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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 biotekno-
logi 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 mikro-
organismar. 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.

Bioteknologirådet har 15 medlemmer og 
fem vararepresentantar som er oppnemnde 
for perioden 2019-2023. I tillegg inviterast 
seks departement til møta som observatørar.  
For 2022 har Bioteknologirådet eit budsjett 
på 12 millionar kroner.  

1410 11

Forskere ved Heinrich-Heine Universitetet i 
Düsseldor dyrket minihjerner som utviklet 
anlegg til øyne. Foto: The centrosome and 
cilia lab,  Heinrich-Heine-Universität, 
Tyskland

2 //  1–2022 1–2022  //

INNHALD // 1–2022

SV
ANEMERKET

Trykkeri
2041 0652



kommentar

Da bioteknologiloven ble endret i 
2020, ba stortingsflertallet davær- 
ende Solberg-regjering om å «jobbe 
for å endre Biomedisinkonvensjonen 
eller forståelsen av den, for å sikre  
at mitokondriedonasjon kan tillates i 
Norge når metoden er trygg og faglig 
forsvarlig». Men hva betyr dette?

Mitokondriene er cellenes kraftverk, men 
noen ganger fungerer de ikke slik de skal.  
I alvorlige tilfeller kan mitokondriesykdom 
føre til lidelse og tidlig død. For at kvinner 
med mitokondriesykdom skal kunne få 
egne barn, uten syke mitokondrier, har 
man i noen land begynt med det som blir 
omtalt som mitokondriedonasjon. 

Ved mitokondriedonasjon bruker man en 
eggcelle med mitokondrier fra en eggdonor, 
tar ut cellekjernen og setter inn cellekjernen 
fra en eggcelle til den som vil bli mor. Man 
får da en eggcelle fra donor, med donors 
mitokondrier, og cellekjerne fra den som skal 
bære frem barnet og bli barnets mor. Det aller 
meste av vårt DNA er i cellekjernen, men det 
er også noen få gener i mitokondriene. 

Da helse- og omsorgskomiteen på Stor-
tinget diskuterte mitokondriedonasjon i 
Norge skrev komiteen at det «er en disku-
sjon i flere land hvorvidt mitokondriedona-
sjon er genmodifisering av mennesker, siden 
arvematerialet i eggets kjerne ikke endres, 
og dermed kanskje ikke er i strid med inten-
sjonen bak biomedisinkonvensjonen.» Men 
på dette punktet er et samlet Bioteknologi-
råd tydelige: mitokondriedonasjon fører til 

endring i arvematerialet. Mitokondriene 
nedarves fra mor, så biologisk sett lager man 
altså arvelige, genetiske endringer som vil 
videreføres fra generasjon til generasjon 
hvis barnet som blir født er en jente. 

Biomedisinkonvensjonen er en interna-
sjonal, juridisk bindende avtale som også 
danner mye av grunnlaget for norsk biotek-
nologilovgivning. Ett av de mest sentrale 
punktene er artikkel 13, om forbud mot end-
ringer i menneskets arveanlegg. Anmodnin-
gen fra 2020 sier at Norge skal jobbe for å 
endre konvensjonen, eller forståelsen av den, 
men hva betyr egentlig det? Skal Norge nå 
jobbe internasjonalt for å tillate arvelige, 
genetiske endringer i mennesker? Er det i så 
tilfelle problematisk? Er det å utrydde alvor-
lig, arvelig sykdom ikke bare et gode? 

Diskusjonene på Bioteknologirådets 
møter viser hvor komplisert dette spørsmålet 
er. Er verdien av å forebygge alvorlig mito-
kondriesykdom større enn muligheten for at 
mitokondriedonasjon kan gi uheldige konse-
kvenser i følgende generasjoner? Skal man 
tillate mitokondriedonasjon, men da kun for 
guttebarn, slik at de genetiske endringene 
kun vil gjelde for én generasjon? Eller vet vi 
ikke nok om konsekvenser for barnet som blir 
til og de påfølgende generasjonene? Og er det 
greit å hjelpe de som vil bli foreldre med å få 
barn uten mitokondriesykdom, uten at vi 
vet hvilke konsekvenser dette kan få for 
barnet som blir til med metoden?

Bioteknologirådets medlemmer er delt 
i disse spørsmålene, men et klart flertall er 
mot at man i Norge tillater mitokondrie- 

donasjon på kjønnsceller som vil bli til 
jenter, da det å tillate genetiske endringer 
som vil gå i arv vil krysse en viktig, etisk 
grense. 

Det er fremdeles mye vi ikke vet om 
hvordan menneskets genetikk fungerer,  
som samspillet mellom for eksempel genene  
i cellekjernen og genene i mitokondriene.  
Å forske på arvelige genetiske endringer på 
mennesker vil ta generasjoner, og vi har lite 
kunnskap om hvordan genetiske endringer 
vi gjør på laboratoriet i dag vil virke inn på 
fremtidige menneskers liv. Fremtidige gene- 
rasjoner kan helle ikke gi sitt samtykke til 
slike endringer. I tillegg kommer et annet 
element, som har vært sentralt i den inter-
nasjonale debatten: Hvis vi åpner for å 
gjøre arvelige, genetiske endringer på men-
nesker; hvor går da grensen for hvilke egen-
skaper man skal kunne endre?  

Bør Norge tillate 

mitokondriedonasjon? 

» Ved mitokondriedonasjon bruker man en 
eggcelle med mitokondrier fra en eggdonor, 
tar ut cellekjernen og setter inn cellekjernen 

fra en eggcelle til den som vil bli mor.
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JAY GOPALAKRISHNAN og hans kolleger 
ved universitetet Heinrich-Heine i Düsseldorf i 
Tyskland har tidligere dyrket frem minihjerner 
fra menneskelige stamceller, men denne gangen 
endret de på fremgangsmåten. Ved å gi stamcel-
lene de kjemiske signalene som er viktig for dan-
nelsen av øyet i fosterlivet, i riktig dose og på 
akkurat riktig tidspunkt, fikk de minihjernene 
til å danne anlegg til øyne. Etter 30 dager kom 

Tenke sjæl?  

Minihjerner 
utfordrer etikken
I lab-en til professor Jay Gopalakrishnan ligger hjerner 
og kikker på forskerne. Slik ser det i alle fall ut om 
man kikker tilbake på dem gjennom et mikroskop. 
Disse hjernene, på størrelse med et knappenålshode, 
har nemlig utviklet noe som ligner på øyne. 

Av Stine Hufthammer Indrelid

Professor Jay Gopalakrishnan og de andre forskerne ved Heinrich-Heine Universitetet i Düsseldorf dyrket disse minihjernene som utviklet anlegg til øyne. 
Foto: The centrosome and cilia lab, Heinrich-Heine-Universität, Tyskland
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pigmenterte strukturer til syne i fremre del 
av minihjernene. Over de neste ukene utvi-
klet disse strukturene seg videre, og på dag 
60 hadde mange av minihjernene utviklet 
det som ser ut som to stirrende øyne, med 
flere av de spesialiserte celletypene man 
finner i øyets linse, hornhinne og netthinne. 
(Se figur nederst på siden.) 

Etterligner naturlige prosesser
Miniorganer, også kalt organoider (-oid 
kommer fra gresk og betyr «lignende»), er 
organer som forskere som Gopalakrishnan 
lager med utgangspunkt i stamceller fra men-
nesker. Ved å gi uspesialiserte stamceller de 
kjemiske signalene og betingelsene som er 
nødvendig for dannelsen av et bestemt vev 
eller organ, kan forskere etterligne proses-
sene som celler, vev og organer går igjennom 
når de dannes i fosterlivet. Organoider kan 
også lages fra mer spesialiserte stamceller 
hentet fra en pasients vev, men kan da kun 
danne den samme vevstypen. 

