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I pressemeldingen fra 
Advanced Cell Technolo-
gies Inc. (ACT) kunne vi 
lese at det var snakk om 
terapeutisk kloning, eller 
mer presist, en vellykket 
kjerneoverføring med arve-
materiale fra en vanlig 
kroppscelle til et ubefruktet 
egg (se Genialt 1-2001, 
s.14-15). Selskapet fortalte 
videre at dette kunne lede 
til helbredende behandling 
av mange sykdommer som 
i dag står uten et fullgodt 
behandlingstilbud, og 
nevnte eksempler som dia-
betes, slag, kreft, AIDS, Par-
kinson og Alzheimer. De 
internasjonale nyhetsbyrå-
ene formidlet pressemel-
dingen og nyheten ble i 
løpet av noen få timer 
bekjentgjort på nyhetska-
naler i hele den vestlige 
verden.

Pluripotente stamceller 
er celler som teoretisk kan 
gi opphav til alle celletyper 
i et født individ. Pluripo-
tente stamceller fra men-
nesker ble første gang rap-
portert isolert i 1998 fra 

blastocyster dannet i labo-
ratoriet fra befruktede egg 
og aborterte fostre. Stam-
celler fra blastocyster og 
fostre har trolig et større 
utviklingspotensial (kan bli 
til fl ere celletyper) enn 
stamceller som isoleres fra 
fødte mennesker. Ved en 
eventuell bruk av stamcel-
ler i behandling av pasien-
ter er det nødvendig at cel-
lene som transplanteres er 
mest mulig like pasientens 
egne celler slik at de ikke 
blir avstøtt. 

To metoder
ACT rapporterte at de 
hadde brukt to forskjellige 
metoder som teoretisk kan 
brukes til å lage pluripo-
tente stamceller genetisk 
like pasientens egne celler.

Den ene metoden som 
ACT hadde brukt kalles 
terapeutisk kloning. Meto-
den innebærer at man skif-
ter ut arvestoffet i ubefruk-
tede eggceller med arve-
stoff fra et født individ (se 
fi gur). Eggcellene stimule-
res deretter til å vokse til 

blastocyster, som innehol-
der pluripotente stamceller. 
ACT brukte arvestoff fra 
hudceller isolert fra pasien-
ter med diabetes og rygg-
margsskade samt friske 
forsøkspersoner. Forsøkene 
med å overføre arvestoff 
fra hudcellene mislyktes og 
ingen av de 11 eggcellene 
som ble benyttet i forsøket 
delte seg i det hele tatt. 
Dette må sies og være opp-
siktsvekkende i og med at 
selv kjerneløse eggceller er 
vist å kunne dele seg noen 
få ganger om de gis de 
rette signalene. ACT for-
søkte deretter med arve-
stoff fra cumulusceller, som 
er små celler som ligger 
tett rundt modne eggceller. 
Her ble det gjort forsøk ved 
å injisere hele celler (ikke 
bare kjernen) inn i åtte egg-
celler. Tre av disse eggcel-
lene begynte å dele seg. 
Utviklingen stoppet imid-
lertid raskt opp, og den 
eggcellen som utviklet seg 
lengst stoppet allerede på 
6-cellestadiet. For å kunne 
isolere pluripotente stam-
celler er det nødvendig at 
cellene utvikler seg vellyk-
ket til en blastocyst som 
består av ca. 100 celler. 

ACT forsøkte også å få 

ubefruktede eggceller til å 
danne en blastocyst uten 
verken kjerneoverføring 
eller befruktning med en 
sædcelle. Denne metoden 
kalles partenogenese eller 
jomfrufødsel og er tidligere 
bare vist hos enkelte lave-
restående arter. Tanken var 
igjen å få eggcellen til å 
utvikle seg til en blastocyst 
for deretter å isolere stam-
celler. ACT oppgir få detal-
jer fra dette forsøket, men 
av 22 eggceller klarte ACT 
å få seks til å utvikle seg 
til en ball med celler som 
liknet en blastocyst. Ingen 
av ”blastocystene” hadde 
imidlertid en indre cel-
lemasse, slik at det er 
lite trolig at de inneholdt 
stamceller. ACT rappor-
terte heller ikke om isole-
ring av stamceller. 

Ikke vellykket
Ingen av de forsøkene ACT 
presenterte var vellykket i 
den forstand at de fi kk 
dannet normale blastocys-
ter eller viste vellykket iso-
lering av stamceller. En kan 
derfor spekulere i hvorfor 
forskerne i ACT valgte å 
publisere disse høyst preli-
minære resultater nå. Trolig 
har kommersielle inter-

Har ACT klonet 
et menneske?
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esser, forhold knyttet til 
patent rettigheter o.l. spilt 
en sentral rolle. ACT har 
tydeligvis ønsket at dette 
måtte publiseres raskt og 
rapporterte derfor resulta-
tene i det ukjente internet-
tidsskriftet Journal of Rege-
nerative Medicine. Til tross 
for at resultatene ble publi-
sert i et ukjent tidsskrift 
sørget ACT for stor publi-
sitet rundt resultatene ved 
å sende ut egen presse-
melding, arrangere pres-
sekonferanse og publisere 
en lettfattet gjennomgang 
av resultatene i det popu-
lærvitenskapelige tidsskrif-
tet Scientifi c American.

