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Bioteknologinemnda
Bioteknologinemnda er et frittstående, regjeringsoppnevnt organ og ble første gang oppnevnt i 1991. Nemnda er 
hjemlet i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. og lov om fremstilling og bruk av genmodifiserte 
organismer. Foruten å være rådgivende i saker som angår bruk av bio- og genteknologi i relasjon til mennesker, 
dyr, planter og mikroorganismer, skal nemnda bidra til opplysning og debatt. I sine vurderinger skal nemnda 
spesielt vektlegge de etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av moderne bioteknologi. Bioteknologi-
nemnda har 24 medlemmer og observatører fra seks departementer. Bioteknologinemnda hadde et budsjett på 
ca. 6,3 millioner kroner for 2003.
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Bioteknologinemnda

Innledning

Sissel Rogne
Direktør i Bioteknologinemnda

Siden Werner Christie ikke kunne være tilstede i 
dag, er det derfor jeg som med stor glede ønsker dere 
velkommen til Bioteknologinemndas møte om regu-
lering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr.

I morgen er det 50 år siden Watson og Crick publi-
serte sin heliksstruktur i Nature. Og det vi skal gå 
gjennom i dag er et godt eksempel på hvordan vi kan 
bruke kunnskap om DNA-molekylene våre.

Det er to publikasjoner vi i Bioteknologinemnda vil 
henvise til. Fra et tidligere møte Bioteknologinemnda 
hadde på Namsos, er det nå utgitt en rapport som 
danner en faglig bakgrunn for dagens diskusjon. I 
tillegg har seniorrådgiver Grethe S. Foss i Bioteknolo-
ginemndas sekretariat utarbeidet et diskusjonsnotat 
for arbeidet i Bioteknologinemnda. 

Det vi vil foku-
sere på i dag, er dis-
kusjonene. Første 
del av programmet 
er god biologi, om 
mulighetene for 
DNA-vaksiner og 
genterapi på dyr. 
Da har jeg den 
gleden å introdu-
sere seniorforsker 
John McDougall 
fra Alpharma. The 
floor is yours!
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What is a DNA vaccine?

John McDougall
Seniorforsker, Alpharma

Good morning. To start off today’s meeting, I’ve been 
asked to give a short introduction to DNA vaccines 
- a type of overview of what a DNA vaccine is, and in 
part, how it works. I also will define certain aspects 
and issues of DNA vaccines that are under discussion, 
both here in Norway, as well as in the EU, the USA 
and other places. This will allow the other speakers 
that come after me, to take this discussion further. 
To talk about a DNA vaccine and DNA vaccination, 
one also has to compare it to what is normally called 
“traditional vaccines”. 

What is a “traditional vaccine”?
Basically there are three types of what one can call 
a “traditional vaccine”:

- you can use whole bacteria or a viral component 
- you can use subunit or a recombinant subunit – a 

small part of a bacteria or viral component, or 
- you can use a live attenuated bacteria or virus. 

Although I will refer a little bit to live attenuated 
vaccines, today I’ll basically be talking about a 
comparison of DNA vaccines to whole bacteria or 
subunit vaccines.

So what is a whole bacteria or viral component? 
Essentially, one isolates the pathogen from the 
animal, grows up the pathogen in the lab, and kills 
it (or inactivates it, in case of virus). Then you blend 
this killed pathogen back into a formulation with 
other components and that’s the vaccine you inject 
into the animal.

For a subunit component vaccine, again one iso-
lates and grows the pathogen. A subunit component 
means a subset, a small part of the whole. So you 
take the components from the whole killed pathogen, 
and you purify or partially purify these components, 
directly from the pathogen. Alternatively, you can 
take specific genes from the pathogen, clone them 
into E.coli, and have E.coli or another expression 
host express these proteins, and then you can take 
these proteins either from the subunit, or from the 
E.coli-produced mixture, again blend it into a for-
mulation with other components and inject it into 
your animal. 

What are the desired results of a traditional 
vaccine?
Inactivated pathogens or subunits of the pathogen 
may still be in the native structure. It is hoped they 
are in the native structure, but they don’t necessarily 

have to be, for it to 
work. Presentation 
of these components 
– proteins, lipids, 
cell wall compo-
nents – can produce 
an immunological 
response, which 
means the produc-
tion of antibodies. 
These antibodies 
can help protect 
the animal when 
the live pathogen 
infects the animal. However, it is possible to get a pre-
sentation of structural components of the pathogen, 
and they can produce an immunological response, 
but the immunological response does not necessarily 
give protection to a disease. That’s one of the tricks 
in making vaccines. You have to find the component 
that will, in fact, protect against the disease. One of 
the problems with this approach of using traditional 
vaccines, within animals at least, is that a lot of the 
easy diseases are done, the ones where you can grow 
up the bacteria or a virus, kill it or clone out specific 
genes for subunit production in E.coli, produce them, 
get them into a vaccine, and they work. The simple 
diseases are done. An additional problem is that some 
types of inactivated pathogens or pathogenic com-
ponents do not give a good immunological response. 
That is what the pathogens wish to do – not create 
a response that will kill them. Therefore traditional 
vaccines do not give protection against the disease. 
This is especially true within the area of viral vac-
cines. So for these diseases, different approaches 
are needed.
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What is a DNA vaccination?
I will start with a very long definition: “DNA vac-
cination is the direct introduction into a few cells 
of the host of plasmid DNA which is able to cause 
expression of an antigenic protein directly within 
these few transfected cells.”