I dag finnes det organoider som ligner 
blant annet spiserør, mage, tarm, lever, buk- 
spyttkjertel, lunge, nyre og hjerne. Slike 
organoider har blitt viktige verktøy innen 
biologisk og biomedisinsk forskning. Men 
hvor like er organoider på ekte organer? Og 
hvor avanserte kan hjerneorganoider få bli 
før vi ikke lenger kan tenke på dem som cel-
leklumper, men må betrakte dem som noe 
som skal ha rettigheter?

Erstatter dyreforsøk og cellekultur
Mange store gjennombrudd innen biolo-
gisk og medisinsk forskning har vært mulig 
takket være bruken av forsøksdyr. Men selv 
om dyr har gener, celler og organer som 
kan ligne på våre, er det også mange viktige 
biologiske forskjeller på dyr og mennesker 

som gjør at dyremodeller ikke egner seg til 
å besvare alle typer forskingsspørsmål som 
gjelder mennesker. 

Menneskehjernen er bygget opp og fun-
gerer annerledes enn dyrehjerner. Den er 
mer kompleks, inneholder celletyper som 
ikke finnes i for eksempel en musehjerne, 
og den utvikler seg på en annen måte i fos-
terlivet enn hjernen hos dyr. 

Et alternativ til å bruke forsøksdyr for å 
forstå menneskets biologi er å gjøre forsøk i 
cellekultur. Men menneskeceller dyrket på 
tradisjonell måte, flytende i en næringsløs-
ning, eller dyrket i et cellelag på en over-
flate, gjengir ikke den tredimensjonale 

strukturen til vev, eller alle de celletypene 
med spesialiserte egenskaper som er nød-
vendig for å gi et vev eller organ sin funk-
sjon. Her kommer organoider inn i bildet. 

Organoider laget av menneskeceller 
gjengir de ulike celletypene, struktur og 
funksjon i levende vev bedre enn tradisjo-
nell cellekultur. Samtidig er de er mer til-
gjengelige og lettere å manipulere og 
eksperimentere på enn vev og organer i 
levende dyr eller i menneskekroppen. 

De første hjerneorganoidene laget fra 
pluripotente stamceller ble til i 2013. Siden 
har forskere også laget hjerneorganoider 
som representerer flere av de ulike regio-
nene av menneskehjernen.

Forstå sykdom og hjernens utvikling
Ulike hjerneorganoider brukes blant annet 
for å studere tidlige stadier av hjernens 
utvikling, for å forstå infeksjonssykdom-
mer, genetiske lidelser og kreftsykdom, og 
for å teste effekter av nye legemidler.

Da zikaviruset rammet Brasil og deler av 
Sør-Amerika i 2015-2016, ble hjerneorgano-
ider brukt for å studer hvordan zikaviruset 
påvirker hjerneceller. Dette hjalp forskerne 
å forstå hvorfor kvinner smittet med zikavi-
ruset under svangerskapet fødte barn med 
mikrokefali, en medfødt misdannelse der 
babyens hjerne blir underutviklet og mindre 
enn normalt. Hjerneorganoider er også tatt i 
bruk under Covid-19-pandemien. Resulta-
tene fra denne typen forskning kan kanskje 
bidra til å forklare hvorfor noen pasienter 
smittet med SARS-CoV-2-viruset utvikler 
nevrologiske symptomer.

Minihjerner brukes også til å studere 
genetiske sykdommer, som Retts syndrom, 
der mutasjoner i et gen gir alvorlig forstyr-
relse av hjernen og nervesystemets utvik-
ling. Ved å studere hjerneorganoider med 
den samme genfeilen, har man blant annet 
funnet frem til kjemiske forbindelser som 
bedrer funksjonen til minihjernene. Disse 
kjemiske forbindelsene kan i neste omgang 
være kandidater for å utvikle legemidler for 
pasienter med Retts syndrom.  

Organoider brukes også til å studere 
sykdom som involverer flere typer vev. I 
2020 beskrev forskere fra Stanford Univer-
sity i USA det de kaller en assembloide satt 
sammen av tre ulike organoider: hjernebark, 
ryggmarg og skjelettmuskulatur. Ved å sti-
mulere hjernebarkorganoidene fikk for-
skerne cellene fra muskelorganoidene til å 
trekke seg sammen. Satt sammen på denne 
måten kan kan organoidene brukes til å 
forske på ryggmargsskade eller nevromus-
kulære sykdommer som ALS. >>

Professor Gopalakrishnans forskningsgruppe dyrker minihjerner fra stamceller. Dag 30 dukker det opp pigmenterte strukturer på minihjernene.  
Dag 60 inneholder disse strukturene mange av de spesialiserte celletypene man forventer å finne i et øye. Figur: The centrosome and cilia lab,  
Heinrich-Heine-Universität

» Minihjerner  
brukes også til å 

studere genetiske 
sykdommer, som 

Retts syndrom.
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Jeg tenker, altså er jeg?
Noen organoider er det mer kontroversielt å 
dyrke enn andre, og forskning på hjerne- 
organoider kan være forbundet med flere 
etiske utfordringer. Hjernen er der vår 
bevissthet skapes, og der opplevelse av frykt 
og fysisk smerte registreres. Både mennesker 
og dyr kan oppleve lidelse dersom de ikke får 
dekket ulike sosiale, følelsesmessige og 
kognitive behov for kontakt med andre og 
muligheten til å interagere med omgivelsene 
sine. Dersom hjerneorganoider blir bevisst 
sin egen eksistens, utvikler evnen til å  
oppleve smerte, eller lider på andre måter, 
kan de ha det vi kaller moralsk status. Det 
innebærer at vi har moralske forpliktelser 
overfor dem og må ta deres interesser og 

behov med i betraktning. 
I ett oppsiktsvekkende forsøk fra 2019 

koblet professor Allyson Muotri og hans 
kollegaer ved University of San Diego hjerne- 
organoider til elektroder og kunne slik vise 
at organoidene produserer hjernebølger 
som ligner hjernebølgene man finner hos 
premature barn. Dette forsøket fikk stor 
oppmerksomhet, fordi slike koordinerte 
elektriske signaler er en forutsetning for 
bevissthet. Hjerneorganoidene i Muotris 
lab er strukturelt sett enkle og består av 
celler som mangler smertereseptorer. Det 
er derfor liten grunn til å tro at de har 
bevissthet eller at de føler smerte. Men for-
søket reiser likevel spørsmålet om det en 
dag vil være mulig å lage bevissthet i labo-

ratoriet og flere spør nå om det bør lages 
egne retningslinjer for bruk av organoider i 
forskning, på samme måte som bruken av 
dyr i forskning er regulert.  

Kan ikke måle bevissthet 
En utfordring ved å lage slike retningslinjer 
for bruk av organoider i forskning vil være 
å definere hva bevissthet er. 

– Det finnes ennå ingen klar og entydig 
vitenskapelig definisjon av hva bevissthet 
er, men de fleste forskere i feltet er enige om 
at man med «bevissthet» mener evnen til å 
kunne oppleve noe. Det er viktig å forstå at 
evnen til bevissthet ikke er det samme som 
evnen til å formidle at man har opplevelser. 
Man kjenner blant annet til flere eksempler 

Professor Allyson Muotri ved University of San Diego. Foto: Muotri Lab/UC San Diego

>> Tenke selv? Minihjerner utfordrer etikken
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på at pasienter som legene trodde var 
bevisstløse, har vært helt eller delvis bevis-
ste, men ikke har hatt evnen til å gi uttrykk 
for det, sier hjerneforsker Johan Fredrik 
Storm, professor ved Institutt for medisin-
ske basalfag ved UiO.

Hvordan kan man da vurdere om noen, 
eller noe, som ikke har evnen til å kommu-
nisere egne opplevelser har bevissthet? 
Storm er i sin forskning både opptatt av å 
forstå hvordan hjernen skaper bevisste 
opplevelser og hvordan man kan avgjøre 
om noen har bevisste opplevelser. 

