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Ved Jun Wu lab, University of Texas
Southwestern Medical Centre, har professor
Jun Wu og hans kolleger laget det de kaller
blastoider av reprogrammerte stamceller, en
struktur som likner på blastocysten.
Foto: Jun Wu lab.
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Bioteknologirådet er eit frittståande,
regjeringsoppnemnd organ, og vart første
gong oppnemnd i 1991. Rådet er heimla i
lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) og lov om
framstilling og bruk av genmodifiserte
organismar.
Bioteknologirådet gir råd i saker som gjeld
bruk av bio- og genteknologi i samband
med menneske, dyr, plantar og mikroorganismar. Rådet skal óg tilby informasjon
og skape debatt. I vurderingane sine skal
rådet særleg leggje vekt på dei etiske og
samfunnsmessige konsekvensane ved
bruk av moderne bioteknologi.
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Bioteknologirådet har 15 medlemmer og
fem vararepresentantar som er oppnemnde
for perioden 2019-2023. I tillegg inviterast
seks departement til møta som observatørar.
For 2021 har Bioteknologirådet eit budsjett
på 12,4 millionar kroner.

Trykkeri
2041 0652
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kommentar

Fra celle
til menneske
Hva har verdi, og hva har rettigheter?
Forskere gjør stadig fremskritt i å
finne ut hvordan en eggcelle og en
sædcelle kan bli til et helt og komplekst menneske med rundt 200
forskjellige typer celler. Samtidig
befinner forskningen seg i et etisk
grenseland. Er dagens regelverk for
denne type forskning godt nok?
Hver av oss har flere celler i kroppen enn det
finnes stjerner i vår galakse. Men hvordan
kan de to cellene det hele begynner med, bli
til et menneske med et bankende hjerte,
lunger som puster og en hjerne som både kan
drømme om og faktisk også reise ut og utforske verdensrommet? Hva er det som skjer i

» Forskerne sier at

blastoidene ikke kan
bli til liv, og at det er
snakk om strukturer
som kanskje kan
fortelle dem mer om
hvordan stamcellene
fungerer.
samspillet mellom livmoren og det voksende
fosteret som gjør dette mulig? Hvordan vet
hver enkelte celle hva den skal bli? Og hvorfor går det noen ganger galt?
Hva som skjer de aller første dagene
etter befruktning, vet vi en del om. Det er i
dag vanlig at man ved assistert befruktning
lar det befruktede egget vokse og dele seg
på laboratoriet i noen dager før det settes
inn i kvinnens livmor. Noen befruktede
egg blir ikke brukt, og det er tillatt å forske
på egg som er overtallige etter assistert

befruktning i inntil 14 dager. Etter 14 dager
går man fra at overtallige befruktede egg
har verdi som forskningsobjekt, til at de
samme befruktede eggene har rettigheter
som fremtidige mennesker. Hva som skjer
etter de første 14 dagene, og hvordan de
forskjellige organene utvikles inne i livmoren, og akkurat hvilke faktorer som spiller
inn for at et fremtidig barn skal bli levedyktig, vet vi derfor mye mindre om.
Det er nettopp perioden der fosteret utvikler alle organene man nå har forsket på i
Israel. Der har man etter lang tids prøving
og feiling klart å gjenskape akkurat de rette
omgivelsene i laboratoriet slik at museembryo utviklet organer. Forskeren bak, Jacob
Hanna, mener det er viktig å også kunne
gjøre liknende forsøk på humane embryo.
To andre forskningsprosjekt vi skriver om
i denne utgaven, har kommet med en annen
metode for å studere hvordan befruktede egg
utvikler seg. Der har forskerne laget kunstige
blastocyster, som de har kalt blastoider, ved
hjelp av stamcelleteknologi. Forskerne sier at
blastoidene ikke kan bli til liv, og at det er
snakk om strukturer som kanskje kan fortelle dem mer om hvordan stamcellene fungerer. Da vil man kanskje si at blastoidene har
verdi, og ikke rettigheter. Men vi vet at annen
reprogrammering av stamceller kan føre til
liv. I Biotekpodden har vi snakket om hvordan forskere har brukt stamcelleteknologi til
å lage kjønnsceller fra hudceller. Forsøk på
mus har vist at dette er mulig, og musene som
ble til med denne metoden har selv fått museunger igjen. Da er det tydelig at vi snakker om
noe som har rettigheter, og ikke verdi. Men
hvor går skillet?
Ved å finne ut hva som må klaffe for at
liv skal bli til, kan man også finne ut mer
om hvordan vi kan unngå at noe går galt.
Stamceller er supercellene som kan bli
til alle andre celler. Ved å finne ut mer om
hvordan stamcellene fungerer og utvikler

seg, kan vi kanskje bruke kunnskapen til å
behandle sykdom som vi i dag ikke har
noen behandling for.
Forskningen fortsetter å sprenge grenser
for hva som er mulig, og utviklingen skjer
ikke i jevnt tempo. Det kommer stadig utviklingshopp som åpner for helt nye muligheter,
og det er derfor viktig at vi hele tiden diskuterer hvor grensene skal gå; hvor skillet går
mellom hva som kan bli liv og har rettigheter,
og hva som er «kunstige» strukturer som
kun har verdi for forskning.
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Blastoidane er den mest komplette versjonen av laboratorieskapte befrukta egg som har
vore laga til no. Foto: Jun Wu Lab, The University of Texas Southwestern Medical Center.

Blastoiden

- ein modell av byrjinga på livet
– Å forska på utviklinga til mennesket er svært vanskeleg,
spesielt i den tidlege fasen av utviklinga. Det er nærast ein
svart boks, seier Jun Wu, molekylærbiolog ved University of
Texas Southwestern Medical Centre i USA, til den britiske
avisa The Guardian.
Av Caroline Bianchi Strømme
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EIT AV DEI STORE spørsmåla i utviklingsbiologien er å forstå korleis éi celle –
det befrukta egget – kan utvikla seg til å bli
eit foster. Og kva er grunnen til at det nokre
gonger går gale? To forskingsgrupper har
for første gong klart å laga strukturar som
liknar blastocysten, eit tidleg stadium i
utviklinga frå celle til menneske. Den nye
metoden er eit stort vitskapeleg gjennombrot som potensielt vil kunna gje oss mykje

» Det er uklart om dette nokosinne vil bli mogleg,

men fleire forskarar spår at det i framtida vil bli
mogleg å utvikla blastoidar som vil likna meir og
meir på ekte blastocystar.

kunnskap om denne mystiske delen av
utviklinga. Men forskinga reiser òg utfordrande etiske spørsmål. Kor langt bør me
gå for å etterlikna «liv» i laboratoriet? Og
korleis bør slik forsking regulerast?

Laboratorieskapte befrukta egg
Strukturane som forskarane ved University of Texas Southwestern Medical Centre
(USA) og Monash University i Clayton
(Australia) har laga, liknar på eit fem dagar
gammalt befrukta egg, òg kalla ein blastocyst. For å skilja dei frå blastocysten har dei
gjeve dei namnet blastoidar eller iBlastoidar. Forskinga er publisert i to separate
studiar i tidsskriftet Nature.
Kikkar ein på blastoidane i eit mikroskop, ser dei ut som små, hole ballar. Dei to
studiane syner at blastoidane har svært
mykje til felles med blastocysten: Både
strukturen og forma liknar. I tillegg har
blastoidane alle dei ulike celletypane som
finst i ein blastocyst: cellene som dannar
utgangspunktet for morkaka, og dei som
seinare vil spesialisera seg vidare til å bli til
dei 200 ulike celletypane i kroppen. Men
det er òg ein vesentleg skilnad – i motsetnad til blastocysten er blastoiden ikkje
utvikla frå samansmeltinga mellom ei eggcelle og ei spermcelle. Det eine forskningsprosjektet laga blastoiden av stamceller,
mens det andre prosjektet brukte hudceller
som blei omprogrammert til stamceller.
Forskarar har tidlegare laga såkalla «syntetiske» befrukta egg i laboratoriet. Blastoidane er meir sofistikerte og representerer den
mest komplette versjonen av eit laboratorieskapt befrukta egg som har vore laga til no.