How does that work?
The type of response that traditional killed or subunit 
vaccine often give, are classified as MHC II response. 
Basically, in immunology there are different types 
of immunulogical responses. One of them is classi-
fied as MHC II type of response. You have a cell in 
your host – your fish, your cow, your pig – and you 
get bacteria or viruses that are killed, or subunits, 
proteins and components from those bacteria and 
viruses. They are brought into the cell by an endo-
some. Following digestion by lysosomal processes, 
these fragments will get loaded into MHC II and 
transported to the cell surface. At the surface, the 
fragments are exposed on the outer surface of the 
cell in a process that will give rise to the production 
of antibodies specific to the fragment presented. So 
these are specific components, sitting on the outside 
of the cell that are brought in.

A DNA vaccine or, in fact, an attenuated virus 
vaccine or a live virus, work by somewhat different 
methods. The plasmid in the vaccine is taken up by 
a few number of cells in the body and enters into 
the nucleus of the cell. It doesn’t integrate into the 
genomic DNA, but it is located in the nucleus. The 
cell itself will then synthesize the immunogen that 
is coded on the plasmid. For example, it could be a 
single virus protein. It is produced in the cell itself. 
It is not pulled in from outside, as it is in the MHC 
II response. Production of the immunogen within the 
cell results in a processing that is very much different 
from the previous class. Now it is processed through 
the endoplasmic reticulum and then transported to 
the surface where you can get presentation of the 
peptide as a MHC I complex. This produces a differ-
ent type of immunological response than the material 
from a traditional killed vaccine. 

In many ways a DNA vaccination resembles a 
viral infection since the biosynthetic machinery of the 
host is used for protein synthesis. Viruses have to get 
into cells to replicate themselves. They have to get in 
and use the cell’s own machinery to replicate. A DNA 
vaccine has to do the same thing, and therefore the 
result of this stimulation of immunological response 
is very similar.

How does one give a DNA vaccine?
In non-fish, the most commonly used ways to give a 
vaccine are to vaccinate via the intramuscular (into 
the muscle), subcutaneous (under the skin or into 

the skin), mucus or nasal (in the mouth, up the nose) 
routes. In fish, it’s a little bit different because they 
are swimming around. The most common ways that 
have been used are via the intraperitoneal (in the 
gut cavity), intramuscular and immersion routes. For 
those that do not know, an immersion vaccination is 
where you can have a bath full of DNA vaccine and 
you can dip the fish in it. The vaccine then has the 
potential to be taken up via the skin, gills or inter-
nally, after swallowing.

What does a DNA vaccine look like?
The anatomy of a DNA vaccine vector: First of all it 
is a piece of DNA. Technically, it is a standard DNA 
closed loop structure. Into that DNA have been 
placed certain elements. Each of these elements 
have functions.

There are two elements needed for producing 
the plasmid in E.coli. The first is called the E.coli 
replication origin. When E.coli is grown up with this 
plasmid, this DNA plasmid has to be present in all of 
the E.coli cells. The replication origin, which works 
in E.coli but not in eukaryotic cells, will allow the 
plasmid to be copied by the bacteria so that there 
will be identical plasmids in all bacteria in the fer-
mentation process. Also, when you grow E.coli with 
the plasmid in it, you want to prevent that the E.coli 
bacteria kicks out the plasmid during the production 
process. So that the E.coli will keep that plasmid, you 
have a gene for selection in E.coli. If the E.coli kicks 
that plasmid out, the E.coli will then die. The common 
selection methods today are antibiotics. For example, 
you can put an ampicillin resistance gene on the 
plasmid or you can put a kanamycin resistance gene 
on the plasmid. Then when you grow the bacteria in 
the presence of ampicillin or kanamycin, that plasmid 
must be in the E.coli for the E.coli to live. So these 
elements are used for the growing of the plasmid in 
E.coli to produce large amounts of the plasmid in 
production, and this plasmid would be purified and 
used for vaccination. You also have to put in your 
gene of interest, for example your single virus protein 
gene. It is the gene that you want expressed so that 
the protein will create an immunological response. 
But again what does it look like? It’s just a hunk of 
DNA, it just sits there. It doesn’t look like anything 
different from other DNA.

For the vaccine to work in the animal being vac-
cinated, gene expression must be turned on so that 
your protein of interest is produced. To turn on a gene 
you need an element called a promoter. A promoter 
is for controlling the gene’s expression in cells, in 
eukaryotic cells in this case. The other element that 
you have to put onto the plasmid, is called a polyA 
sequence. And that is for stability of gene expression. 
So these elements,the promoter, the gene of interest 
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and the polyA sequence, are used in the host – in the 
cow, the pig, the fish – for production of the antigen 
so you get an immunological response.

How does one produce the vaccine? 
I have already mentioned about some aspects of pro-
duction of the plasmid in E.coli. You take the gene 
for your antigen (for example your virus protein) and 
you put it into plasmid, as I discussed previously. You 
then put that plasmid into E.coli cells, standard lab 
E.coli cells. You grow the E.coli in a fermentor, with 
each E.coli containing often 200-300 copies of that 
plasmid. You can then purify that plasmid DNA. Fol-
lowing purification, you formulate it into a vaccine, 
you take your fish, your moose, your cow, and you 
immunise with that plasmid.

What are the unique features of DNA  
vaccines?
DNA vaccines can raise antibodies against the native 
form of that protein (MHC II response), of the virus 
protein. So when you vaccinate with the DNA vac-
cine, you can get antibodies being produced. If you 
don’t get antibodies produced, that doesn’t mean it 
is not working. Sometimes antibodies will be pro-
duced, sometimes they won’t. You can raise the T-cell 
response (the MHC I response), which is the other 
arm of the immunological response, the one that for 
example live viruses will turn on. You can get a long-
lived response of up to at least two years. This is what 
we’ve seen in fish. It will be at least as long for other 
animals. That does not necessarily mean that DNA 
is there for two years. The protection is there for two 
years. As well, when we talk about DNA vaccines, 
we also talk about that it has good stability at low 
and high temperatures. You can use what is called 
a combination vaccine, you can put several genes on 
that one vector or you can have several vectors each 
with its own gene. Each one for a different sickness. 
And you have the potential for generic production 

and validation, in that the vector itself is standard. 
You just have to insert your gene of interest. That 
makes it a lot easier from a regulatory point of a 
view. Although these points potentially are correct, 
since there isn’t a commercial product today, much 
less many different commercial products, we can’t say 
that that’s absolutely true. But it certainly appears 
that all will be true. 