– Det er utfordrende. Bevissthet kan 
ikke måles direkte, men man har sterke 
holdepunkter for at visse typer hjerneakti-
vitet er grunnleggende for at mennesker 
kan ha bevisste opplevelser. Man kan måle 
hjerneaktivitet hos en pasient under nar-
kose eller en person som drømmer i form 
av hjernebølger og vurdere hvor komplekse 
disse signalene er. Vi bruker blant annet en 
metode som kalles Perturbational Comple-
xity Index (PCI) som har vist seg ganske 
pålitelig til å vurdere bevissthetstilstanden 
hos mennesker objektivt.  Slike metoder 
kan man i prinsippet også bruke på orga-
noider. Men fordi organoidene er så for-
skjellige fra menneskehjernen, er det ennå 

svært usikkert om disse metodene kan gi 
meningsfulle svar på om organoidene even-
tuelt kan ha en grad av bevisste opplevelser.  
Det er et grunnleggende problem at bevisste 
opplevelser er subjektive. Det er personen 
selv som vet at han eller hun er bevisst. For 
at jeg skulle bli helt overbevist om at en 
organoide eventuelt har en form for bevisst-
het, måtte vi først ha klart å utvikle en  
pålitelig teori for hva bevissthet egentlig er 
og hvordan dette kan påvises objektivt, selv 
i systemer som er svært forskjellige fra vår 
hjerne. Men det er trolig langt frem til dette 
målet, selv om vi allerede nå har noen 
lovende teorier og metoder, sier Storm.

Kan en kroppsløs hjerne tenke?
Tanken på en kroppsløs, men bevisst, mini- 
hjerne som lider uten å ha evnen til å kom-
munisere sine opplevelser til omverden er 

urovekkende. Men hvor sannsynlig er det 
at en isolert hjerne kan ha bevisste opplev- 
elser? Professor Storm tviler ikke på at en 
fullt utviklet hjerne som er blitt isolert fra 
kroppen kan ha bevisste opplevelser. Våre 
drømmer under søvn og narkose viser at 
hjernen selv kan danne en virtuell «verden» 
av indre opplevelser, selv når den ikke 
mottar sanseinntrykk, eller styrer bevegelser. 
Men selve utviklingen av de komplekse 
nettverkene som er nødvendig for å danne 
avansert bevissthet, kan kreve impulser fra 
omgivelsene og muligheten til å reagere på 
slike impulser, og dette er også viktig infor-
masjon som former våre indre opplevelser.

 – Opptreningen av hjernen starter alle-
rede i fosterlivet. Fosteret beveger seg og 
har spontan aktivitet i hjernen, og tidlige 
sanseinntrykk fra berøring, lukt, smak og 
hørsel kan også være viktig for utviklingen 
av hjernen, sier Storm.

Et argument mot at organoider kan ut- 
vikle mer avansert bevissthet går nettopp på 
at de ikke har mulighet til å sanse eller inter- 
agere med omgivelsene og dermed ikke kan 
gjøre seg erfaringer. Men nye og stadig mer 
avanserte hjerneorganoider utfordrer disse 
grensene. Professor Muotri, som viste at 
hjerneorganoider produserer hjernebølger, 

har eksperimentert med å koble organoider 
til små edderkopplignende roboter. Robot- 
ene er igjen koblet til en datamaskin som 
både kan oversette elektriske signaler hos 
organoidene til bevegelser hos robotene, og 
kan sende informasjon fra sensorer hos 
roboten tilbake til organoidene i form av 
elektriske impulser. 

Hjerne-øye-organoidene i Gopalakris-
hans lab er hverken avhengig av sensorer 
eller en datamaskin for å få stimuli fra om- 
givelsene. Minihjernene dannet selv anlegg 
til øyne, og elektriske nettverk av nerveceller 
som reagerer på lys. Er det grunn til å tro at 
organoider med evnen til å sanse vil kunne 
trene opp mer avanserte hjernefunksjoner? 
Vil avanserte hjerneorganoider som inklude-
rer deler av nervesystemet kunne føle smerte?

For å svare på noen av de etiske utford- 
ringene som er spesielle for forskning som 

kan skape bevissthet, kom USAs National 
Academies of Sciences, Engineering and 
Medicine i april 2021 med en rapport der de 
vurderer status på forskningsfeltet, disku-
terer etiske problemstillinger og vurderer 
behov for egne retningslinjer for denne 
typen forskning. 

Deres konklusjon er at det ikke er sann-
synlig at hjerneorganoider i nærmeste 
fremtid vil utvikle evner vi vil gjenkjenne 
som bevissthet, følelser, eller opplevelse av 
smerte. De mener derfor at det ikke er 
grunn til å gi dagens hjerneorganoider 
annen moralsk status enn andre typer cel-
lekultur, men at det kan bli nødvendig med 
egne retningslinjer for hjerneorganoider 
etter hvert som det utvikles stadig mer 
avanserte modeller.

Og hva tror organoideforskerne selv? 
– Noen av mine kollegaer sier at hjerneor-
ganoider aldri vil oppnå bevissthet. Men 
jeg er ikke så sikker lenger, sier Allyson 
Muotri til avisen New York Times.   

Referanse

Gabriel, E., et al., Human brain organoids 

assemble functionally integrated bilateral 

optic vesicles. Cell Stem Cell, 2021. 

28(10): p. 1740-1757.e8.

Hjerneforsker Johan Fredrik Storm, professor, 
Institutt for medisinske basalfag ved UiO.  
Foto: Privat

» Noen av mine kollegaer sier at hjerne- 
organoider aldri vil oppnå bevissthet. 

Men jeg er ikke så sikker lenger.» 
– Professor Allyson Muotri
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Genmodifisert

grisehjerte redder liv 
DET FØRSTE dokumenterte tilfellet av 
xenotransplantasjon kom i 1905, da biter 
av en kanin-nyre ble operert inn i et fransk 
barn med nyresvikt. Siden da har blant 
annet sjimpansetestikler, lammenyrer og 
bavianhjerter blitt transplantert inn i men-
nesker, men uten suksess. Da den 57 år gamle 
hjertesyke amerikaneren David Bennett fikk 
et hjerte fra en genmodifisert gris 7. januar 
i år, var det verdens første vellykkede xeno-
transplantasjon. Fem uker etter operasjon- 
en banker hjertet og Bennett lever fortsatt.

Medisinsk behov
Selv om mytologien rundt mennesker med 
organer og egenskaper fra dyr går tilbake 
til blant annet gresk mytologi, bygger 
moderne forskning på xenotransplantasjon 
på et helt reelt medisinsk problem: det er 
ikke nok menneskeorganer tilgjengelig. I 
Norge er det til enhver tid rundt 500 men-
nesker som venter på et nytt organ og flere 
av disse dør i køen.

Behovet for organer er stort, men det er 
tre store problemstillinger knyttet til xeno-
transplantasjon: organavstøting, virusinfek-
sjoner og etikk. Med moderne bioteknologi er 
vi i ferd med å løse de to første, mens de etiske 
problemstillingene forblir.

Avstøtning
Mange, inkludert Kong Harald, har fått ope-
rert inn en hjerteklaff fra gris som erstatning 
for en ødelagt hjerteklaff. Slike hjerteklaffer 
er dødt vev, og kroppen reagerer ikke på 
dem. Når et levende grisehjerte settes inn i 
en menneskekropp, vil derimot kroppen 
forsøke å støte fra seg det fremmede organet 
via en rekke ulike mekanismer. Mange av 
disse avstøtningsmekanismene skjer også i 
organdonasjon mellom mennesker, men et 
grisehjerte gir i tillegg en ekstra hyperakutt 
avstøtningsreaksjon. Reaksjonen skyldes at 
mennesker har antistoffer mot et sukker-
molekyl på innsiden av griseblodårene. Disse 
antistoffene reagerer umiddelbart og i løpet 
av minutter vil en kaskade av blodpropper, 
betennelse og vevsdød ødelegge hjertet.

Her kommer moderne genteknologi inn. 
Grisehjertet som ble transplantert inn i 

Med moderne genteknologi er drømmen om xeno- 
transplantasjon, å transplantere organer fra andre arter 
inn i mennesker, nærmere virkelighet enn noen gang. 
Men de etiske problemstillingene består.