Tekniske utfordringar
Blastoidane opnar opp for nye måtar å studera tidleg utvikling på. Mellom anna kan
ein bruka dei som modellar til å forska på

infertilitet, for å forstå korleis genetiske
sjukdommar oppstår under utviklinga,
eller kva ulike miljøpåverknader kan ha å
seia for utviklinga til befrukta egg. Dersom
ein i dag ønskjer å gjera denne typen forsking, treng ein befrukta egg som er til
overs etter assistert befrukting. Desse er
sjeldne og vanskelege å få tak i. Utviklinga
av blastoidar kan løysa dette problemet ved
å gjera det mogleg å laga og forska på
mange befrukta egg på éin gong.
Høvet til å laga humane befrukta egg i
laboratoriet utan å bruka kjønnsceller reiser
òg spørsmålet om metoden ein dag vil kunna
brukast til å laga menneske. Forskarane
meiner likevel at blastoidane ikkje vil kunna
utvikla seg til å bli levedyktige foster.
– Basert på dagens teknologi har me
ikkje verktøyet eller teknologien til å laga
dei identiske med ein blastocyst, seier Wu i
ei pressemelding.
Det er uklart om dette nokosinne vil bli
mogleg, men fleire forskarar spår at det i
framtida vil bli mogleg å utvikla blastoidar
som vil likna meir og meir på ekte blastocystar. Kva gjer me etter kvart som me får
bukt med dei tekniske utfordringane?

berre er lov til å forska på befrukta egg
inntil 14 dagar etter befrukting. Regelen
oppstod på slutten av 70-talet, etter at
forskarar viste at det var mogleg å befrukta
egg i laboratoriet og det første IVF-barnet
vart født. Det er ulike grunnar til at grensa
vart sett på akkurat 14 dagar. Dette er
mellom anna tidspunktet der den såkalla
primitivstreken vert danna. Det er det
første steget i organdanninga og danninga
av dei ulike celletypane i kroppen. I tillegg
vil dei første nervecellene og nervesystemet
først bli danna etter dag 14.
Sjølv om blastoidane ikkje kan reknast
som ekte blastocystar, valde forskarane bak
Nature-studiane sjølve å avslutta eksperimenta etter 14 dagar. Dei påpeiker likevel at
det framleis er uklart om 14-dagarsregelen
òg gjeld for befrukta egg som er framstilte i
laboratoriet.
Det er brei semje blant forskarar og bioetikarar om at det no er naudsynt å klargjera korleis strukturar som liknar befrukta
egg skal regulerast. Den raske utviklinga av
nye og meir sofistikerte strukturar reiser
nye etiske og samfunnsmessige problemstillingar og krev samtalar rundt korleis me
bruker slike strukturar i forskinga.

Nye gjennombrot
– nye etiske utfordringar
Forsking på befrukta egg frå menneske er
strengt regulert. Mellom anna er det ikkje
tillate å befrukta eit egg for forskingsføremål åleine. Dette er knytt til tanken om at
slike egg i prinsippet vil kunna utvikla seg
til å bli menneske. Å bruka befrukta egg
utelukkande som eit middel i forskinga kan
difor reknast som etisk uakseptabelt. Men i
kva grad kan blastoidane reknast som liv?
Og kor mykje skal dei likna ekte blastocystar før dei bør få den same etiske statusen?
Ei anna problemstilling gjeld den såkalla
«14-dagarsregelen», som inneber at det

Referansar:
Nature 591, 620–626 (2021). https://doi.
org/10.1038/s41586-021-03356-y
Nature 591, 627–632 (2021). https://doi.
org/10.1038/s41586-021-03372-y
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Dyrker museembryo
på glass
Nesten gjennomsiktige embryo ligger badet i gylden væske i
glassbeholdere som roterer langsomt. Små hjerter banker bak
den tynne huden. Det minner om scener fra en science-fiction
film, men dette er ingen fremtidsfantasi.
Av Stine Hufthammer Indrelid

Museembryoene dyrkes i roterende glassbeholdere der både trykk, oksygen og temperatur er nøye regulert. Alle foto: Jacob Hanna lab.
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De israelske forskerne dyrket befruktede egg
fra mus i laboratoriet fra dag 6 til dag 11 etter
befruktning. I løpet av disse dagene danner
embryoet både lemmer og indre organer.
Et musesvangerskap varer i omtrent 20 dager.

EN BUTT SNUTE, HALE og tydelige
anlegg til ører og forpoter. I laboratoriet til
Jacob Hanna ved Weizmann Institute of
Science i Israel dyrker forskerne museembryo i gjennomsiktige glassbeholdere.
Hanna og de andre forskerne har fått til
noe ingen andre har klart tidligere: Å få
pattedyrembryo til å utvikle organer utenfor det stimulerende og beskyttende miljøet i livmoren.

Fra celleklump til foster
Da museembryoene ble tatt ut av musemor
på dag fem etter befruktning kunne de
minne om små ubevegelige larver og besto
av noen få hundre celler. Men etter ha fått
utvikle seg i den kunstige lab-livmoren frem
til dag 11 er det lett å kjenne igjen et nesten
ferdig, lite museembryo med alle organer:
Med begynnende lemmer, egen blodsirkulasjon, en utviklet hjerne og et bankende hjerte.
Det er ikke første gang noen forsøker å
dyrke embryo utenfor livmoren. Siden 1930tallet har flere forskere forsøkt å få til dette
og flere har kommet et stykke på vei. Befruktede egg kan dyrkes i laboratoriet over noen
dager uten utviklingsforstyrrelser. Ved
assistert befruktning for mennesker hentes
for eksempel egg ut av eggstokkene, befruktes utenfor kroppen og dyrkes i 2-5 dager før
det befruktede egget settes tilbake i kvinnens livmor.
GENialt har også tidligere skrevet om
forskere ved Children’s Hospital of Philadelphia som ved hjelp av en kunstig livmor,
en såkalt biobag, har holdt lammefostre i
live. Men disse lammene hadde allerede
fullt utviklede organer da de ble flyttet ut av
mor og over til en kunstig livmor. Det nye
med Hanna og kollegaenes forskning er at
de har klart å holde embryoene i live gjennom den kritiske fasen fra tidlig embryostadie til stadiet da alle de viktigste organer
er dannet. Slik har de vist at embryoet selv
inneholder informasjonen det trenger for å
utvikle seg, uten livmorens påvirkning.

Lang tids prøving og feiling
For å få til dette har Hanna og kollegaene
hans jobbet systematisk med å teste hvilke
betingelser som best støtter embryoutviklingen. De har funnet frem til en egen
næringsløsning og utviklet et system som
sørger for at trykk, oksygen og temperatur er
presist regulert og tilpasset de ulike stadiene
i embryoutviklingen. Men det er enda en
lang vei å gå før det er mulig å lage museunger helt uten musemor. Et gjennomsnittlig
svangerskap for mus er på omtrent 20 dager,
og det er foreløpig ikke mulig å holde embryoene i live lenger enn til dag 11 i laboratoriet.
Etter dette tidspunktet er embryoene blitt så
store at det er vanskelig å sørge for at alle
cellene får nok næring og oksygen til fortsatt
vekst. Lab-embryoene mangler den viktige
blodforbindelsen til mor som skal sørge for å
transportere oksygenrikt blod og næringsstoffer til, og avfallsstoffer vekk, fra embryoet. Først når forskerne klarer å løse dette
problemet vil det være mulig å flytte hele
svangerskapet ut av musemor.