What are the limitations of a DNA vaccine?
We have heard a lot of talk about DNA vaccines for a 
number of years, how it is going to do so many won-
derous things? The fact is, it’s looking now that it’s not 
going to be a miracle cure for all sicknesses. It works 
very good for some sicknesses, but there are a lot of 
sicknesses where it’s not able to work at all yet.

And that is essentially the same thing for a lot 
of the traditional vaccines. Some of them work, 
and some of them, in fact, don’t work and therefore 
you don’t se them out being produced. So that’s no 
different from standard vaccines today. The other 
limitation, which can be a fairly major limitation, is 
that it is limited to what is called a protein antigen. 
When you create antibodies or an immunological 
response, you have in a whole organism proteins, 
lipids, cell components, sugar chains. It could well 
be that the most important component to give an 
immunological response, is in fact a protein that has 
a lot of different sugar chains on it in a very specific 
way. You can’t use a DNA vaccine to produce such a 
thing. A DNA vaccine can have one or a few genes. 
If it’s a very complex molecule you can’t use a DNA 
vaccine. A DNA vaccine can produce a protein, you 
can get it to produce a couple of different proteins, 
but if it is a very complex structure that you need, 
DNA vaccination is not the approach. 

Examples of experimental vaccines
For human diseases, most of the work is done with 
mouse or monkey models. Malaria, mycoplasma, 
AIDS, hepatitus B, rabbies, influenza – those are the 
ones that have been worked on the most.

In animals, again mostly mouse models have been 
used. Cattle, pigs, poultry, sheep, guinea pigs, cats, 
dogs, rabbits, and we have fish. And there has been 
a lot of work in fish. If we are talking about all ani-
mals, apart from mouse models, of the total number 
of animals that have been vaccined with DNA vaccine 
and examined, it is fish that is by far the animal that 
has been tested the most.

The next two speakers, Odd Magne Rødseth and 
Espen Rimstad, will cover DNA vaccines in fish and 
DNA vaccines in other animals. So they can take 
some of these questions a little bit further. 

Thank you.
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Behovet for DNA-vaksiner til fisk

Odd Magne Rødseth
Forskningssjef, Intervet Norbio

Jeg skal belyse behovet for DNA-vaksiner til fisk. 
Først vil jeg ta et kort tilbakeblikk på oppdrettsnæ-
ringen i Norge, på de ulike sykdommene og hvordan 
vi prøver å kontrollere dem. 

Figur 1 viser en oversikt over de mest tapsbringende 
bakterie-, virus- og parasittsykdommene i norsk 
oppdrettsnæring. Vi ser også årstallet for når de 
offisielt ble introdusert i næringen. Dette er et klas-
sisk bilde ved domestisering og industrialisering av 
kjøttproduksjon. Denne aktiviteten er karakterisert 
med en kontinuerlig introduksjon av patogener som 
finnes i naturlig bestander som ikke vanligvis for-
årsaker problemer under naturlige betingelser, men 
som blir et problem i en intensiv oppdrettssituasjon. 

Figuren viser også 
når vaksinene ble 
introdusert. Bort-
sett fra den første 
vibriosevaksinen 
som kom i 1975, så 
er alle andre blitt 
utviklet og pro-
dusert av norske 
forskningsgrupper 
og farmasøytiske 
bedrifter. Når det 
gjelder virusvaksi-
ner så har vi per i 
dag én tilgjengelig virusvaksine mot et virus som 
kalles infeksiøs pankreas nekrose virus, som kom 
i 1995. Det mangler fremdeles vaksiner mot andre 
virus. Dette er i prinsippet de vaksinene som er 
tilgjengelige i dag i Norge til bruk på norsk opp-
rettsfisk. Fem bakterielle komponenter og en viral 
komponent. 

Hvilken effekt har vaksinene hatt?
I figur 2 har jeg markert to paradigmeskift med 
hensyn på utvikling og introduksjon av vaksiner og 
hvilken effekt det har hatt på industrien. Det viser 
antibiotikaforbruket tilbake i 80-tallet og begynnel-
sen av 90-tallet. De første vaksinene som ble introdu-

Figur 1

Figur 2
Introduksjon av bakterielle vaksiner - antibiotikaforbruk
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sert var vannbaserte bakteriner mot klassisk vibriose 
og, noe senere, mot kaldtvannsvibriose. Antibiotika-
forbruket gikk drastisk ned som følge av innføring av 
rutinemessig vaksinasjon ved norsk oppdrettsanlegg. 
Som en følge av alvorlige furunkuloseutbrudd ble 
det utviklet en ny generasjon vaksiner, hvor det for 
første gang ble benyttet oljebaserte adjuvanter som i 
ettertid mer eller mindre har eliminerte bruk av anti-
biotika i norsk oppdrettsnæring. I samme periode er 
selvfølgelig produksjonen økt dramatisk. Den andre 
biten jeg også vil nevne her, er produktivitetsmålene i 
næringa. Hvis du ser data med hensyn på dødelighe-
ten blant oppdrettslaks tilbake til 80-tallet/begynnel-
sen av 90-tallet, så lå en gjennomsnittlig dødelighet i 
oppdrettspopulasjoner på opp mot 40 %. Det var fisk 
som aldri nådde slakteriet. I dag er vi nede på ca. 10 
%. Samtidig gikk utbyttet per fisk satt i sjø opp fra 
2 kilo til nærmere 4 kilo. Vi ser igjen det dramatiske 
skiftet som skjedde i begynnelsen av 90-tallet. Nå 
skal ikke jeg påberope at vaksinen skal ta æren for 
alt dette, men det er utvilsomt en vesentlig årsak til 
den økte produktiviteten (figur 3).