ACT har også tidligere 
kommet med kontroversi-
elle opplysninger. De har 
bl.a. sagt at de har gjort 
kjerneoverføring med arve-
stoff fra mennesker til egg-
celler fra ku. Også disse 
eggcellene ble det nevt 
delte seg noen få ganger. 
Koreanske forskere fra 
Kyunghee universitetssy-
kehuset i Seoul annonserte 
i 1999 resultater på kloning 
av menneskeceller i labo-
ratoriet, men forsøkene ble 
stoppet og resultatene er 
ikke publisert i vitenskape-
lige tidsskrifter.

Til tross for at ACT 
mislyktes vil det trolig 
være mulig å gjøre vel-
lykkede kjerneoverføringer 
også med arvemateriale fra 
mennesker i og med at 
dette allerede er gjort på 
sau, mus, kveg, geit og gris. 
Det er imidlertid verdt å 
merke seg at det ennå ikke 
er rapportert om vellyk-
kede kjerneoverføringer på 
aper. Om noe, viste forsø-
kene til ACT at kjerneover-
føring er en metode som de 
ikke behersker og at meto-
dene som fungerer på dyr 
foreløpig ikke kan overfø-
res til mennesker. 

Den eldste del av Norges 
nåværende befolkning har 
fortsatt stedsavhengige 
genetiske variasjoner som 
gjenspeiler ulike grunnbe-
folkninger fl ere tusen år 
tilbake og lokal folke-
vandring innen landet. 
DNA-analyser av men-
nesker født før 1920 og 
med alle fi re besteforeldre 
født innen samme fogderi 
(samling av landkommu-
ner), vil kunne danne basis 
for unik forskning på 
Norges befolknings fortid. 

”Norsk arv” 
Et av dagens biobankpro-
sjekter heter ”Norsk arv”. 
Men begrepet norsk arv 
kan knyttes til to helt for-
skjellige ting: i) enkeltvari-
asjoner i gener og ii) kom-
binasjonen av ulike repe-
tisjoner på kromosomene. 
Variasjoner i gener (muta-
sjoner) kan slå ut i en gene-
tisk eiendommelighet eller 
sykdom. Fordi det er så 
uendelig mange måter å 

forandre eller ødelegge arve-
koden for et protein på, vil 
mange mutasjoner bare ha 
oppstått én gang eller noen 
få ganger i menneskehetens 
historie. Nedarves et slik 
endret gen i fl ere generasjo-
ner, kan denne spesielle for-
andringen fi nnes i bare én 
familie, i én slekt, på ett 
lokalt sted, i ett spesielt land-
område eller i én bestemt 
hovedgren av menneskeslek-
ten, avhengig av hvor langt 
tilbake i tid forandringen 
(mutasjonen) oppstod. En 
enkelt ”skadelig” mutasjon 
vil derfor få ulik spredning. 
Dette er bakgrunnen for 
forskningsgrenen genetisk 
epidemiologi. I Norge er det 
bare avdelingene for medi-
sinsk genetikk i Bergen (Føl-
lings sykdom) og Tromsø 
(arvelig hørselstap) som har 
brukt DNA-resultater til 
analyse av geografi sk utbre-
delse i Norge. Utførte under-
søkelser, blant andre Leif 
Kornstads analyse av 16 000 
norske blodgiveres AB0- og 

Kell-blodtyper, har imid-
lertid vist interessante 
trekk om heterogeniteten 
til den norske befolk-
ning. 

Siden det er geogra-
fi ske variasjoner i befolk-
ningen, vil ikke gene-
tiske undersøkelser i 
bare ett eller et par 
fylker gi representative 
resultater for den sam-
lede norske befolknin-
gen. Sammenligning av 
ulike regioner i Skan-
dinavia viser også stor 
heterogenitet i de nor-
diske folks opprinnelse 
og ufullstendige blan-
ding frem til 1900- tallet.

Nye kilder
Sjeldne sykdomsmuta-
sjoner har lært oss en 
del om geografi sk 
utbredelse av folkegrup-
per i Norge, men i 
fremtiden er det ikke 
disse sykdomsmutasjo-
nene, men overkrys-
ningspunkter på kromo-
somene, som blir hove-
dredskapet for historisk 
analyse. Fordi hvert kro-
mosompar hos hver av 
våre foreldre omstokkes 
på tre-fi re punkter, får 
du så vel fra far som 
fra mor en for mennes-
keheten unik blanding 
av menneskets genvari-
anter. Fra kombinasjo-
nen av ulike små repe-
tisjoner (STRer - se fak-
taboks) kan man lage 
en persons unike kromo-
somprofi l. Det er slike 
STRer man nå i stadig 
større grad bruker såvel 
i farsskapsdiagnostikk 
som i kriminalsaker (bio-
logiske spor). Kombine-

DNA inn i bygdebøkene!
Dagens besteforeldregenerasjon utgjør et unikt 

materiale som kan fortelle noe om hvordan Norges 

befolkning har vandret og utviklet seg fra de tidligste 

tider. Denne informasjonen ligger i deres arvestoff. 

Nyere generasjoners fl yttemønster er i ferd med å 

viske ut disse gamle sporene fra vår fortid. 

Bygdeboktradisjonen og slektsgranskningen i Norge 

kan fi nne interessante nye kilder i DNA-analyser av 

de eldre. Men det må handles raskt skal en viktig del 

av vår nasjonalarv sikres for ettertiden.

Tobias Gedde-Dahl jr.
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