Kontroversiell forskning
Hannas resultater ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature i mars i år og har
allerede fått stor oppmerksomhet i medier
verden over. Mange lurer på hvor lang veien
er fra å dyrke musefostre utenfor musemor
til å dyrke menneskefostre i laboratoriet.
Kan det i fremtiden bli mulig for mennesker å reprodusere seg uten mor, og uten
graviditet? Hanna sier at han selv enda ikke
har brukt metoden til å dyrke menneskeembryo, men utelukker ikke at han vil gjøre

dette den dagen etiske retningslinjer og
lovverk tillater det:
– Det er veldig viktig å gjøre slike eksperimenter med menneskembryo, fordi vi i
dag har så lite informasjon om disse stadiene av menneskelig utvikling, sier Hanna
til Science magazine.
Kommentarfeltene til aviser i Israel som
omtaler studien viser at det er stor uenighet
rundt den nye teknologien også i Hannas
eget hjemland: «Hvorfor prøver du å ta
Guds plass og lage levende vesener?» spør
én. «Dette kan være løsningen på abortproblemet», sier en annen: «kvinner kan bare
overføre fostrene de ikke ønsker til en
kunstig livmor i stedet for å abortere dem».

Nyttig verktøy
Forskerne legger likevel mest vekt på at den
kunstige livmormodellen deres vil bli et
viktig verktøy for å studere tidlig embryoutvikling og å lære mer om hvordan organer i
embryoet dannes. Prosessene som hittil har
vært skjult inne i livmoren kan nå studeres
direkte i laboratoriet. Forskerne kan gjøre
genetiske endringer i embryo og studere
effekten av disse endringene over tid, eller
sette inn stamceller og se hvordan disse oppfører seg i embryoet. Modellen gjør det også
mulig å undersøke hvordan giftstoffer, sykdomsfremkallende mikroorganismer eller
andre miljøstimuli kan påvirke utviklingen
til embryoet. Dette kan gi viktig kunnskap
om hvorfor det er vanskelig for enkelte å bli
gravide, hvorfor mange svangerskap ender
med tidlig spontanabort og hvorfor noen
fostre ikke utvikler seg slik de skal.

Referanser:
Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03416-3
GENialt https://www.bioteknologiradet.
no/2018/05/i-genialt-hvordan-vil-dine-barnebarn-lage-barn/
Science 17 mars 2021, doi:10.1126/science.abi5734
https://www.timesofisrael.com/in-major-breakthrough-artificial-israeli-womb-turns250-cells-into-mouse-fetus/
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Kimære organismar

–mytiske monster eller viktige verktøy?
Mytiske vesen samansett
av ulike dyr har både fasinert
og skremt menneske gjennom
alle tider. Dei verkelege kimærane sprutar ikkje eld og
har verken løvehovud eller
slangehale, men dei vekker
likevel både fasinasjon og
harme.
Av Stine Hufthammer Indrelid
I APRIL I ÅR rapporterte ei gruppe
forskarar at dei hadde sett inn humane
stamceller i 132 befrukta egg frå krabbemakak-aper. Professor Juan Carlos Izpisua
Belmonte ved Salk institute for Biological
Studies i California, USA, laga saman med
ein gruppe kinesiske og spanske forskarar
verdas første kimære befrukta egg med
celler frå både aper og menneske.

Teknikk mot etikk
Ved å bruke celler merkte med raud fluorescens kunne forskarane følge vegen til dei
humane stamcellene i dei befrukta apeegga
og vise at cellene overlever, deler seg og blir
ein del av dei kimære befrukta egga. Egga
vart dyrka i laboratoriet, og ingen av dei

levde lenger enn 19 dagar. Dei vart aldri
sette inn i ei vertsmor og fekk ikkje utvikle
seg vidare til foster. Forsøket flyttar likevel
grensene for kva som er teknisk mogleg og
utfordrar kva som er etisk akseptabelt.

råde for menneske/dyr-kimærar er som
vevs- eller organprodusentar. Pasientar som
treng eit nytt organ må ofte vente lenge i
donorkø. Kanskje kan det ein dag bli mogleg
å bruke pasienten sine eigne celler til å dyrke
organ med matchande vevstype i kimærar.

Treng vi å blande artar?
Fleire kritiske stemmer har spurt om vi
eigentleg har bruk for denne type forsking.
Ja, meiner kimæreforskarane. Izpisua Belmonte og kollegaene hans seier at kimærar
som kryssar artsgrenser er gode modellar
når ein skal studere stamceller og tidleg
embryoutvikling.
– Målet er å forstå korleis celler frå ulike
artar kommuniserer med kvarandre i
embryoet, seier han til Nature.
I dag brukar ein ofte dyremodellar i biomedisinsk forsking. Kunnskapen ein får
ved å studere kimære befrukta egg med
celler frå både ape og menneske kan gjere
det mogleg å lage kimærar også mellom
menneske og artar vi ikkje er i nær slekt
med, som mus, meiner Izpisua Belmonte.
Menneske/dyr-kimærar kan ha fleire
moglege bruksområde innan både forsking
og framtidig medisin. Om vi lagar dyr som
er meir like menneske, kan vi studere sjukdomsutvikling og teste effekt av ulike
behandlingar i dyr som representerer menneskeleg sjukdom betre enn dyremodellane
vi brukar i dag. Eit anna mogleg bruksom-

Nokre dyr er likare enn andre
Arbeidet med å lage kimære befrukta egg
med celler frå både menneske og ape vekker
sterke reaksjonar. Kimærforsking reiser
etiske problemstillingar knytte til både
dyrevelferd, bruk av humane stamceller og
menneskeleg identitet. Mange meiner at
forsøk som dette er med på å viske ut skiljet
mellom menneske og dyr, og hevdar at slike
forsøk er unaturlege og uetiske. Korleis skal
ein regulere befrukta egg som har celler frå
både dyr og menneske? Lik befrukta egg frå
menneske? Lik befrukta egg frå dyr? Eller
noko anna? Endå vanskelegare blir det
dersom ein ser for seg at dei kimære befrukta
egga får utvikle seg forbi embryostadiet. Kva
om humane stamceller endar opp som
hjerneceller eller kjønnsceller. Får vi eit dyr
som er ein kimære og som tenker som eit
menneske? Eller som kan produsere menneskeleg avkom?
Nokre ser menneske/ape-kimærar som
ei framtidig løysing på medisinske problemstillingar, medan andre meiner at kimærar
heller bør fortsetje som ein myte.

Referansar:
Cell 184, 2020–2032 (2021), doi:https://
doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.020
Nature 540, 51–59 (2016), https://doi.
org/10.1038/nature20573
Nature 592, 497 (2021), doi: https://doi.
org/10.1038/d41586-021-01001-2

Kimære

Kimæren i gresk mytologi var eit eldsprutande uhyre med giftig bit som var ein del løve, ein del geit og
ein del drage eller slange. Foto: iStock
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I biovitskap er kimærar organismar som
inneheld celler frå to eller fleire genetisk
ulike individ. Slike kimærar kan ein lage
i laboratoriet ved å kombinere tidlege
embryo frå to individ, eller ved å
overføre vev frå ein organisme til ein
annan.

Biotekpodden:

Treng vi
to kjønn?
Forskarar har klart å lage
levande mus frå hudceller.
Kva kan det føre til?
Av Mette Risa
FORSKARAR HAR klart å reprogrammere hudceller frå mus til å bli kjønnsceller, slik at to homus fekk museungar saman.
Kan slike kjønnsceller gjere at menneske,
både ufrivillig barnlause og likekjønna par,
no kan få barn som er genetisk knytt til

begge partnarane? Bør vi gjere dette? Og
bør vi bruke uttrykket ”kunstige kjønnsceller”? Forskinga syner at mus som blir til
med denne metoden ikkje er meir kunstige
enn vanlege mus.
I Bioteknologirådet sin podkast, Biotekpodden, hadde me besøk av professor Arne
Klungland, som forskar på utvikling av
befrukta egg og genregulering, og professor
Ole Frithjof Norheim, leiar av Bioteknologirådet. Diskusjonen gjekk om korleis ein kan
lage stamceller av spesialiserte celler, reprogrammere desse til andre typar spesialiserte

celler, og nokre av dei mange etiske problemstillingane dette fører med seg.
Det kjem ein ny episode av Biotekpodden
kvar månad, og fleire av episodane har blitt
lasta ned godt over 1000 gonger. Vi har
snakka om korleis genteknologi vart nytta til
å utvikle vaksinar mot Covid-19, om genredigering med Crispr i menneske og dyr, kva
gravide vil få tilbod om etter bioteknologiforliket i mai 2020 og korleis politiet bruker
DNA i si etterforsking. Du finn Biotekpodden på vår nettside, og kan høyre alle episodane hjå Spotify og Apple podkast.

