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Jubileer er tid for refleksjon

Over tre millioner barn har til nå blitt født 
ved hjelp av assistert befruktning. Det før-
ste prøverørsbarnet, Louise Brown fra 
Storbritannia, fylte 30 år nå i juli. I no-
vember i år kan vi markere nok et jubile-
um: Det er 10 år siden det første gang ble 
rapportert at embryonale stamceller kan 
dyrkes fra befruktede egg fra mennesker.

Assistert befruktning og forskning på 
stam celler fra embryo er knyttet til hveran-
dre. Befruktede egg brukt til forskning er 
som regel egg som er til overs etter prøve-
rørsbefruktning. Hva vil de neste 10-30 
årene med prøverørsbefruktning og stam-
celleforskning gi oss av medisinske nyvin-
ninger og etiske utfordringer? Tidsskriftet 
Nature spurte nylig flere ledende forskere 
om nettopp dette. Forskerne nevnte mulig-
heten stamcelleforskningen kan gi til å 
produsere både egg- og sædceller i laborato-
riet basert på vanlige kroppsceller. Dette 
har i dag blitt en teoretisk mulighet ved 
hjelp av noe forskerne kaller induserte, plu-
ripotente stamceller. Hvis denne metoden 
blir utviklet videre, kan alle, uavhengig av 
for eksempel alder, produsere kjønnsceller 
som kan brukes til befruktning.

På den ene siden vil denne metoden kunne 
redusere behovet for egg- og sæddonasjon, 
men på den andre siden vil den åpne for en 
rekke etisk kontroversielle anvendelser. 
For eksempel fordi denne metoden bidrar 
til å gjøre det mulig å genmodifisere 
kjønnsceller før de benyttes til befrukt-

ning. Kjønnscellene kan således modifise-
res både ved å legge til ønskede gener og 
fjerne uønskede gener. Videre kan det ten-
kes at man fra én og samme person kan 
utvikle både egg- og sædceller slik at denne 
personen kan gi opphav til et nytt individ, 
men uten at det blir en klon. 

Stamcellefeltet har flyttet seg langt de siste 
ti årene. I ettertid er det imidlertid lett å si 
at feltet på ingen måte har kommet så 
langt som de mest optimistiske spådde. 
For eksempel er det ingen forsøk som er 
startet på mennesker, med celler utviklet 
fra egg befruktet i laboratorier og svært få 
studier med celler fra aborterte fostre. Vi-
dere er det heller ingen som til nå har klart 
å isolere embryonale stamceller fra klonede 
embryoer hos mennesker (såkalt terapeu-
tisk kloning). I manges iver etter å bejuble 
mulighetene som forskningen bringer, er 
det viktig ikke å glemme at grunnforsk-
ning tar tid og at det er mulig å ta den 
etiske debatten tidlig. Man må samtidig 
være klar over at det ikke er likhet mellom 
hva som er teoretisk mulig i dag, og det 
som i fremtiden viser seg å være praktisk 
gjennomførbart. 

De etiske spørsmålene knyttet til assistert 
befruktning og stamcelleforskning har 
blitt mye diskutert både i Norge og resten 
av verden. Denne debatten har bidratt til 
at vi i dag har et godt lovverk på disse om-
rådene. Til tross for at ikke alle synes noe 
om at det nå er tillatt å forske på befruk-

tede egg, så er de fleste enige om at alle si-
der ved disse sakene har blitt diskutert og 
at alle parter har fått sin stemme hørt.

Ny Bioteknologinemnd ble oppnevnt i 
sommer og skal virke i de neste fire årene. 
Nemnda har fått mange nye, dyktige per-
soner fra ulike organisasjoner og miljøer. 
Den faglige utviklingen bidrar stadig til 
nye nyanser i de etiske problemstillingene. 
Den etiske debatten skal vi i den nye 
nemnda bidra til å stimulere.      
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