Behov for nye fiskevaksiner?
Etter dette glansbildet, er det i det hele tatt behov for 
nye vaksiner? Jeg har tatt med meg forsiden av Intra-
fish fra i går. Dette er havbruksnæringens svar på Se 
og Hør der du får det ferskeste fra næringen. Første 
overskrift viser at de har påvist et nytt utbrudd av 
ILA-virus. Videre har de opphevet en saneringssone 
i Sogn etter ILA-utbrudd, der det er gjennomført en 
brakklegging av hele fjordsystemet. Så dette er ikke 
kun snakk om sykdom, men også distriktspolitikk og 
arbeidsplasser når du legger ned viktig næringsvirk-
somhet i store deler av et fylke på grunn av sykdom. 
Den siste overskriften viser en oppdrettsaktør som 
saksøker en vaksineleverandør for bivirkninger som 
er koblet opp mot vaksinen. Jeg sier ikke mer, – det 
er aldri en kjedelig dag i denne næringen. Men det 
er helt klart behov for nye vaksiner og/eller optima-
liserte varianter av de eksisterende.

La oss se på hva som er utfordringer knyttet til 
optimalisering av eksisterende og utvikling av nye 

vaksiner. Dette er elementer som John McDougall 
allerede har vært inne på. Punkt én er at vaksinasjo-
nen må indusere en respons som gir beskyttelse mot 
en sykdom, og aller helst mot infeksjonen. Imidlertid 
må vi i de aller fleste tilfeller ta til takke med en vak-
sine som hindrer utvikling av klinisk sykdom. Når 
det gjelder terapeutiske vaksiner eller vaksiner som 
også eliminerer infeksjon, så er det et annet kapittel. 
Her er en rekke underkrav som det ikke er enkelt å 
løse med dagens teknologi. 

Videre må vi ha en praktisk gjennomførbar admi-
nistrasjon av vaksinen. I dag blir de fleste vaksinene 
gitt som intraperitoneal injeksjon, dvs. med et stikk 
i bukhulen. Det er en lite praktisk måte å vaksinere 
millioner av fisk, og gjerne milliarder av fisk, hvis 
vi snakker om andre markeder enn laks. Når du 
først har administrert vaksinen, så skal vaksinen 
indusere den riktige typen respons, rettet mot det 
riktige antigen, og responsen bør være lokalisert 
på den riktige plass. Dette er de brutale krav til en 
effektiv fiskevaksine.

Det andre elementet er kost/nytte-forhold, dvs. 
vaksinasjon kontra ikke-vaksinasjon. Skal vaksina-
sjon rettferdiggjøres, så må effekten og risikoen ved 
vaksinasjon måles opp mot risikoen og kostnaden 
ved å få et sykdomsutbrudd som sådan.

I motsetninger til bakterielle infeksjoner, er virus 
intracellulære. Det går inn i celler og kan forbli 
intracellulære og latente gjennom hele laksens liv 
uten å forårsake klinisk sykdom. Men det finnes nok 
av stressorer i systemet som setter i gang en virus-
proliferasjon og videre spredning, som resulterer i 
klinisk sykdom. Med dagens teknologi, representerer 
intracellulære patogener den største utfordring for 
vaksineprodusentene.

En annen stor utfordring er produksjonskostna-
dene forbundet med vaksinene. Fremdeles produse-
res influensavaksiner og en rekke andre vaksiner 
ved å inokulere embryonerte kyllingegg, som deret-
ter blir høstet og inaktivert. Dette er arbeidsinten-
sivt og kostbart. Celleflasker blir vanligvis brukt i 
produksjon av virusvaksiner til fisk. Selv om dette 
representerer en oppskalering er dette fremdeles 
”hand-made” produkter som er arbeidsintensivt, og 
produksjonssystem er ofte labile fordi det er levende 
celler du jobber med. Du har ikke anledningen til å 
sterilisere dette på samme måte som du kan gjøre i 
bakteriefermenteringer, og det er enkelt å få konta-
mineringer i systemet. Så det er kostbart å produsere 
på den måten. I prinsippet driver vi med det samme 
som humanvaksineutvikling til influensa og andre 
virus, som vi betaler tre-fire hundre kroner dosen for 
når vi skal bruke dem. En oppdretter kan gi 10,15, 20 
øre, opptil en krone, kanskje, for de mest komplekse 
vaksinene. 

På 80-tallet ble rekombinant DNA-teknologi 

Figur 3
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utviklet. Dersom du har tilstrekkelig kunnskap om 
viruset du jobber med, dvs. har identifisert og karak-
terisert de immunogene proteinene og de korrespon-
derende genene som koder for dem, kan du benytte 
et ekspresjonssystem og få heterolog ekspresjon og 
produsere de immunogene proteiner rekombinant. 
Her har du ikke behov for dyrt medium og dyre 
celler. Her kan du skalere opp til 30-40 tusen liter 
(på samme måten kan du produsere DNA-vaksiner). 
Hvis vi snakker om industriell produksjon, så er 
oppskalering et viktig moment. Og spesielt innenfor 
fiskevaksiner der volumet er stort og prisene må 
holdes nede. 