Nye medarbeidarar

i Bioteknologirådets sekretariat
Bioteknologirådet har fått to nye medarbeidarar sidan førige utgåve av GENialt;
Eirik Joakim Tranvåg og Stine Hufthammer Indrelid.
Eirik Joakim Tranvåg
Seniorrådgjevar
Eirik er lege og har akkurat levert
doktorgradsavhandlinga si om
persontilpassa kreftmedisin og
korleis skreddarsydd diagnostikk
og behandling av kreft kan gjere
det meir utfordrande å ta rettferdige prioriteringsavgjersler i helsetenesta. Han har og vore medlem i
Klinisk etikk-komité i Helse Bergen
i fleire år. Eirik er særleg interessert i ny medisinsk teknologi og etiske dilemma dei kan føre til, og
ser fram til å jobbe med problemstillingar i skjeringspunktet mellom
teknologi, vitskap og samfunn.

Stine Hufthammer Indrelid
Seniorrådgjevar – vikariat
Stine har bakgrunn frå genetikk
og har ein doktorgrad i cellebiologi
frå Noregs miljø- og biovitskaplege
universitet. I doktorgradsarbeidet
og i seinare forsking har ho vore
oppteken av korleis bakteriar og
immunsystemet samhandlar i
frisk og betent tarm, og seinare
også i munnhola. Stine er særleg
interessert i etikken rundt bruk av
genteknologi og medisinsk bioteknologi. Moderne bioteknologi gjev
mange nye moglegheiter til å studere, førebygge og behandle sjukdom,
men kan også flytte grenser for kva vi meiner er etisk akseptabelt. Stine
synest det er viktig at alle får ta del i debatten rundt kva som skal og
bør vere lovleg.
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Foto: iStock.

Foto: iStock.

Tårevåte miniorganer

og krokodilletårer
Forskere i Nederland har klart å lage verdens første
kunstige tårekjertler – og fått dem til å gråte.
Av Stine Hufthammer Indrelid

VISSTE DU AT mennesker er de eneste
dyrene som gråter for å vise følelser? Tårekjertlene bidrar også til en jevn strøm av tårevæske som fukter og beskytter øyet. Sykdom
og alderdom kan føre til nedsatt tåreproduksjon, men nå gir tårevåte organoider håp til
pasienter som sliter med tørre, vonde øyne.
Organoider er miniorganer dannet ved å
dyrke stamceller i tredimensjonal cellekultur. Nylig laget nederlandske forskere
verdens første tårekjertelorganoider. Forskerne, ledet av professor Hans Clevers,
hentet stamceller fra tårekjertler i mus og
mennesker. Ved å gi cellene riktige næringsog vekstbetingelser fikk de stamcellene til å
dele seg og danne flercellede strukturer som
ligner strukturene en finner i tårekjertelvev.
Deretter modnet forskerne cellene til spesialiserte tårekjertelceller.
Når mennesker opplever smerte produserer vi stresshormoner, som også fungerer
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som nervesignalstoffer. Da forskerne stimulerte organoidene med slike signalstoffer
tok organoidene til tårene: De blåste seg
opp som små tårefylte vannballonger.
Organoidene kan brukes til å studere
sykdomstilstander som gir tørre øyne og til
å teste mulige behandlinger. I fremtiden
tror forskerne også at tårekjertelorganoider kan brukes i transplantasjonsbehandling av pasienter som lider av tørre øyne.
Nå planlegger forskningsgruppen en
passende oppfølging til forsøket: Til Nature
sier de nemlig at deres neste prosjekt blir å
dyrke krokodille-tårekjertelorganoider. De
kan altså snart bli de første i verden til å
produsere ekte krokodilletårer i laben.
Kilder:
Cell Stem Cell (2021): https://doi.org/10.1016/j.
stem.2021.02.024 (2021)
Nature 591, 515 (2021) doi: https://doi.
org/10.1038/d41586-021-00681-0

Fremskritt

for jordbruk

Den internasjonale romstasjonen er s
spesielle kluter og luftfiltre klarte ast
bakterier - Methylobacterium ajmalii.
kan danne grunnlag for et sunt jordsm
Av Håvard Øritsland Eggestøl

ASTRONAUTENE fant fire ulike bakteriestammer på innsiden av den internasjonale romstasjonen. Bakterieprøvene ble
tatt med tilbake til jorden hvor forskerne
spredde ut materialet på dyrkningsskåler.
Romstasjonsbakteriene begynte å vokse,
og forskerne kunne plukke ut opphopninger av bakterier som kalles kolonier. Analyser av arvematerialet til bakteriekoloniene
viste at dette er bakterier fra kloden vår
som astronautene har tatt med seg opp i
verdensrommet. Forskerne ble svært overrasket av spesielt tre stammer, som tilhørte en bakterieart som frem til nå har
vært ukjent for vitenskapen.

Foto: iStock.

Den internasjonale romstasjonen har gått i
bane rundt jorden siden 2000.

i rommet

svært ren, men bevæpnet med
tronautene å finne en helt ny art
Håpet er at de nye bakteriene
monnsklima i rommet.

Stordalen sett fra Nuolja.

Mikrobene som kan

avfyre klimabombe
I de svenske myrene jakter forskere på mikrober som
kan utløse en klimabombe. For å forstå en av de største
truslene vi kjenner til, gjør de omhyggelig analyse av
DNA-et til svensk gjørme.
Av Håvard Øritsland Eggestøl

Den nye bakterien sine jordlige slektninger er kjent for å leve i symbiose
med planter, og arvemateriale fra romstasjonsbakteriene viste at også de kan
være en god venn for matplanter.
Funnet er spennende da man ikke
visste at slike nyttige bakterier fra jordkloden ville trives i rommet. NASA har
et eget program knyttet til jordbruk i
rommet, og mener disse bakteriene
kanskje kan bli brukt til å dyrke mat på
Mars. Men det gjenstår fortsatt mye
forskning før vi kan sende ut de første
agronautene.
Kilde: https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fmicb.2021.639396/full

I PERMAFROSTEN har rester fra forhistoriske dyr og planter ligget uforstyrret i lang
tid. Frem til nå har 1600 milliarder tonn
karbon ligget lagret i permafrosten, dobbelt
så mye karbon som det er i atmosfæren. Men
de lange vintrene i nordområdene tar slutt i
takt med klimaendringene, og når permafrosten smelter, begynner dette organiske
materialet fra dyr og planter å råtne.
Metan og karbondioksid pipler nå ut fra
myrene nord for polarsirkelen. En og en
halv time øst for Narvik, på andre siden av
svenskegrensen, ligger en av de myrene
man har forsket mest på, Stordalsmyren.
I flere tiår har svensker og andre forskere
målt gassutslipp fra Stordalsmyren, men
det har vært vanskelig å finne ut om karbo-

net i metangassen har kommet fra luften
eller myren. For å finne svaret har forskerne tatt med seg gjørmeprøver til laboratoriet og analysert DNA-et.
Ved å gjøre genomanalyser av DNAprøvene og kombinere disse med gassmålinger fra myren fant forskerne ut at når
myren tinte så endret mikrobenes metanproduksjon seg. Mikrobene gikk fra å bruke
luften til å bruke myren som karbonkilde.
Med denne kunnskapen kunne forskerne
forutsi hvor mye av karbonet som kom fra
myren når temperaturen økte. Dette funnet
blir nå tatt med i klimamodellene.
Kilde: https://www.nature.com/articles/
nature13798
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To dager – fire byer:

Bioteknologidagen 2021

Bioteknologidagen 2021 hadde deltakere fra hele landet. Øverst fra venstre: Helseminister Bent Høie, leder av Bioteknologirådet Ole Frithjof Norheim og direktør i Bioteknologirådet Petter Frost. Nederst fra venstre: Trygve Brautaset,
NTNU, Johanna Ericsson Sollid, Norges arktiske universitet – UiT og Åsmund Husabø Eikenes, UiO.
Foto: Borgos Foto AS (Høie), Bioteknologirådet, privat.