Av Eirik Joakim Tranvåg

Professor og transplantasjonskirurg Bartley Griffith ved University of Maryland School of Medicine sammen 
med hjertesyke David Bennett før operasjonen hvor Bennett fikk et hjerte fra en genmodifisert gris. Foto: 
University of Maryland School of Medicine
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David Bennett kom fra en gris med en rekke 
genetiske endringer som forhindrer en slik 
avstøtningsreaksjon. Forskere har i nesten 
20 år brukt klassisk genmodifisering til å 
avle frem griser uten sukkermolekylet som 
trigger avstøtningen. Dette gjør de ved å 
klone frem griser uten et virksomt sukker-
enzym. For å øke sannsynligheten for at 
grisehjertet blir akseptert av menneske- 
kroppen er to andre sukkermolekyl skrudd 
av, og i tillegg er seks menneskegener satt 
inn. Disse er viktige for å kontrollere blod-
levringen og dempe betennelses- og immun-

reaksjoner i kroppen. Og siden griser og 
grisehjerter kan bli mye større enn men-
nesker, er det også skrudd av et vekstresep-
torgen slik at hjertet ikke skal vokse seg for 
stort. 

Akkurat hvilke genteknologiske metoder 
som er brukt til de andre endringene er ikke 
blitt bekreftet, men forskerne omtaler selv 
grisen hjertet stammer fra som genredigert. 
Mens tradisjonelle genmodifiseringsmetoder 
er upresise og gir liten mulighet til å målrette 
de genetiske endringene, kan de nye meto-
dene for genredigering gjøre presise endrin-
ger på enkeltgener. Dermed kan forskere slå 
ut eller sette inn akkurat de genene de trenger 
for at griseorganer skal aksepteres av men-
neskekroppen. Det er allerede gjort flere vel-
lykkede forsøk hvor grisenyrer har blitt 
transplantert til hjernedøde mennesker.

Virusinfeksjoner
Den andre store problemstillingen gentek-
nologi kan løse er faren for virusinfeksjo-
ner fra gris i mennesker som har fått 
griseorganer. At grisen ikke har hepatitt, 
influensa eller koronavirus kan man forsi-
kre seg om ved hjelp av tester, men gris og 
andre dyr kan i tillegg ha såkalte endogene 
retrovirus. Dette er ikke levende virus, 
men gener fra gjennomgåtte virusinfeksjo-
ner som er blitt del av grisens DNA. Fryk-
ten er at disse virusene skal våkne til liv i 
mennesker, og i verste fall skape pandemier 
med nye og ukjente virus.

I 2017 klarte forskere fra blant annet 
USA, Kina og Danmark å bruke genredige-
ring til å slå av alle de 62 kjente retroviru-
sene i DNA-et til gris. Det er ikke kjent om 
organer modifisert med denne metoden 
har blitt satt inn i mennesker. Nye studier 
på mennesker som har fått transplantert 
insulinproduserende celler fra gris til 
behandling av diabetes, tyder på at faren 
for infeksjoner fra retrovirus kan være for-
holdsvis liten. Mottakere av dyreorganer 
vil måtte forplikte seg, og sine nærmeste, 
til strenge regler for testing, oppfølging og 
eventuelle karantener dersom de blir syke.

Etiske vurderinger
Genteknologi er altså i ferd med å gjøre 
xenotransplantasjon mulig, men de mange 

etiske spørsmålene står fortsatt ubesvarte. 
Noen handler om helt konkrete avveininger 
mellom fordeler og ulemper, mens andre er 
av mer filosofisk karakter. Gjør helsenytten 
for oss mennesker det akseptabelt å bruke 
dyr utelukkende som et middel? Er risikoen 
for virusinfeksjoner så liten at den kan  
tolereres? Må de som har fått et dyreorgan 
informere sine nærmeste, sine seksualpart-
nere og sine pleiere om en teoretisk fare  
for infeksjon? Og vil xenotransplantasjon 
gjøre noe med vår identitet – er en person 
med et dyreorgan litt mindre menneske 
enn alle oss andre?    

***

Du kan høre mer om xenotransplantasjon i 
Biotekpodden, hvor transplantasjonskirurg 
Pål-Dag Line ved Rikshospitalet er gjest. 

Kilder:

www.nytimes.com/2022/01/10/health/

heart-transplant-pig-bennett.html 

www.science.org/doi/10.1126/science.

aan4187 

onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/

ajt.16930 

www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/

forskning-samfunn/xenotransplantasjon/

Griser og grisehjerter kan bli mye større enn mennesker, så de som har avlet frem grisen har skrudd av et vekstreseptor-gen slik at hjertet ikke skal vokse seg for 
stort. Foto: University of Maryland School of Medicine
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Genredigert fisk  

på vei til buti kken 
I Japan er allerede en «Genredigert» -merket tomat til salgs  
i dagligvarebutikker. Nå er mat fra de første genredigerte dyr 
også på vei til forbrukerne. 

Av Petter Frost

TO ULIKE FISKER som er genredigert 
med Crispr er nå godkjent for salg i Japan.
Fiskene har egenskaper som gjør at de vokser 
raskere og får mer muskelmasse. 

I en kulefisk-art (tiger puffer) har forsk- 
erne slått av et gen som koder for proteinet 
leptinreseptor, som er involvert i å regulere 
fiskens appetitt. Uten den egenskapen 
spiser fisken mer og vokser 1,9 ganger ras-
kere, ifølge oppstartsfirmaet med utspring 
fra Kyoto-universitetet, som står bak pro-
sjektet. 

På en havkaruss (se bilde over, med gen-
redigert fisk til venstre, vanlig til høyre) har 
de samme forskerne slått av genet for 
myostatin, som har som funksjon å regulere 
muskelvekst. Uten myostatin bremses ikke 
muskelveksten slik den vanligvis gjør, og 
fisken vokser ifølge forskerne omtrent 1,2 

Laboratorie-hjerne 

lærar å spele dataspel 
Levande hjerneceller som veks på laboratoriet kan lære å 
spele dataspel – og dei lærar raskare enn datamaskiner 
med kunstig intelligens. I framtida kan levande datamaskiner 
bli nyttige verktøy.

 Av Eirik Joakim Tranvåg

EIN BALL SOM SPRETT mellom to 
bevegelege strekar - dataspelet Pong var ei 
stor nyhende då det kom i 1972. Og sjølv om 
det er Playstation 5 og VR-briller som gjeld 
no, så er det fortidas dataspel forskarane 
nyttar til å ta nye steg inn i framtida.

Minihjernane som forskingssjef Brett 
Kagan og kollegaene i Cortical Labs dyrkar, 
har i underkant av ein million hjerneceller, 
om lag like mange hjerneceller som i ei 
kakerlakk-hjerne. Men minihjernane er like-
vel langt frå å vere noko fungerande organ. 
På laboratoriet er hjernecellene dyrka oppå 
mikroelektrodar som både stimulerer og 
les av cellene si aktivitet. Kobla til dataspelet 
kan dermed hjernecellene lære seg å spele 
Pong.

Framleis tapar minihjernane både mot 
menneske og mot datamaskiner med kuns-

tig intelligens, men medan datamaskina 
treng 5000 omgangar for å lære seg spelet, 
held det med 15 for minihjernane. Ei slik 
evne til læring kan ha mange bruksområde, 
for målet med forskinga er sjølvsagt ikkje å 
spele data. 

Levande datamaskiner kan nyttast til å 
effektivisere maskinlæring, noko som kan 
spare energi og datakraft. Minihjernar kan 
og nyttast til å teste medisinar, for å sjå kor-
leis forskjellige typar medisinar påverkar 
den kognitive kapasiteten. Det overordna 
målet til Cortical Labs er å utvikle kunstige 
hjernar som er meir intelligente enn data-
maskiner. Heldigvis (?) er det eit stykke 
igjen dit.  