Inaktiverte subenheter må i de fleste tilfeller gis 
i kombinasjon med adjuvanser. Dette bidrar til et 
høyt nivå og varighet av beskyttelse. Imidlertid 
øker også risikoen for uønskede bivirkninger. De 
formularer som gir best beskyttelse er også de som 
ofte gir bivirkning. Så det med cost/benefit er ikke 

bare et økonomisk aspekt, men det er også knyttet 
til dyrevelferd. Kostnadene i form av velferd til dyra 
må også tas med i betraktningen. Hva er lidelsene 
dyrene blir påført av sykdom kontra eventuelle risiko 
for lidelser av den type vaksiner?

Etter min oppfatning vil den type teknologi som 
benyttes i dagens fiskevaksiner forbli eksklusive og 
kostbare produkter, forbeholdt eksklusive arter, og 
gjerne arter der du har muligheten til å bruke intra-
peritoneal injeksjon. I tillegg, når du må i injisere 
dem, eliminerer du kanskje den mest kritiske fasen 
i fiskens liv, yngel og tidlig fase. Fisken må oppnå 
30-40 gram før du kan vaksinere den.

La oss se på hvilke behov og eventuelt krav vi bør 
stille til fremtidens fiskevaksiner. Vi må ha alterna-
tive måter å administrere vaksiner på, altså immer-
sjon, bad, dypp eller oral. Vi må også prøve å redusere 
behovet for sterke adjuvanser, altså alternativer til 
oljebaserte adjuvanser. I tillegg må vaksinekostna-
dene holdes nede, slik at det er kostnadseffektivt for 
industrien å benytte seg av produktene. Så da avslut-
ter jeg med å spørre om vi kan møte de behovene med 
nye teknologiplattformer. Og etter min oppfatning er 
svaret til det JA. Det utvider teknologiene våre til å 
inkludere rekombinante, levende virus, eller nakent 
DNA, som er temaet her. Hvis vi ser på administra-
sjon, så er vi begrenset til intraperitoneal injeksjon 
i de fleste tilfeller. For DNA-vaksiner gir fremdeles 
intramuskulær injeksjon best resultater, men jeg 
har god tro på at det kan utvikles både dypp og oral 
levering av disse vaksinene. 

Det at vi dreper antigenet, må kompenseres 
mengdemessig. Du trenger tusen til ti tusen ganger 
mindre antigen i en levende enn i en drept vaksine. 
Det er også mindre behov for adjuvans i de levende 
enn i de inaktiverte. Prisen vil dermed bli lavere. Den 
cellulær responsen vi snakket om er vanligvis god her, 
mens den i beste tilfelle er variabel for inaktiverte 
vaksiner. Bivirkning i form av lokale reaksjoner ved 
levende vaksiner er milde, mens med inaktiverte 
vaksiner er dette oftest et problem. 

På markedet har vi nå tre virusvaksiner for fisk 
basert på drept helvirus, og en rekombinant. I til-
legg er det en godkjent attenuerte virusvaksine mot 
VHS (Viral haemorrhagic septicemia) tilgjengelig til 
regnbueørret i Tyskland. Innen human- og veterinær-
medisin er det de attenuerte som dominerer. Dette 
er empirisk attenuerte vaksiner, der du har passert 
dem gjennom cellelinjer og ikke vet hva som er 
mutert. Men vi ser en klar tendens at nye veterinære 
vaksiner som kommer på markedet i Europa ofte er 
rekombinante levende vaksiner. Ingen DNA-vaksiner 
har nådd markedet ennå.

Figur 4
Øverst ser vi sykdom hos fisk, i midten stikkvaksineringer og nederst 
melatonisering som kan være en bivirkning av vaksineringen.
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DNA-vaksiner for andre dyr

Espen Rimstad
Professor, Veterinærhøgskolen

Jeg var litt skeptisk til å holde dette foredraget, for 
jeg skal snakke om andre dyr enn fisk når det gjelder 
DNA-vaksiner, og det eneste dyret jeg har jobbet med 
når det gjelder DNA-vaksiner, er fisk. Men på Vete-
rinærhøgskolen driver vi med andre dyr også. Hvis 
man tar et enkelt søk på MedLine eller PubMed, og 
søker på DNA-vaksiner så får du ca. 2500 treff. Hvis 
du søker på DNA-vaksiner og mus, får du 1400. Bak 
mus dekker det seg mye humanmedisin, men også 
andre dyrearter. Hvis vi ser på produksjonsdyr, så 
er det relativt få treff. DNA-vaksiner og husdyr er 
relativt nytt. Imidlertid er det én DNA-vaksine på 
fugl som er tatt i bruk.

Det er to store fremskritt som medisinen gjorde i 
forrige århundre. Det ene var bruken av antibiotika 
som kurerte en del bakterielle sykdommer og mulig-
gjorde moderne kirurgi, og det andre var systematisk 
bruk av vaksinering som har utryddet kopper, og 
fjernet svært mange humane og veterinære sykdom-
mer i vår del av verden. Dette må DNA-vaksiner 
stilles opp mot.

Bruk av DNA-vaksiner
Vi skal se på det eksemplet jeg kjenner til hvor 
DNA-vaksiner er tatt i bruk utover eksperimentell, 
innesluttet bruk, og det er på fugler i USA. Fugler 
kan bli stukket av mygg. Slik mygg kan ha med seg et 
virus som heter West-Nile-virus. Det er et alfa-virus, 
og en sykdom vi ikke har i Norge, og fugler som får 
det kan dø. Stort sett alle kjente fuglearter som blir 
infisert av dette viruset, kan dø. West-Nile-viruset 
har en livssyklus der reservoaret er fugler. Kommer 
en mygg på fuglen som er infisert, kan myggen spre 
infeksjonen til andre fugler. Men West-Nile-viruset 
kan også infisere mange andre dyrearter, også men-

nesker, så dette er 
en  zoonose. På 
husdyr er dette en 
influensalignende 
sykdom som går 
fort forbi. Det er 
det også stort sett 
på mennesker, men 
det har vært noen 
dødsfall, spesielt 
hos eldre personer.