Årets bioteknologidag ble et heldigitalt arrangement over to dager.
For første gang var programmet en innholdsrik turné med
sending fra fire ulike byer.
Av Anne Marit Ryen

– FOR Å MARKERE at Bioteknologirådet
er hele Norges råd, har vi i år samarbeidet
med universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi er svært fornøyde med
samarbeidet, sier leder for Bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim.
Programmene fra de ulike byene gav en
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smakebit på de viktigste hendelsene innenfor bioteknologi i året vi har bak oss. Samtidig så vi også nærmere på utviklingen innen
gen- og bioteknologi som vi tror vil prege oss
fremover. Sendingene fra begge arrangementsdager er tilgjengelig på Bioteknologirådets hjemmeside og YouTube-kanal.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
var første innslag med en videohilsen hvor
han gratulerte Bioteknologirådet med
30-årsjubileet. Deretter gikk sendingen
videre til studio i Oslo, hvor tema var eggdonasjon, genetiske selvtester og anonyme
sæddonorer.

OSLO
Donasjon og genetiske selvtester
Med endringene i bioteknologiloven i 2020,
kan par som ikke kan bli gravide med egne
egg få mulighet til å benytte egg fra donor.
I Oslo fikk vi høre vi mer om hva som må på
plass før et tilbud om eggdonasjon blir en
realitet.
– Først og fremst må eggdonorer rekrutteres. Klinikkene må ha systemer for å vurdere om donor har god fysisk og psykisk
helse. Det er ikke lov med kjøp og salg av
egg, donors motivasjon skal være altruistisk, forteller Péter Fedorcsák, som er avdelingsleder ved Reproduksjonsmedisinsk
avdeling på Oslo universitetssykehus.
I forbindelse med Stortingets behandling
av bioteknologiloven i fjor kom også vedtak
om genetiske selvtester. Stortingsflertallet
ønsker å forby genetiske tester av barn utenfor helsevesenet, og også se nærmere på en
mulig generell lovregulering av markedet for
gentester på nett. Testene reklamerer med å
kunne si noe om alt fra din risiko for alvorlige
sykdommer til hvilken hudpleie du bør bruke.
I Oslo ble det debatt rundt personvernhensyn
når man sender eget DNA ut av landet, og om
det er en fordel å vite om mulige fremtidige
sykdommer man er disponert for.
Genetiske selvtester på nett gjør at opplysninger om slektskap har blitt mer tilgjengelig. Hvis man er donorunnfanget, gir
de private slektskapsdatabasene en ny
mulighet til å spore både halvsøsken og
donor. Samtidig er det eksempler på personer som ikke vet at de er donorunnfanget,
men oppdager dette tilfeldig gjennom en
slektskapstest kjøpt på nett. I Oslo hørte vi
en personlig historie om det å finne ut i
voksen alder at man er blitt til ved sæddonasjon, og synspunkter knyttet til åpenhet
om biologiske bånd i familien.

TRONDHEIM
Gravid 2022
I Trondheim ble vi bedre kjent med hvordan den nye hverdagen vil bli for gravide i
Norge. Alle vil få tilbud om tidlig ultralyd i
det offentlige, flere vil få tilbud om Noninvasiv prenatal test (NIPT) i offentlig regi,
og det blir tillatt for alle gravide å ta NIPT
privat. Vi fikk høre mer om de mange praktiske detaljer som må på plass. Det må
kjøpes inn medisinsk utstyr, og helseperso-

nell over hele landet må få opplæring. Så
selv om lovendringene er vedtatt, vil tilbudet først blir en realitet når finansiering og
kvalifisert helsepersonell er på plass. Dette
temaet kan man høre mer om i Bioteknologirådets egen podkast, Biotekpodden, i episoden «Gravid 2022».
Det er et stort marked for forskere og
selskaper som ønsker å utvikle metoder
som gir mer kunnskap om fosteret i mors
liv, og hva dette kan føre til var tema for
debatten om fremtidens fosterdiagnostikk.
Professor Niels Uldbjerg ved Aarhus universitet fortalt om en ny ikke-invasiv test,
Evita-testen, som kan kartlegge alle kromosomene hos fosteret, og ikke bare de tre
trisomiene man skal se etter ved NIPT i
Norge. Målet er å avdekke eventuelle alvorlige sykdommer, men testen viser at vi
fremover vil kunne få vite stadig mer om
fosteret på et tidlig tidspunkt.

TROMSØ
DNA i politiarbeidet
På programmets dag to reiste vi nordover
til Tromsø, for å høre om bruk av DNA i
politiarbeid. Politiet i USA og Sverige har
oppklart drapssaker ved å søke med DNAprofil fra åsted mot kommersielle slektskapsdatabaser for å finne slektninger av
en mulig gjerningsperson. I Sverige løste
de «Linkøping-saken», et uoppklart dobbeltdrap, ved bruk av slike slektskapsdatabaser. I Tromsø fikk vi høre Kripos fortelle
om at de nå arbeider med å se på hvordan
norsk politi kan bruke private slektskapsdatabaser til å gjøre DNA-søk i alvorlige
kriminalsaker. Debatten i Tromsø illustrerte at metoden kan være et viktig verktøy for kriminalitetsbekjempelse, men at
det samtidig er personvernhensyn som må
vurderes ved bruk.
En annen ny form for bruk av DNA i
politiarbeid er DNA-fenotyping. Rettsgenetisk senter ved Universitetet i Tromsø gjør
undersøkelser av biologiske spor for politiet, og forsker i tillegg på DNA-fenotyping.
– DNA-fenotyping innebærer å kunne si
noe om en persons utseende ut ifra vedkommendes DNA. Gjennom en sporprøve,
for eksempel spytt eller blod, kan vi si
kjønn med sikkerhet, og vi kan anslå hvilken hårfarge, øyenfarge og etnisitet en
person har, forteller Thomas Berg, som er
førsteamanuensis ved Rettsgenetisk Senter.

BERGEN
Bioteknologi og global
matproduksjon
Avslutningsvis gikk turen til Bergen, hvor
tema var hvilken rolle genredigering kan
få i fremtidens matproduksjon. I 2020 gikk
Nobelprisen i kjemi til forskerne bak genredigeringsverktøyet Crispr. Crispr-teknologien er både billigere og mer presis enn
tidligere tilgjengelige metoder for å klippe
og lime i DNA.
Programmet fra Bergen viste frem hvilke
muligheter genredigering kan gi uten å lage
«vanlige» GMOer med gener satt inn på
tvers av arter. For eksempel kan man utvikle
hvete som bedre tåler tørke eller poteter som
tåler tørråte. Anna Wargelius ved Havforskningsinstituttet i Bergen, fortalte om deres
forskningsprosjekt hvor oppdrettslaks er
gjort steril ved genredigering. Fordelen med
den genredigerte oppdrettslaksen er at den
ikke kan formere seg og blande seg med villaks dersom den rømmer.
Samtidig dreide debatten seg om hvordan EU og Norge bør regulere bruken av
genredigering når EU definerer alle genredigerte organismer som GMO, mens det ikke
er tilfelle andre steder i verden.
– Vi snakket om betydningen av globale
endringer innenfor genteknologien for
fremtidig matproduksjon. Her har man et
hensyn til innovasjon og konkurranse på
den ene siden, men samtidig også behovet
for å være føre var ved bruk av nye teknologier, sier Håvard Øritsland Eggestøl, seniorrådgiver i Bioteknologirådet og ordstyrer
for debatten om genteknologi.