Kjelde: www.newscientist.com/article/2301500-
human-brain-cells-in-a-dish-learn-to-play-pong-
faster-than-an-ai/

Foto: Dr Masato Kinoshita, Universitetet i Kyoto og Dr Keitaro Kato, Universitetet i Kindai, Japan.Foto: Rob Boudon, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.
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Genredigert fisk  

på vei til buti kken 
I Japan er allerede en «Genredigert» -merket tomat til salgs  
i dagligvarebutikker. Nå er mat fra de første genredigerte dyr 
også på vei til forbrukerne. 

Av Petter Frost

Proteinfolding  
største gjennombrudd  
i 2021
– Dette vil endre medisinen. Det vil endre forskning. Det vil 
endre bioteknologien. Det vil endre alt, sier evolusjonærbiolog 
Andrei Lupas, ved Mac Planck Instituttet i Tyskland, til Nature. 

Av Mette Risa

LUPAS SNAKKET OM kunstig intelli-
gens-programmet AlphaFold, som basert 
på kunnskap vi allerede hadde om rundt 
100 000 kjente proteiner, nå klarer å for-
utsi hvordan proteiner foldes sammen 
basert på genkoden. Nå har også tidsskrif-
tet Science kåret dataprogram som forut-
sier proteinfolding til årets teknologiske 
gjennombrudd i 2021. 

Proteiner er det genene våre koder for, og 
er avgjørende for at menneskekroppen, og 
andre organismer, skal fungere. Men mens 
vitenskapen har kartlagt alle genene som 
koder for de forskjellige proteinene har, hvor-
dan ulike proteinene krøller seg sammen til 
tredimensjonale strukturer vært en stor 
utfordring. Proteiners funksjon avhenger 
nemlig av hvordan hvert enkelt protein er 
foldet sammen, og det har hittil ikke være 

mulig å forutsi dette baser på genkoden. 
Google-selskapet DeepMind, blant verdens 
ledende innen kunstig intelligens, har nå 
klart å løse nettopp dette med programmet 
AlphaFold. 

I fjor ble AlphaFold gjort tilgjengelig, 
gratis, for alle, og det har allerede hjulpet 
Andrei Lupas og hans kolleger med å finne 
strukturen på et protein de har strevet med 
i ti år. Nå håper forskerne at metoden kan 
bidra til å finne funksjonen til tusenvis av 
proteiner i menneskets genom, og at det 
kan gjøre det mulig å forstå forskjellige syk-
domsfremkallende genvarianter.  

Kilder: www.nature.com/articles/d41586-020-
03348-4
www.science.org/content/article/breakthrough-
2021#section_breakthrough

ganger mer på samme mengde mat og 
utvikler også en mer muskulær form. 

I Japan er genredigering av dyr på 
denne måten ansett som en metode til-
svarende vanlig avl og fiskene er derfor 
ikke regulert som genmodifiserte orga-
nismer. Begge fiskene ble nylig godkjent 
av de to departementer som i Japan er 
involvert i godkjenning av genredigert 
mat. Fiskene skal produseres i tanker på 
land og selskapet forventer at fiskene vil 
ha betydelig reduserte produksjonskost-
nader.  

Kilde: www.nature.com/articles/s41587-021-
01197-8

Foto: Dr Masato Kinoshita, Universitetet i Kyoto og Dr Keitaro Kato, Universitetet i Kindai, Japan. Protein AOA143ZZK9 – malariaparasitten P. falciparum. Figur: DeepMind
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Et krevende grønt skifte   
PYROCO2-prosjektet på Herøya skal omdanne CO2-utslipp tilsvarende det 2200 biler i året produserer til nye produkter ved hjelp av bioteknologi. Prosjektet har 
fått økonomisk støtte fra EUs Green Deal. Foto: SINTEF/ CiaoTech

– VI SKAL I LØPET AV våren 2022 levere 
en plan for å realisere store prosjekter innen-
for blant annet havvind, CO2-håndtering, 
skognæringen og andre grønne prosjekter i 
fastlandsindustrien, forteller næringsminis-
ter Jan Christian Vestre til GENialt.  

Norges mål er å redusere utslipp av klima- 
gasser med 50 til 55 prosent innen 2030. 
Industriell bioteknologi vil være viktig for  
å nå dette målet, men et skifte fra fossile til 
fornybare ressurser innebærer en enorm 
endring. 

Ikke den nye oljen 
– Globalt brukes det nå rundt 14 milliarder 
kubikkmeter olje per dag. Det er et volum til-
svarende Lerkendal stadion i flate og med en 
høyde på cirka 2000 m. Fossile ressurser er i 
dag helt nødvendig for å dekke dagligdagse 
behov for klær, transport og energi, sier 
Håvard Sletta forskningsleder i SINTEFs 
avdeling for bioteknologi og nanomedisin.

Verdens jordbruksareal er allerede en 
knapp ressurs og verdens voksende befolk-
ning trenger stadig mer mat. Det er derfor 

ikke bærekraftig å bruke jordbruksareal til 
å produsere biomasse for å kunne lage pro-
dukter og drivstoff, når man heller kunne 
produsert mat.

– Bioteknologi kan ikke alene være den 
nye oljen, men et mangfold av løsninger må 
på plass. Vi må også tenke nytt og sirkulært 
innenfor industriell bioteknologi. Blant 
annet ved å i større grad utnytte biologisk 
avfall fra skogindustrien, hav- og landbruk 
for å lage nye produkter. Vi kan i tillegg ta i 
bruk CO2-utslipp fra industrien til å lage 

Regjeringen har nylig lansert en satsning på et grønt industriløft som 
skal skape jobber og bidra til å kutte klimagassutslipp i Norge. For en 
rekke grønne industriprosjekter er bioteknologi et sentralt element.

Av Anne Marit Ryen
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alt fra fiskefôr til resirkulerbare og ned-
brytbare materialer. Tang, tare og alger kan 
også bli et framtidig viktig råstoff for mat, 
biomaterialer og plast, forteller Sletta.    

Fra fiskeslo til biogass
Det er mye spennende forskning og flere 
pilotforsøk som pågår innenfor bærekraftig 
industriell bioteknologi i Norge for tiden. 

– På et demonstrasjonsanlegg på Herøya 
er planen at CO2-utslipp fra industri tilsvar- 
ende det 2200 biler i året produserer skal bli 
til nye produkter. Ny teknologi etableres for 
å mer effektivt kunne produsere biogass fra 
fiskeavfall og kugjødsel. Det er også eksem-
pel på etablert industri i Norge som årlig 
utnytter flere hundre tusen tonn med rest-
avfall fra oppdrettsnæringen til å lage  
produkter som fiskeolje og fôringredienser, 
forteller Sletta.  

En rekke innsatsfaktorer kan brukes og 
en rekke ulike produkter kan skapes, men 
fellesnevneren er bruk av bioteknologi. 
Ofte er det enzymer og mikroorganismer som 
gjør jobben med å omdanne naturressurser 
til et produkt. 

Hardtarbeidende enzymer og bakterier 
Mikroorganismene er så små at du bare ser 
dem i et mikroskop, og omfatter bakterier, 
sopp og noen alger. De mikroorganismene 
som brukes i industriell produksjon, har 
man opprinnelig funnet ved å lete i naturen.  

– Vi leter frem de mikroorganismer som 
vokser under ekstreme forhold, da de kan 
ha spennende uoppdagede egenskaper. 
Nyttige, hardføre mikroorganismer man 
har funnet kan leve i miljø med 100 grader 
varme, og i svært kalde omgivelser. Vi men-
nesker har en generasjonstid på 30 år, 
mens de hurtigst voksende bakteriene bare 
bruker 15 minutter på å lage en kopi av seg 
selv. Det er en av årsakene til at de brukes 
for å lage svært mange ulike produkter, for-
teller Sletta.     

Enzymer er stoffer som muliggjør kje-
miske prosesser i levende organismer, og 
brukes i produkter og i industriprosesser. 