Hvor finner man 
dette West-Nile-
viruset? Jo, i Afrika 
og Sør-Europa. For USA var dette en ny infeksjon. 
De første infiserte og døde fuglene som ble oppdaget 
i USA, fant man i Central Park i New York. Ingen 
vet hvor det kom fra. De snakket om at det kunne 
være biologisk krigføring, men sannsynligvis er det 
en fugl som har flydd feil, og kan ha flydd øst-vest 
istedenfor nord-sør. Hele kontinentet ble fra 1999 
til 2002 gjennominfisert med dette viruset, som er 
et nytt, ukjent virus for de naturlig forekommende 
dyreartene der. Det er 200 gjenlevende California-
kondorer. Noen av dem er viltlevende, mange av 
dem er i zoologisk hage. Hvis de blir infisert, kan de 
dø, og hvis de dør så forsvinner arten. Hva gjør man 
da? Man har ingen kjent vaksine som virker bra. 
Man har en vaksine mot West-Nile-viruset hos hest, 
men den virker ikke bra for fugler. Da har de grepet 
til DNA-vaksine. For å redde fuglearten vaksinerer 
man California-kondoren mot West-Nile-viruset, 
og det er den første bruken jeg kjenner til av DNA-
vaksine utover et eksperimentelt stadium. Det er det 
eneste eksemplet jeg kjenner til, og det sto i Nature 
Biotechnology nå i januar 2003.

DNA-vaksiner til dyr
Når det gjelder DNA-vaksine til dyr generelt, så 
heter det seg at DNA-vaksiner er relativt billige å 
produsere sammenlignet med isolerte proteiner eller 
organismer som benyttes i tradisjonelle vaksiner. 
I noen tilfeller gir eksperimentelle DNA-vaksiner 
bedre, altså sterkere, immunrespons enn tradi-
sjonelle vaksiner. Når jeg snakker om effekten av 
DNA-vaksiner i dyr, da mener jeg immunrespons. 
Det er gjort relativt få forsøk hvor man har ekspo-
nert dyrene for smitte. Dette er lettere å gjøre med 
mye mindre dyr, som fisk og til dels fugl, men skal Infeksjonssyklus til West-Nile-virus.
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du gjøre vaksineforsøk hos for eksempel hest, er 
det kostbart, så det er gjort få slike forsøk. Selv om 
DNA-vaksine har gitt bra effekt i forsøksdyr, det vil 
si mus, så har resultatene være mindre imponerende 
i større dyr. Man har satt frem hypoteser om at jo 
større dyr, jo vanskeligere har det vært å få DNA-
vaksiner til å virke. Jeg vet ikke om det kan være 
riktig. Det kan skyldes at sykdomsorganismene er 
forskjellige. Skal DNA-vaksiner tas i bruk, må de gi 
minst like god beskyttende effekt som eksisterende 
vaksiner, eventuelt være billigere og så videre. Eller 
de må ha effekt mot sykdommer som man ikke har 
gode vaksiner mot, for eksempel West-Nile-virus. Så 
det er slike nisjer som DNA-vaksiner eventuelt kan 
komme i bruk på.

Det sies at ”DNA-vaksiner er billigere å produ-
sere”. Vel, levende svekkede (attenuerte) vaksiner, 
som man har brukt lang tid på å komme fram til, – en 
del ble laget for 30-40 år siden, – er også relativt bil-
lige å produsere. Så det med ”billigere å produsere”, 
er ikke sikkert alltid er riktig.

”DNA-vaksiner er enkle å lage.” Tja, jeg er ikke helt 
enig i det, men de er relativt enkle å lage hvis man 
skal ha uttrykt ett bestemt eller noen få bestemte 
gener. De er enkle å manipulere genetisk. De er mye 
enklere å manipulere genetisk enn å manipulere og 
lage en attenuert vaksine. 

”DNA-vaksiner er varmestabile; DNA tåler en god 
del.” Ja, men det gjelder jo også mange inaktiverte, 
drepte vaksiner.

”DNA-vaksiner etteraper en virusinfeksjon/intra-
cellulær infeksjon.” Tja, det er jo ikke helt riktig det 
heller. DNA-vaksiner replikerer jo ikke. DNA-vaksi-
ner puttes inn i en celle og så blir de der. Så DNA-vak-
siner er på en måte et mellomtrinn til andre vaksiner 
hvor man bruker virus, altså levende rekombinante 
vaksiner, som allerede er tatt i bruk i veterinærme-
disin. I motsetning til de attenuerte vaksinene, er det 
ingen risiko for at DNA-vaksinen selv skal kunne gi 
den sykdom som de skal beskytte mot.

Vaksinering av husdyr har pågått i 40-50 år. 

Mange vaksineprogrammer har vært svært vellykket 
i vår del av verden, men de ses alltid i kombinasjon 
med andre tiltak. For eksempel er ikke munn-og-
klovsyke noe problem i Europa, bortsett fra hvis det 
kommer tilfeldig introduksjon fra en annen del av 
verden. Og det er takket være vaksinering og vak-
sinasjonsprogrammer, men også andre tiltak som 
isolering, nedslakting m.m. Valpesyke, som var en 
pest og en plage for hundeeiere fram til begynnelsen 
av 60-tallet, er omtrent ikke eksisterende lenger i 
vår del av verden, og grunnen til det er vaksinering. 
Parvovirus var en ny sykdom som dukket opp i 1978 
hos hund. Den kan gi en blodig diaré, og hundene kan 
stryke med. I dag er også den sykdommen under kon-
troll, dersom hundene vaksineres. Og så videre. Men 
det finnes en del sykdommer som det er problemer 
å lage vaksiner imot. De sykdommene som man har 
vaksine mot, er de sykdommene som kan kalles for 
de såkalte enkle sykdommene. Det er den standarden 
som DNA-vaksiner til dyr vil bli målt mot. 