Bioteknologidagen 2022
Årets bioteknologidag illustrerte bredden
av tema innenfor bioteknologi som er viktige, fra politiarbeid til matproduksjon.
Rundt 40 engasjerte deltakere med ulik
bakgrunn og faglig tilhørighet i ulike byer
bidro på scenen, og over 1000 mennesker
har enten fulgt sendingene eller sett dem i
ettertid.
– En stor takk til alle som bidro i programmet. Neste år håper vi på å gjenta
suksessen med arrangementer fra ulike
steder i Norge, og da med publikum i salen,
sier leder for Bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim.
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Mange har ventet på svar på om norsk politi kan benytte de nye metodene innen DNA-søk. Foto: iStock

Norsk politi får bruke

nye DNA-metoder
Norsk lov er ikke til hinder for at politiet kan gjøre søk
mot private slektskapsdatabaser i etterforskningen, ifølge
Justis- og beredskapsdepartementet. Politiet jobber nå med
en utredning om hvordan metoden kan brukes i Norge.
Av Truls Petersen

NYTTEN VED Å BRUKE private DNAdatabaser ble tydelig for en hel verden
våren 2018, da Joseph DeAngelo ble arrestert i Sacramento i USA. DeAngelo viste seg
å være den beryktede Golden State Killer,
som i perioden 1973–1986 stod bak 13 drap
og over 50 voldtekter. Politiet hadde DNA
fra flere av åstedene, men søk i politiets IDregister ga ingen treff.

Ivrige slektsforskere
I 2016 ble etterforskningen intensivert.
En ny mulighet hadde dukket opp. Slektsforskning med DNA hadde blitt så popu-
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lært at det nå fantes store, private databaser
med DNA fra langt flere mennesker enn i
politiets registre. Søk i disse databasene
gjør det også mulig å spore personer som
ikke har kjøpt en slik test, men som har
slektninger som har gjort det.
Politiet i California innledet et samarbeid med en dyktig slektsforsker, og via
slektninger i databasen fant de DeAngelo.
Resten av historien er nå kjent for mange.
Den 21. august i fjor ble DeAngelo dømt til
livsvarig fengsel.
I juni 2020 kom nyheten om at svensk
politi hadde brukt den samme metoden til

å spore opp en person som ble arrestert
og mistenkt for å ha drept to personer
i Linköping i 2004. Saken hadde vært uløst
i 16 år, og er i dag den nest dyreste etterforskningen i svensk historie etter Palme-saken.
Rettsaken i Sverige gikk omtrent samtidig
med saken mot DeAngelo, og 1. oktober
2020 ble en mann fra Linköping funnet
skyldig og dømt til psykiatrisk helsevern.

Ikke overraskende
På Bioteknologidagen i april i år ble saken
fra Sverige diskutert av både forskere og
politiet. Flere ga uttrykk for at pågripelsen
var forventet.
– Oppklaringen i Linkøping-saken var
absolutt ikke overraskende, sa Leif Morten
Eide, som er politiadvokat i Kripos.
I Norge er det det enkelte politidistrikt
som sikrer spor i egne saker og sender disse
til analyse. Kripos har ansvaret for DNAregisteret. Det mange lurer på, er imidlertid om – og når – norsk politi kan ta i bruk

de samme metodene. Inntil nylig har både
Kripos og norske fagmiljøer ventet på
juridiske avklaringer. Disse avklaringene
har nå kommet.

Anbefalinger fra 2018
Allerede i 2018 leverte Bioteknologirådet en
lengre uttalelse om ny bruk av DNA i politiarbeid. I tillegg til bruk av private databaser
tok rådet opp muligheten for søk etter familiemedlemmer i politiets egen DNA-database og bruken av genetiske analyser for å si
noe om hvordan en ukjent person kan se ut.
Den gang signaliserte norsk politi at de
ønsket å bruke disse metodene, men at de
ikke kunne gjøre det før det var klart at
bruken var innenfor loven. I sin uttalelse
påpekte Bioteknologirådet at jussen burde
avklares.
Leif Morten Eide forteller at Bioteknologirådets uttalelse fra 2018 var viktig for å
sette saken på dagsorden. Selv om det gjenstår mye arbeid, er han positiv til at det har
kommet noen avklaringer.
– Nå er det heldigvis fremdrift i saken,
sier Eide.

Svar fra departementet
I oktober 2020 skrev Bioteknologirådet et
nytt brev til departementet med spørsmål om
status i saken. 16. desember 2020 fikk Bioteknologirådet svar fra Justis- og beredskapsdepartementet. Der skriver departementet at
«politiregisterlovgivningen ikke kan sies å
være til hinder for å benytte flere av metodene
som beskrives i uttalelsen». Som eksempel
nevner departementet «at politiet i straffesaker kan utlevere DNA-profiler til kommersielle DNA-baser med anmodning om søk».
Søk etter familiemedlemmer i politiets registre er ikke nevnt i brevet.

Førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, Guri
Lenth, mener bruk av politiets egne registre til
slektskapssøk vil kreve lovendring. Foto:
Riksadvokaten.

Leif Morten Eide, politiadvokat i Kripos.
Foto: Kripos.

Guri Lenth er førstestatsadvokat hos
Riksadvokaten. Hun sier til Bioteknologirådet at Riksadvokaten mener bruk av politiets
egne registre til å søke etter familiemedlemmer vil kreve lovendring.
– Det må blant annet vurderes om en
slik bruk av politiets DNA-registre kan skje
uten at terskelen for registrering heves og
reglene om sletting endres, påpeker Lenth.
Foreløpig har med andre ord norsk
politi ikke de samme muligheter som sine
svenske kolleger.

forsøk på drap, voldtekt og grov vold, forteller Eide.
Ifølge Eide kan det kan dreie seg om
«ganske mange saker».
– Det skjer rundt 30 drap i året i Norge,
og de fleste blir oppklart. Men antallet
voldtekter er langt flere, og oppklaringsandelen for voldtekt er langt lavere.

Tar tid
I forbindelse med omtale av saker i andre
land, har det vært ulike påstander om hvor
ressurskrevende de nye metodene er. Eide

» Å laste opp et resultat i en database er

ikke spesielt ressurskrevende, men å
tolke resultatene kan ta tid.

Kripos utreder metodene
Brevet fra departementet innebærer heller
ikke at alt er avklart når det gjelder søk i
slektskapsdatabaser eller bruk av utseendetester. Departementet har bedt Riksadvokaten om en uttalelse. Riksadvokaten
har i sin tur har bedt Kripos om å gi en nærmere vurdering av metodene.
Leif Morten Eide forteller at Kripos har
satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe for å
jobbe med dette.
– Det er både lovmessige og etiske sider
som må ses nærmere på. Det gjelder blant
annet personvernet, og her har vi internasjonale forpliktelser etter Den Europeiske
Menneskerettskonvensjonen, sier Eide.
Et av spørsmålene som trenger avklaring er i hvilke saker metodene kan være
aktuelle.
– Som et utgangspunkt vil det være de
mest alvorlige forbrytelsene, som drap,

forteller at dette er en av tingene arbeidsgruppen skal jobbe med.
– Å laste opp et resultat i en database er
ikke spesielt ressurskrevende, men å tolke
resultatene kan ta tid. Det kommer blant
annet an på hvor nært slektskapet er
mellom profilen fra åsted og profilen i databasen. Hver sak er forskjellig.
Tidligere har både Bioteknologirådet og
flere fagmiljøer bedt om en offentlig utredning, en NOU. Er dette sporet forlatt?
– Det er ikke sikkert. I første omgang
ønsker vi å se på alle aspekter ved metodene, også opp mot lovverket vi har i dag.
Vi håper arbeidet vi gjør nå kan bane vei –
enten for å starte en større utredning eller
åpne opp for begrenset bruk.
Dermed kan Eide heller ikke si sikkert
når den første saken kommer. Men han er
optimist.
– Vi håper det kan skje snart.
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Tuva Moflag (AP), Åshild Bruun-Gunderesen (FrP) og Nicholas Wilkinson (SV) på vei ut av Stortinget etter å ha fått vedtatt store endringer i bioteknologiloven
25. mai 2020. (fra venstre til høyre) Foto: Stortinget