– Bare i menneskekroppen finnes det 
mer enn 1500 ulike enzymer som utfører 
helt essensielle oppgaver for vår overlev- 
else. Utvalget av enzymer er svært mye 
større enn dette hvis man i tillegg ser på 
enzymer fra planter, dyr og et nær uendelig 
antall ulike mikroorganismer, sier Sletta.  

Fra forskning til industri
Næringsminister Jan Christian Vestre mener 
Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes 
med grønn industri. 

– Med en høyt kvalifisert arbeidsstyrke 
og god tilgang på ren kraft, har vi store 
muligheter. Nå legger vi løpet for hvordan 
staten i tett samarbeid med næringslivet og 
partene i arbeidslivet skal få fart på nye, 
grønne industriprosjekter, sier Vestre.

Men det er ikke alle som mener at staten 
skal være så tett på hele prosessen.

– Det offentlige har en viktig rolle når 
det gjelder å finansiere grunnforskningen 
på universitetene og forskningsinstitut-

tene, men det er ikke sikkert det er staten 
som er best til å peke ut vinnere. Og vi bør 
heller ikke satse alt på én hest, sier Eirik 
Romstad, førsteamanuensis ved Handels-
høyskolen på NMBU.

Han viser til Stoltenberg-regjeringens 
«månelanding» på Mongstad for noen år 
siden, en satsing på CO2-fangst til 15 mil-
liarder kroner som var lite vellykket. For 
Romstad er det økonomiske begrepet 
«alternativkostnad» sentralt. I korte trekk 
innebærer «alternativkostnad» at dersom 
man bruker tid eller ressurser til ett formål, 
så kan de ikke brukes til andre formål.  

– Man ser ofte ikke nytten av grunn-
forskningen mens den pågår, men den 
danner grunnlaget for senere forskning 
som er mer næringsrettet. Slik forskning 
kan næringslivet selv finansiere. Et eksem-
pel på banebrytende grunnforskning er 
professor George William Gray som synte-
tiserte flytende krystallforbindelser på 
1960-tallet. Hverken Gray selv eller noen 

andre forutså at 40 år senere ville denne 
krystallforbindelsen gjøre det mulig å lage 
LCD-skjermer som finnes i alt fra pc-er og 
mobiltelefoner til digitalkameraer i dag, 
sier Romstad.  

Avhengig av etterspørsel
Både Romstad og Sletta er enige om at det å 
skape innovasjonsrettede miljøer er viktig. 

– Vi ser at næringsklynger bidrar til mer 
innovasjon. Det hjelper å ha uformelle møte- 

plasser hvor erfaringer kan utveksles. Silicon 
Valley er jo er et kjent eksempel, sier Rom-
stad.   

Sletta forteller om gode erfaringer med 
SFI, sentre for forskningsdrevet innova-
sjon, som støttes av Forskningsrådet. 

– Prosjektene gir mye læring på tvers 
mellom næringsliv og forskningsmiljøer. 
Sentrene bidrar også til utdanning av fram-
tidens forskere, forteller Sletta. 

Romstad minner om at vi heller ikke må 
glemme etterspørselssiden for å lykkes 
med grønn industri. 

– Et nåværende produkt kan erstattes 
med et som er rimeligere eller bedre, eller et 
nytt produkt kan skapes. Men vi må kjenne 
problemet som skal løses, og vi må være 
rimelig sikre på at forbrukerne eller nærings-
livet etterspør produktet, påpeker han.  

» Bare i menneskekroppen finnes det mer 
enn 1500 ulike enzymer som utfører helt 
essensielle oppgaver for vår overlevelse. 

Eirik Romstad, førsteamanu- 
ensis ved Handelshøyskolen på 
NMBU. Foto: NMBU

Håvard Sletta, forskningsleder  
i avdeling for bioteknologi og 
nanomedisin, SINTEF. 
Foto: SINTEF

Næringsminister Jan Christian 
Vestre. Foto: Nærings- og fiskeri- 
departementet
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Selvlysende   

GMO-fisk på rømmen 
I Brasil har forskere funnet selvlysen de, genmodifiserte sebrafisk 
utenfor et stort produksjonsanlegg for akvariefisk. Forskerne tror at dette 
er bare starten på spredning av GMO- fisken.

Av Håvard Øritsland Eggestøl

SEBRAFISK, en fisk som hører hjemme i 
elvene i Bangladesh og India, har lenge vært 
populære blant både akvarister og forskere. 
De er små, robuste og har kort generasjons-
tid. Det gjør dem enkle å holde i fangenskap 
og godt egnet for forskere som interessert i 
genetikk og evolusjon. De første selvlysende 
sebrafiskene, laget med gener fra selvly-
sende maneter, ble til som del av forskning. 
Men få år senere kjøpte et amerikansk sel-
skap markedsføringsrettighetene og solgte 
både selvlysende grønne, røde, gule, rosa og 
blå sebrafisker på akvariemarkedet. Dette 
ble starten på en ny trend med selvlysende 
GMO-fisk i private hjem.

Denne trenden bredde rundt seg i flere 
land, deriblant USA og etter hvert Brasil. 
Det ble ytret bekymringer om hva som ville 
skje dersom fisken rømte, uten at disse 
argumentene ble utslagsgivende for myn-

Vaksinar  

mot RS-virus på veg 
Etter fleire tiår med arbeid er fleire vaksinar mot RS-virus i 
siste fase av utviklinga. Koronapandemien har både vore til 
hjelp og til hinder.

 Av Eirik Joakim Tranvåg

BØLGJER av sjuke barn med respiratorisk 
syncytialvirus, også kjend som RS-virus, er 
eit årleg fenomen. For dei aller fleste gjev 
viruset ei lett forkjøling, men hjå spedbarn, 
barn med underliggande sjukdommar og dei 
aller eldste kan viruset trekke ned i lungene 
og gje alvorleg sjukdom. 

Sidan 60-talet har forskarar jobba med 
å utvikle ei vaksine mot RS-virus. Forsøk 
med ei tidleg vaksine viste seg å gjere fleire 
barn meir alvorleg sjuke enn det viruset 
sjølv gjorde. Gjennombrotet kom då 
forskarane lærte korleis eit av viruset sine 
mest sentrale protein verkar.

På same måte som koronaviruset er 
avhengig av sitt berømte piggeprotein for å 
trengje inn i cellene våre, nyttar RS-viru-
set eit protein som heiter F-protein til den 
same jobben. Og ved å stabilisere ein type 
av dette F-proteinet har forskarar no 

greidd å lage vaksinar som gir antistoff 
som effektivt hindrar viruspartiklane å 
trengje inn i cellene.

For å godkjennast må nye vaksinar 
gjennom kliniske studiar der dei testast på 
barn ute i samfunnet. Det var vanskeleg 
under første del av pandemien, då det 
nesten ikkje var RS-virus til stades i be- 
folkninga grunna smitteverntiltaka. Men 
pandemien bidrog og positivt til vaksine-
utviklinga. Koronavaksinane demonstrerte 
for alle kor raskt og effektivt ei vaksine fak-
tisk kan utviklast, og denne lærdomen gjer 
at håpet om effektive RS-virusvaksinar er 
nær ved å oppfyllast.  

Kjelde: www.nature.com/articles/d41586-021-
03704-y 
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Selvlysende   

GMO-fisk på rømmen 
I Brasil har forskere funnet selvlysen de, genmodifiserte sebrafisk 
utenfor et stort produksjonsanlegg for akvariefisk. Forskerne tror at dette 
er bare starten på spredning av GMO- fisken.

Av Håvard Øritsland Eggestøl

Fann genetisk risiko for  
svangerskapsforgifting

Ein nyutvikla gentest kan bidra til å identifisere dei med auka 
risiko for svangerskapsforgifting mange månader før det inntreff. 

Av Eirik Joakim Tranvåg

SVANGERSKAPSFORGIFTING kjenne-
teiknast av høgt blodtrykk og eggekvite i 
urinen, og kan gje skader hjå både mor og 
foster. Om tilstanden ikkje vert oppdaga kan 
svangerskapsforgifting gje livstruande blød- 
ingar, blodproppar og krampar. Sjølv om 
dette er svært sjeldan, er det likevel den vikti-
gaste årsaka til dødsfall hjå gravide i Noreg. 

