulig at symbiose mellom organ-
simer kan resultere i symbiogenese.
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Professor Lynn Margulis har lansert teorien 
om at mitokondriene i cellene våre stammer fra 
bakterier som ble spist av en større celle. 
Foto: Casper Linnestad.

Lederen i Den norske UNESCO-kommisjonen, 
Astrid Nøklebye Heiberg, presenterte UNESCOs 
Verdenserklæring om bioetikk og menneskeret-
tigheter, som nylig er oversatt til norsk. De 
fleste land har ikke lover som regulerer bruk av 
bioteknologi. Derfor trenger de retningslinjer og 
beskyttelse, noe denne deklarasjonen skal bidra til. 
Foto: Ola Myklebost.
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