Mitokondriedonasjon

– hva er det egentlig?
Da bioteknologiloven ble endret i fjor ba stortingsflertallet
regjeringen «jobbe for å endre Biomedisinkonvensjonen eller
forståelsen av den, for å sikre at mitokondriedonasjon kan
bli tillatt i Norge». Hva betyr egentlig det?
Av Håvard Øritsland Eggestøl

BIOMEDISINKONVENSJONEN er en
juridisk bindende internasjonal avtale som
danner mye av grunnlaget for norsk bioteknologilovgivning. Da Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i fjor diskuterte om
man skulle åpne for å tillate mitokondriedonasjon i Norge, henviste de til at «departementet mener at det kan være i strid med
biomedisinkonvensjonen å åpne for mitokondriedonasjon i Norge». Videre skrev
komiteen: «Det er en diskusjon i flere land
om hvorvidt mitokondriedonasjon er gen-
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modifisering av mennesker, siden arvematerialet i eggets kjerne ikke endres, og
dermed kanskje ikke er i strid med intensjonen bak biomedisinkonvensjonen». For
å forstå hva dette dreier seg om må vi skru
klokken tilbake. Langt tilbake.

energi. I prosessen slapp de ut store mengder av gassen oksygen. Først bandt oksygen
seg til metaller som jern og løste seg i verdenshavene. Etter et par milliarder år var
de oksygenbindende kapasitetene brukt opp
og det begynte å bli for mye oksygen i atmosfæren. Den giftige oksygengassen var ikke
mulig å unngå. Men noen av de tidlige,
encellede organismene gjorde denne utfordringen om til en fordel ved å ta til seg bakterier som kunne bruke oksygen. Det er
denne bakterien som er blitt til mitokondriene, som fungerer som cellenes kraftverk. Enkelt sagt er det som om cellene fikk
en ny peis som utvant mye mer varme av
den sammen vedkubben.

Opprinnelsen
Mitokondrienes historie begynner muligens
så langt tilbake som tre og en halv milliard
år siden. Da begynte blå-grønne alger med
fotosyntese, hvor de omdannet sollys til

Mitokondrier i dag
I dag er mitokondriene en del av cellene
våre, på lik linje med andre organeller, og
cellene er helt avhengige av mitokondriene

for å fungere. Mitokondriene er så godt
integrerte at nesten alle genene mitokondriene trenger for å fungere ligger i cellekjernen, sammen med de andre genene
våre. Men bare nesten. I mitokondrienes
DNA, det som engang var bakteriens arvemateriale, er det fremdeles 13 proteinkodende gener
Alle cellene våre trenger energi, og noen
celler trenger mer enn andre. Hjernen bruker
omtrent 20 % av all energien vår, og muskelcellene er også storforbrukere av energi, og
disse celletypene har mange mitokondrier.
Men noen ganger fungerer ikke mitokondriene slik de skal. Noen mennesker legger
nesten ikke merke til mitokondriesykdom,
mens for andre fører feil i mitokondriene til
alvorlige sykdommer med lidelse og tidlig
død. Dette avhenger av hva som er feil, hvor
mange mitokondrier som er påvirket og hvor
i kroppen de syke mitokondriene er.

Mitokondriedonasjon
– Basert på europeisk tall vil om lag 1 av
3500 nordmenn ha mitokondriesykdom
hvorav en mindre andel av disse er forårsaket av mutasjoner i mitokondrienes DNA.
Data antyder at det er rundt 80 norske pasienter som har, eller hadde, den mest vanlige
typen mitokondriefeil i mitokondriegenet
POLG. Og ja, jeg sier hadde. Slik mitokondriesykdom er dødelig, sier professor i nevrologi, Laurence Albert Bindoff, leder for
forskergruppen for mitokondriemedisin og
nevrogenetikk ved Universitetet i Bergen.
Det finnes ingen effektiv medisinsk behandling av mitokondriesykdommer i dag, og
det har blitt forsket på å bruke mitokondrier
fra en kvinne uten mitokondriesykdom for å
unngå at barn arver mors syke mitokondrier.
Mitokondriedonasjon er en metode der man
bruker egg fra donor, fjerner cellekjernen og
erstatter det med cellekjernen fra et av mors
egg (se figur). Ettersom det er cellekjernen

som flyttes blir mitokondriedonasjon også
omtalt som kjerneoverføring. Det er som
nevnt i cellekjernen nesten alle genene våre
er. Resultatet er at donoregget får mors
kjerne-DNA, og donors mitokondrie-DNA.
– Tatt sykdommen i betraktning er mitokondriedonasjon helt klart medisinskfaglig
forsvarlig, sier Laurence Albert Bindoff.

Omdiskutert
Mitokondriedonasjon er tillatt i Storbritannia, og har skapt store overskrifter der.
Engelske tabloidaviser har kalt det «threeparent babies»-metoden da de donerte
mitokondriene inneholder DNA av annen

Hva er arveanlegg?
Da Biomedisinkonvensjonen ble signert var
begrepet arveanlegg kanskje ikke tiltenkt å
gjelde mitokondrier, men genterapi som
endrer gener i cellekjernen. Dette dreier seg
om en konkret juridisk vurdering, og svaret er
ikke åpenbart. Storbritannia har ikke signert
biomedisinkonvensjonen, men helsemyndighetene der har uttalt at forbudet mot å endre i
arveanlegg kun gjelder arvelige endringer i
cellekjernens DNA. I et slikt perspektiv vil
mitokondriedonasjon kunne argumenteres
å være mer sammenlignbar med organdonasjon enn arvelige endringer i arveanlegget.

Arvelig endring

» Tatt sykdommen

i betraktning er
mitokondriedonasjon
helt klart medisinsk
faglig forsvarlig.
opprinnelse enn mor og far. Det britiske
Nuffield Council of Bioethics pekte på at å
bytte ut gener som predisponerer for alvorlig
sykdom vil påvirke den donorunnfangedes
identitet på tilsvarende måte som det å få
alvorlig mitokondriesykdom vil påvirke ens
identitet. Human Fertility and Embryology
Authority, HFEA, mener at mitokondriedonasjon ikke utløser noen identitetsutfordringer, da de ikke anser de mitokondrielle
genene for å inneholde noen identitetsrelevante karakteristikker. HFEA sammenlignet mitokondriedonasjon med å bytte
batteri i et apparat – funksjonaliteten er
lik, men navnet på batteriet har endret seg.
Samtidig sier de at det dreier seg om arvelige endringer.

Men også mitokondrielt DNA går i arv, og
barn av kvinner som har blitt til med mitokondriedonasjon vil føre videre de donerte
mitokondriene til sine barn igjen. Det å
bytte ut mitokondrier blir da formelt å
bytte ut gener som arves, noe artikkel 13 i
Biomedisinkonvensjonen har et tydelig
forbud mot. Siden mitokondrier kun arves
fra mor, kan en tenkt løsning være kjønnsseleksjon, og bare tillate at guttebabyer blir
til med mitokondriedonasjon. Men det vil
antakeligvis gå mot artikkel 14 i den samme
Biomedisinkonvensjonen.
Etter Stortingets vedtak i fjor, skal altså
regjeringen i Norge jobbe for å endre Biomedisinkonvensjonen, eller forståelsen av
denne. Lykkes man med det blir spørsmålet om man samtidig åpner døren for å
gjøre arvelige endringer i mennesker også
med andre metoder, eller for å bruke
kjønnsseleksjon uten at det er for å unngå
kjønnsbunden sykdom?