Tal frå Medisinsk fødselsregister viser 
at av hundre gravide i Noreg så råkar svan-
gerskapsforgifting mellom to og tre kvinner. 
Det er vanskeleg å på førehand vite kven 
som utviklar tilstanden. Førstegongs- 
fødande, overvektige og dei som tidlegare 
har hatt svangerskapsforgifting har auka 
risiko for å bli sjuke, og desse kan følgast 
nøye gjennom svangerskapet. Likevel er 
det berre eit fåtal av desse som blir sjuke.

No har ei internasjonal forskargruppe 
med forskarar frå mellom anna USA, Dan-

mark og India utvikla ein gentest som betre 
og tidlegare kan identifisere gravide som har 
auka risiko for svangerskapsforgifting. Ved 
å nytte maskinlæring har dei analysert blod-
prøvar frå gravide og funne at hjå dei som 
seinare utvikla svangerskapsforgifting, så 
finn dei ein karakteristisk genetisk signatur. 

Biotek-selskapet Mirvie, som bidreg i 
arbeidet, seier til Science at dei håpar at 
dette berre er første trinnet på vegen mot å 
utvikle ein betre og meir persontilpassa 
svangerskapsomsorg. Håpet er at fleire 
slike genetiske signaturar kan identifise-
rast også for andre svangerskapskomplika-
sjonar som svangerskapsdiabetes og for 
tidleg fødslar. 

Kjelde: www.science.org/content/article/
simple-test-could-predict-dangerous-blood-pres-
sure-pregnant-women 

dighetene. Nå har altså bekymringen 
blitt en virkelighet, og grønn- og rødglø-
dene GMO-fisk svømmer fritt rundt i 
flere brasilianske bekker. Hva de ende-
lige konsekvensene vil bli er høyst usik-
kert, men forskerne som fant de 
selvlysende fiskene forventer at de vil 
spre seg videre i vassdragene. Og at det 
menneskeskapte neonintense fargespil-
let muligens kan spre seg til andre arter i 
naturen.  

Kilde: www.science.org/content/article/
transgenic-glowing-fish-invades-brazilian-
streams
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HVIS DU BESTILLER geitost i andre 
land i verden vil du som regel bli servert en 
hvit ost - mest kjent er nok den franske 
geitosten chévre. Men dersom du var på 
gårdsbesøk i Norge på 1980-, eller 90-tallet 
og fikk smake norsk geitemelk eller geitost, 
har du nok minner om en helt annen 
smaksopplevelse. Tidligere ble den norske 
geitemelken nemlig hovedsakelig brukt til 

å produsere brun geitost, som har et litt 
skarpt, harskt hint av geit, men balansert 
av smaken til karamellisert melkesukker. 
Melken til norske geiter hadde nemlig lenge 
en helt særegen smak og lukt som skyldes et 
høyt innhold av frie fettsyrer i melken. 
Mens noen elsket den særegne norske geite- 
smaken, syntes mange at smaken var stram 
og vond. 

Smak og kvalitet på geitemelken henger 
sammen med geitenes helse og kosthold, 
men også geitenes genetikk. En genfeil som 
har vært svært vanlig i norske geitebestan-
der, førte til at geitene manglet et spesielt 
melkeprotein, et kasein, som vanligvis finnes 
i geitemelken og som er viktig for å gi melken 
gode ystingsegenskaper. Den samme gen-
feilen henger og sammen med mengden frie 
fettsyrer i melken, og opplevelsen av sterk 
«geitesmak» på melken. 

Geitenæringen i Norge har de siste 20 
årene drevet et intensivt arbeid for å få 
frem geitebestander som gir friskere dyr, 
høyere kvalitet på melken, og en smak som 
er tilpasset forbrukernes følsomme tunger. 
Avlsarbeid hjulpet av gentesting av norske 
bukker og sæd fra franske geitebukker uten 
genfeilen, har gjort at andelen geiter med 
denne genfeilen er gått ned og at norsk gei-
temelk i dag smaker mildere enn på 1990-
tallet. I dag finner vi både hvit og brun 
geitost laget av norsk geitemelk i butikken 
– nå også uten bismak av genfeil.  

Referanser: 

1. Devold, T., et al., Extreme frequencies  

of the as1 -casein «null» variant in milk from 

Norwegian dairy goats – Implications for 

milk composition, micellar size and 

renneting properties. Dairy Science and 

Technology, 2010. 91: p. 39-51.

2. Skeie, S., et al., The influence of the 

deletion in exon 12 of the gene encoding 

as1-casein (CSN1S1) in the milk of the 

Norwegian dairy goat breed on milk 

coagulation properties and cheese quality. 

Small Ruminant Research, 2014. 122.

3. Blichfeldt, T., Genomisk seleksjon øker 

avlsframgangen, N.-N.S.o. Geit, Editor. 

2021. p. 16-21.

Få ting regnes som norskere enn den brune geitosten.  
Ost laget av geitemyse tilsatt geitemelk og fløte. Men visste 
du at den særegne smaken av «ekte geitost» skyldtes en 
genfeil hos norske geiter?   

Av Stine Hufthammer Indrelid

Ekte geitost  

–uten smak av genfeil

Foto: iStock
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Biotekpodden
Bioteknologien utviklar seg raskt, noko som skaper nye  
moglegheiter, men som også kan gje nye etiske utfordringar.  
I Bioteknologirådets podkast, Biotekpodden, pratar vi om  
bioteknologi. Det kjem ny episode kvar månad.
Du finner alle episodane av Biotekpodden på bioteknologiradet.no, 
iTunes og Spotify.

Xenotransplantasjon, organ- 
mangel og en genredigert 
gris

Insulin, diabetes og 
genteknologi

Kloning

Persontilpasset medisin og 
kreftbehandling

Oppdrettslaks og 
genteknologi

Stamceller som gir grunn til 
å smile

Arvelig kreft og norske 
genvarianter

Den nye GMO-debatten Hvor lenge skal det være 
lov å forske på befruktede 
egg? 14-dagersregelen og 
stamcelleforskning
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– KVA FOLK LEGG I omgrepet alvorleg 
sjukdom varierer veldig,  seier Mathias Barra, 
seniorforskar ved Avdeling for helseteneste- 
forsking på Akershus universitetssjukehus. 

Barras leier SEVPRI, eit forskingsprosjekt 
der dei kartlegg kva vanlege folk meiner om 
alvorsomgrepet og alvorleg sjukdom. 

– Mange meiner at livslengde og livs-
kvalitet er relevant, men det er òg usemje 
om mange aspekt. Er alvor noko sjukdoms-
spesifikt, eller er det innverknaden på heile 
livssituasjonen som er relevant? Er tilstandar 

som rammar barn meir alvorleg enn dei som 
rammar godt vaksne? Denne usemja kan 
gjere det vanskeleg å bruke alvorsomgrepet i 
vurderingar og avgjersler, seier Barra. 

Korleis alvorleg sjukdom skal tolkast og 
forståast er ikkje spesifisert i bioteknologi-
lova, og ein må gå til forarbeida for å finne 
føringar for tolkinga. Forsking på overtalige 
befrukta egg, preimplantasjonsdiagnostikk, 
fosterdiagnostikk og bruk av fostervev har 
alle ulike former for vilkår om alvorleg 
sjukdom knytt til seg. Tidlegare var det og 

knytt vilkår om alvor til vurdering av nye 
genterapiar i bioteknologilova, men dette 
vilkåret vart fjerna i 2020.  

Risiko og behandling 
Ved preimplantasjonsdiagnostikk, også 
kjend som PGD, kan ein genteste befrukta 
egg og deretter setje tilbake egg utan kjend 
genfeil. På denne måten kan foreldre som 
har ein arveleg sjukdom unngå at barnet 
deira arvar denne sjukdommen. PGD er 
med enkelte unntak berre tillate om ein av 
eller begge foreldra er berarar av alvorleg 
arveleg sjukdom. Men kva som er ein alvorleg 
sjukdom er ikkje nærare spesifisert i bio-
teknologilova. 