Når man skal lage en DNA-vaksine mot en pato-
gen mikroorganisme, så tar man utgangspunkt i de 
genene som man tror eller har informasjon om er de 
genene hvis produkter immunapparatet gjenkjenner, 
og denne responsen gir beskyttelse. Genet settes inn i 
et plasmid. Plasmidet replikerer ikke i seg selv i den 
endelige verten. Plasmidet dyrkes opp i en bakterie. 
En trenger ikke nødvendigvis ha antibiotikaresis-
tensgen på plasmidet, for det kan være et annet sted 
i vertsorganismen. Deretter må du rense plasmidet 
ved enkle prosesser, og så må det injiseres. Skal du 
ha en god immunrespons, så må du ha det inn i en 
antigen-presenterende celle. Hvis disse teknikkene 
videreutvikles, vil en nok se at det skjer en spesia-
lisering på hvilke celler DNA-vaksinene tas opp i. 
I tillegg kan man putte inn andre hjelpeproteiner, 
for eksempel forskjellige cytokiner, som kan styre 
immunresponsen noe. Det har man forsøkt en del 
på for husdyr, for der kjenner man bedre til hvilke 
effekter disse cytokinene har, i motsetning til fisk, 
hvor dette fremdeles er dårlig beskrevet.

Immunsystemets respons på vaksinering kan 
deles inn i den humorale, som danner antistoffer og 
som vi kan se på som lett artilleri, og den cellulære, 
som er de store panservognene som kommer senere. 
DNA-vaksiner er først og fremst gode til å aktivere 
den cellulære immunresponsen. De gir svakere 
humoral respons, generelt sett. Ofte er det den cel-
lulære responsen som er viktigst når det gjelder å 
gi beskyttelse mot virussykdommer eller intracel-
lulære organismer som helhet. Så DNA-vaksiner 
burde være godt egnet til å gi beskyttelse mot den 
type infeksjoner.

Et virus vil omdirigere en celle til å produsere 
mange nye viruspartikler. Så dør ofte cellen, eller 
den kan bli transformert til en tumordannende celle. 

Det er ca. 200 gjenlevende individer av California kondoren (Gym-
nogyps californianus). Det første eksempelet på bruk av DNA-vak-
sine utover eksperimentelt stadium var vaksinering av California 
kondorer mot West-Nile-virus.
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DNA-vaksiner følger samme mønster, men de gir 
ikke noen formering (replikering) av seg selv. Dette 
er, etter mitt syn, en ulempe med DNA-vaksiner 
at en ikke får noen masseproduksjon av plasmidet 
en introduserer. Det vil si at en er avhengig av i de 
fleste tilfeller å gi store mengder DNA-vaksine. Vi 
snakker om mikrogram-nivå, og en må sannsynligvis 
gi det flere ganger. Det finnes eksempler på DNA-
vaksinering hos fisk hvor en kan gi ned til picogram 
og fortsatt få utmerket effekt, men det er særskilte 
tilfeller. I de fleste dyreforsøk har man gitt vaksinen 
både to og tre ganger for å oppnå effekt.

Mesteparten av litteraturen omfatter DNA-vak-
sine hos mus. Det første eksemplet jeg kjenner til, var 
at man fikk beskyttelse hos én spesiell musestamme 
mot influensavirus. Man brukte nukleoproteiner 
hos influensavirus, og vaksinen ga beskyttelse hos 
disse musene mot influensa. Dermed trodde man at 
man hadde funnet en ny og revolusjonerende måte 
å vaksinere mot influensa på. Men influensa hos 
mus er en dårlig modell, for influensavirus gir ikke 
infeksjon hos mus vanligvis. Du må ha spesielle 
musestammer, og en må smitte hvert enkelt dyr. Det 
er derfor ikke en spesielt god modell. Videre har det 
vært ganske utfordrene å få dette til hos store dyr, og 
i mange forsøk har man satt inn DNA-sekvenser som 
uttrykker cytokiner og andre potensielt immunsti-
mulerende stoffer. 

Fra fjørfe finnes det en god del beskrevne forsøk, 
hvor det også er gjort ’challenge’-forsøk, altså hvor det 
er testet ikke bare for immunrespons, men også sett 

om responsen gir beskyttelse når du utsetter dyret 
for det smittsomme agenset. Fjørfeproduksjon er på 
mange måter ganske likt lakseproduksjon. Det er en 
gjennomindustrialisert produksjon, og en har fortsatt 
infeksjoner som skaper problemer i fjørfeholdet. Det 
er også et lite dyr og relativt enkelt å få et stort antall 
for å kunne bruke dem i vaksineforsøk. I de fleste 
DNA-vaksineforsøk som er gjort hos fjørfe, har man 
vært nødt til å vaksinere to-tre ganger. Det er noen 
sykdommer man har oppnådd god beskyttelse mot. 
For infeksiøs bursitt, laryngotrakeitt og infeksiøs 
bronkitt har man oppnådd god beskyttelse, mens for 
andre kjente fjørfesykdommer som fjørfeinfluensa, 
Newcastle disease, koksidiose, ande-hepatitt og 
clamydia, har beskyttelsen vært mindre god, men 
variende. 