Kilder: https://www.nuffieldbioethics.org/
assets/pdfs/Novel_techniques_for_the_
prevention_of_mitochondrial_DNA_disorders.pdf
https://www.hfea.gov.uk/media/2611/
fourth_scientific_review_mitochondria
_2016.pdf

Biomedisinkonvensjonens
ar tikkel 13

Mitokondriedonasjon skjer ved at egg hentes ut fra mor og donor. Donoreggets cellekjerne blir fjernet
og destruert. Cellekjernen fra mors egg blir så overført til det kjerneløse donoregget. Det kombinerte
egget blir så satt inn i mors livmor. Metoden gir ikke en garanti for et barn uten mitokondriesykdom, da
det ikke er teknisk mulig å garantere at mors mitokondrier ikke blir overført sammen med mors kjerne.
Figur: Håvard Øritsland Eggestøl, Bioteknologirådet

Endring av menneskets arveanlegg:
En inngripen som søker å modifisere
menneskets arveanlegg, kan bare
foretas til preventive, diagnostiske
eller terapeutiske formål, og bare
dersom den ikke har som siktemål
å skape en modifikasjon i eventuelle
etterkommeres arveanlegg.
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Hva skjer
med koronaprøvene vi tar?
Når du tar en koronaprøve, så tar det en
dag eller to før du får svar om du har korona
eller ikke. Hvem finner ut om du har blitt
smittet, og hvordan?
Av Fabian Hess Erga (11)

SmåGENialt besøkte Mikrobiologisk avdeling ved
Haukeland sykehus for å finne ut hva som skjer med
koronaprøven etter at du har tatt den. Jeg intervjuet
Sølvi Hareide, som er fagbioingeniør og en av dem
som finner ut om du har koronaviruset eller ikke.

– Hvorfor tar dere prøven i halsen eller nesen?

– Det er fordi man vil ta prøven fra et sted der det er
mulig å finne koronaviruset. Du kan finne viruset
lenger nede i halsen også, men vi vil ha noe som er
lettvint, men som også gir et resultat man kan stole
på. Det er ikke så veldig behagelig, og det skal gjøre
litt vondt når du stikker den penselen oppi. Hvis en
tar prøven litt uti neseboret så er det mindre sjanse å
finne ut om viruset er i kroppen din.

– Hvordan analyserer dere prøvene?

– Inne på laboratoriet hos oss så ser vi på arvematerialet. Mennesker har arvemateriale, men det har
også virus. Ditt eget arvemateriale er i prøven, men
det er også arvemateriale fra virus og andre bakterier
som man har i kroppen, og som skal være der. Først
renser vi det arvematerialet vi finner i prøven i en stor
rensemaskin, så kjører vi det som kalles en PCR-test.
PCR-maskinen er stilt inn for å lete bare etter koronavirusets arvemateriale. Så når vi kjører den testen så
vet vi at hvis vi får et signal på dataskjermen vår, så
er det koronavirus i prøven vi analyserte.

– Hvordan kan noen først få negativ prøve, og så
få positiv etterpå?
– Like etter at noen har blitt smittet kan det hende at
det ikke er så mye virus, og da kan det være at man
18
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Fabian Hess-Erga intervjuet fagbioingeniør Sølvi Hareide ved
mikrobiologisk laboratorium ved Haukeland Universitetssykehus.
Maskinen bak dem renser alle koronaprøvene. Foto: Mette Risa

ikke klarer å finne koronaviruset i prøven. Vi har en
veldig god og sensitiv test, så i utgangspunktet skal vi
klare det, men det kan ta noen dager før man blir syk,
og det kan ta noen dager før man klarer å finne
viruset også.

– Hvordan finner dere ut hvilken versjon av
viruset det er, altså om det er britisk eller annen
mutasjon?

– Når vi leter etter mutasjonene så ser vi på arvematerialet til koronaviruset, den genetiske koden, og om
det er forskjeller på det i forhold til andre versjoner av
koronaviruset. Koronaviruset ser litt ut som en ball,
med pigger på, og kanskje har viruset mistet deler av
en slik pigg, og da kan det være unikt for eksempel
for den britiske mutasjonen. Vi sammenlikner den
genetiske koden til viruset i prøven med den genetiske koden til de forskjellige variantene vi kjenner til,
for å se om det er britisk, sør-afrikansk eller en
annen, kjent mutasjon.
Dette kan være veldig nyttig, da det sier noe om hvem
som har smittet hverandre. Hvis to i samme hus får
korona ville vi først tenkt at de har smittet hverandre,
men hvis vi finner ut at de har to forskjellige mutasjoner, så vet vi at de to har blitt smittet av forskjellige
personer. Og det er ganske interessant.
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Koronaviruset ser ut som en ball med pigger på.
Som andre virus så utvikler koronaviruset seg
og forandrer seg for å overleve, og dette kalles
mutasjoner. Noen mutasjoner kan for eksempel
gjøre at viruset smitter lettere, andre kan gjøre at
viruset blir mer eller mindre farlig. Foto: iStock

– Kan det være farlig å ta koronatesten, kanskje
begynne å blø neseblod?

– Da må en være veldig uheldig. Det er noen som går
på medisiner som kalles blodfortynnende, da har de
lett for å blø, og da må man kanskje være litt forsiktig. Men stort sett skal det ikke være farlig. De som
vet de har lettere for å blø, vet dette gjerne selv, og
da kan de passe på at de gir beskjed til den som skal
ta prøven, så vet de hvordan de skal gjøre det.

– Er det maskiner som gjør alt?

– Nei, det er både maskiner og bioingeniører. Først
registrerer vi prøven i datasystemet vårt slik at vi kan
følge med og vite hvor prøven er i systemet. Så tar vi
den inn hos oss på lab’en. Rensemaskinene renser
prøven for å finne arvematerialet, så tar vi arvematerialet videre til PCR-maskinene som leter etter koronavirusets arvemateriale. Så er det vi som vurderer og
tolker resultatene maskinene kommer med.

– Jobber dere bare med korona her?

– Vi jobber egentlig med å finne alle mulige rare virus
og bakterier og sopp, og parasitter og alt, egentlig. Før
koronapandemien så testet vi jo ikke for korona i det
hele tatt, så det er noe vi begynte med i januar i fjor.
Før det analyserte jeg masse rart, for eksempel
fotsopp og forskjellige bakterier, og gjerne litt skumlere
bakterier som er viktig å finne fort hvis noen blir syke.

Fakta
• Alle mennesker har et arvemateriale, en
genetisk kode, som er en slags oppskrift
på hvordan et menneske skal være.
Virus har også en slik oppskrift, eller
arvemateriale.
• I koronaprøven din vil det være arvemateriale fra deg selv, men også arvematerialet til bakterier og virus som
bor i kroppen din.
• Koronavirusets arvemateriale er bittelite, og vanskelig å finne, derfor bruker
de en PCR-maskin.
• PCR-maskinen tilsetter ingredienser
som skal kjenne igjen og kopierer opp
akkurat det DNA-et man ser etter,
mange ganger. Når prosessen er ferdig
vil man ha fått nok kopier til å kunne
se om det er koronavirus i prøven.
• PCR står for polymerase chain reaction.
• Positiv test vil si at de har funnet koronaviruset, negativ test vil si at de ikke har
funnet det og du har ikke korona.
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Returadresse:
Bioteknologirådet,
Edvard Griegs vei 3B,
5059 Bergen

Arendalsuka
Bioteknologirådet skal på Arendalsuka.
Vi skal ha debatt om:

Framtidas fosterdiagnostikk
17. august kl. 08.00 - 09.00

Genredigering og global matproduksjon
18. august kl. 08.00 - 09.15
Begge arrangementa vert strøymt på nettsida vår.

bioteknologiradet.no
Biotekquiz
Spørsmål
1. Kva er ein kimære i biovitenskap?
2. Kven arvar born mitokondriane frå?
3. Kva for byar vart Bioteknologidagen sendt frå?

4. Kvifor leitar forskarar i svenske myrar?
5. Kva for dyr har utvikla organ på laboratoriet til
		 Jacob Hanna?

1. Kimærar er organismar som inneheld celler frå to eller fleire genetisk ulike individ. 2. Mor 3. Bergen, Oslo,
Trondheim og Tromsø 4. For å finne ut om karbon i metanet kjem frå den tinande permafrosten eller lufta omkring

5. Mus