Berarar av genfeil i BRCA-gena har ein 
betrakteleg auka risiko for å få bryst- eller 
eggstokk-kreft i vaksen alder. Tidlegare 
har søkarar med slike genfeil fått avslag 
både til PGD og genetisk fosterdiagnostikk, 

Alvorleg sjukdom er eit vilkår for bruk av mange metodar som 
bioteknologilova regulerer. Likevel finst det ingen eintydig 
definisjon på kva alvorleg sjukdom er. Gjev dette naudsynt 
fleksibilitet, eller truar det likebehandlinga? 

Av Eirik Joakim Tranvåg

Alvorleg talt
Foto: iStock
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mellom anna fordi det er ei effektiv føre-
byggjande behandling tilgjengeleg: å kirurg- 
isk fjerne bryst og eggstokkar. Men eit slikt 
inngrep kan ha stor negativ innverknad på 
livskvaliteten, og både Kreftforeininga og 
stortingsfleirtalet bak den reviderte biotek-
nologilova har eksplisitt bede om at BRCA-
genfeil som gir ein høg risiko for kreft skal 
vere gyldig grunn til PGD.

– Etter mi erfaring var dei føringane 
som nemnda jobba etter gode, og dei tok 
mellom anna omsyn til moglegheita for 
behandling.  Eg opplevde ikkje at det var 

mykje usemje om dei alvorsvurderingane 
vi gjorde i PGD-nemnda. Der sat det både 
fagfolk og lekfolk. Nokre hadde sjølv ein 
sjukdom eller funksjonshemning, eller eit 
barn som hadde det, seier Benedicte Paus, 
overlege ved avdeling for medisinsk gene-
tikk ved Oslo universitetssjukehus, medlem 
i Bioteknologirådet og mangeårig medlem 
av PGD-nemnda.

Tidlegare var det ei eiga PGD-nemnd som 
vurderte alle søknadar om PGD, men denne 
vart nedlagd i 2020 og det er no klinikar ved 
St. Olavs hospital og Oslo universitetssjuke-
hus som avgjer kven som skal få tilbod om 
PGD. Det er ikkje lenger ei nemnd med faste 
medlem som skal handsame søknadane. Kan 
dette svekke likebehandlinga?

Nye tilrådingar
Helsedirektoratet har i vinter kome med 
ein rapport der dei ser på retningslinjer og 
vilkår for PGD og fosterdiagnostikk, samt 
gjev forslag til endringar i regelverket. 

– Vi har tilråda at utreiinga knytt til 
både genetisk fosterdiagnostikk og PGD, og 
avgjersla om kva slags behandling som skal 
tilbydast, bør involvere multidisiplinære 
team når det er hensiktsmessig. Dette vil 
gje ei grundig vurdering òg av alvorskrite-
riet, som tek omsyn til at det er fleire fak-
torar som speler inn. Dette kan bidra til å 
ivareta føringa frå Stortinget, seier senior-
rådgjevarane Anne Forus og Eva Elander 
Solli i Helsedirektoratet.

– Slike tverrfaglege grupper gjer at eg 
ikkje er uroa for at ulike vurderingar av 
alvor vil bli noko stort problem, seier Paus 
som òg har vore involvert i arbeidet til Helse- 
direktoratet.

Direktoratet konkluderer med at det 
framleis bør vere rom for et medisinfagleg 
skjønn ved vurdering av søknadar om PGD. 
Vurderinga av kriteriet alvorleg, arveleg 
sjukdom vil henge saman med den tekno- 
logiske og medisinske utviklinga, til dømes 
kva som finns av behandling. At det er høve 
til å klage på vedtak etter reglane i pasient- 
og brukarrettslova vil og kunne bidra til 
likebehandling.

Uavklarte spørsmål
Om direktoratet sine tilrådingar takast til 
følgje, er det likevel prinsipielle spørsmål 
rundt alvorsomgrepet som ikkje er avklart. 
Kven er det til dømes som skal bestemme 
kva som er alvorleg sjukdom? 

– Nettopp kven som skal definere alvor 
er også eit spørsmål der folk har ulike mei-
ningar, seier Barra. Nokon meiner at det er 
pasientane sjølve som bør meine kor alvorleg 
ein tilstand er, medan andre meiner at 
dette er ei avgjersle der alle bør kunne 
meine noko, i kraft av at dei er medlemmar 
av samfunnet. Mange av dei vi har snakka 
med meiner også at alvoret må sjåast i 
samanheng med kva slags behandling som  
er tilgjengeleg. 

I rapporten tilrår ikkje Helsedirektora-
tet at genfeil som aukar risikoen for arveleg 

brystkreft automatisk skal godkjennast for 
PGD, men dei tydeleggjer at det er rom for 
at særs belastande behandlingar som gjev 
tap av livskvalitet kan vere god nok grunn 
til å innvilge PGD. I så måte er direktoratet på 
linje med erfaringane frå Barra sitt arbeid. 

– Vi meiner at våre tilrådingar samla sett 
kan bidra til lik praksis og eit heilskapleg og 
samanhengande tilbod for fosterdiagnostikk 
og PGD, seier Forus og Solli.   

» Er tilstandar som 
rammar barn meir 

alvorleg enn dei som 
rammar godt vaksne?

Mathias Barra, seniorforskar ved 
Akershus universitetssjukehus. 

Anne Forus, seniorrådgjevar  
og fagkoordinator i Helsedirek-
toratet.

Benedicte Paus, overlege ved 
avdeling for medisinsk genetikk, 
Oslo universitetssjukehus.

Forslag til ny lovtekst

Døme på avgjersler i den 

gamle PGD-nemda:

«Sykdommens alvorlighetsgrad må 

vurderes konkret i det enkelte tilfellet,  

ut fra kriterier som redusert livslengde, 

hvilke smerter eller belastninger sykdom-

men eller behandlingen fører med seg, 

og hvilke behandlingsmuligheter som 

finnes. Det skal legges vekt på hvordan 

det er å leve med sykdommen.»

Kilde: Helsedirektoratet

GODKJEND:

• Cystisk fibrose

• Huntington sjukdom

• Arveleg kreft i magesekken 

   (CDH1-mutasjon)

AVSLAG:

• Føllings sjukdom (stoffskiftesjukdom)

• Arveleg brystkreft (BRCA-genfeil)

• Dystrofia myotonika type 1  

   (muskelsjukdom)
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1. Tyskland     2. Fisken er selvlysende     3. Transplantasjon mellom arter     4. Pong     5. Frankrike

Spørsmål
1.  I hvilket land har de laget en minihjerne som utviklet   
 anlegg for øyne? 
2.  Hvilken egenskap er det den genmodifiserte fisken 
  som er på rømmen har fått? 
3.  Hva er xenotransplantasjon?

4.  Hvilket dataspill var det minihjernen lærte seg fortere enn 
  kunstig intelligens?
5.  Fra hvilket land kom geitebukkene som har gjort norsk 
  geitost mildere på smak? 

Biotekquiz

Nyhetsbrev

Vil du følge med på hva som skjer innen bioteknologi og 

genteknologi? Er du interessert i de etiske debattene rundt 

bruken av disse teknologiene, på mennesker, dyr og planter? 

Da bør du abonnere på Bioteknologirådets nyhetsbrev. 

Alle som abonnerer på nyhetsbrev får tilsendt informasjon om:

• Arrangementer som åpne møter, frokostforedrag og Bioteknologidagene
• Nye episoder av podkasten Biotekpodden 
• Lenke til PDF-utgaven av GENialt så snart denne er klar. 

Meld deg på her: www.bioteknologiradet.no/om-oss/nyhetsbrev/

Returadresse:
Bioteknologirådet, 
Edvard Griegs vei 3B, 
5059 Bergen