For storfe er tuberkulose et problem i deler av 
verden hvor storfe går ute på beite og treffer ville 
dyr som bærer på tuberkulose. I Norge er ikke storfe-
tuberkulose et problem lenger. Tuberkulose har 
altså vært et klassisk problem hos storfe, og det er 
opphavet til at vi pasteuriserer melken. Det smitter 
blant annet fra storfe til menneske. De vaksinene 
man har brukt hos storfe mot tuberkulose, har ikke 
hatt spesiell god effekt. Men da har man prøvd 
DNA-vaksine, for da kan man designe dem på en 
slik måte at man kan skille de dyr som er vaksinert 
med DNA-vaksinen fra dem som har gjennomgått 
en naturlig bakterieinfeksjon. Men så langt har ikke 
DNA-vaksiner hatt spesielt god effekt, og de er per i 
dag ikke i bruk mot denne sykdommen.
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Genterapi på dyr - “GM light”

Peter Aleström
Professor, Veterinærhøgskolen

DNA-vaksinering er en enkel form for genmodifise-
ring som skiller seg fra det som i dag blir definert 
som genmodifisering, ”GMO”, ved at den er kort-
tidsvirkende og at fremmed DNA forsvinner av seg 
selv etter en tid. Hvis man generaliserer teknologien 
som benyttes ved DNA-vaksinering, og utvider 
perspektivet til å inkludere også andre formål enn 
profylakse mot infeksjoner, kan den kalles “GM light”, 
eller genmodifisering ”light”. Det er ikke genmodi-
fisering i klassisk forstand, der man genmodifiserer 
kjønnsceller og modifiseringen blir nedarvet til neste 
generasjonen, det er tidsbegrenset genmodifisering, 
som egentlig er mer DNA-behandling eller en enkel 
variant av genterapi.

Min gruppe på biokjemiavdelingen ved Norges 
veterinærhøgskole inngår i et forskernettverk 
innen området akvamedisin (www.aquamedicine.
no) som jobber med basalforskning på transgen, 
eller genmodifisert, modellfisk. Fisken vi studerer 
heter sebrafisk og er en liten akvariefisk fra India 
som blir 3 cm stor (se figur). Den har mange fordeler 
som forsøksdyr: kort generasjonstid (ca. 3 måneder), 
embryoutviklingen tar kun 48 timer og den kan stu-
deres i mikroskop da embryoet er helt gjennomsiktig. 
Et fortrinn med sebrafisk er at dens hele genom er 
kjent. DNA-sekvensen for alle genene er lagt ut på 
Internett. Basert på den kjente genomsekvensen er 
det laget mikroarrayteknologi, ”DNA-chips”, som er 
små skiver med alle gensekvenser festet til seg slik 
at man samtidig kan studere alle gener som er aktive 
i et vev på et bestemt tidspunkt. I tillegg er metoder 
for genmodifisering av sebrafisk vel etablert. Disse 
forholdene gjør sebrafisk godt egnet til studier innen 
”genomics” og ”functional genomics”. Min gruppe 
har jobbet med utvikling av metoder for genmodifi-

sering av sebrafisk 
i mange år, bl.a. 
for å undersøke om 
det er mulig å lage 
steril fisk som bio-
logisk sikkerhets-
sperre for å unngå 
at rømt fisk etable-
rer seg i naturen. 

En genmodifisert 
organisme, GMO, 
er definert som 
”Enhver levende 
organisme som har 
fått sitt arvestoff endret ved hjelp av genteknologi”. 
En forutsetning er altså at arvestoffet er endret. 
Genmodifisert sebrafisk (og mus) er mye brukt innen 
biomedisin. Ofte bruker forskerne ”reportergener” 
for å raskt kunne påvise uttrykk av et gen som 
skal studeres. Reportergener er gener som uttryk-
ker proteiner som er enkle å påvise, for eksempel 
proteiner som fluorescerer i ulike farger og som kan 
ses i levende celler og organismer ved hjelp av et 
fluorescensmikroskop. Når man injiserer genkon-
strukter for GFP, BFP, RFP eller YFP (grønt, blått, 
rødt og gult fluorescerende protein) inn i eggceller 
hos sebrafisk, så får man opptak av reportergenet i 
alle celler dersom genet integreres i et kromosom på 
encellestadiet. Valget av promoter, eller kontrollse-
kvens, bestemmer i hvilken type celler og til hvilket 
tidspunkt genene skal være aktive. En mye brukt 
standardpromoter kommer fra humant cytomega-
lovirus (CMV) som har et vidt funksjonsområde og 
virker i mange celler og i mange arter, inklusive i de 
fleste celler i sebrafisk. Om man isteden bruker en 
promoter med høy spesifisitet, får man ekspresjon 
kun i utvalgte celler. For eksempel blir gonadotropint 
frisettelseshormon, som er det overordnede kjønns-
hormonet hos dyr, produsert kun i noen få celler i 
hypotalamus i hjernen hos både fisk og pattedyr. 
Dette skylles at genets promoter har en innebygd 
høy spesifisitet for disse cellene.

”GM-light” har fellestrekk med en del varianter 
av genterapi. Bioteknologinemnda foreslår en ny 
definisjonen av genterapi som er utvidet for å ta 
høyde for at genterapi kan brukes til andre formål 
enn direkte å helbrede sykdom (Genialt 1-2003): 
”Overføring av genetisk materiale, inklusive gen-
modifiserte virus, til celler i menneskekroppen eller Sebrafisk
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celler som skal overføres til en menneskekropp for 
diagnostikk, profylaktiske eller terapeutiske formål, 
eller for å påvirke biologiske funksjoner”. Eksem-
pel på profylaktiske formål er vaksinering, mens 
terapeutiske formål er å helbrede allerede oppstått 
sykdom/lidelse. Men så kommer tillegget ”eller for å 
påvirke biologiske funksjoner” som impliserer også 
andre biologiske funksjoner enn de som kontrol-
lerer sykdom. Definisjonen av genterapi er fokusert 
på mennesket, men kan gjøres gyldig for dyr også. 
Blant egenskaper og funksjoner som ikke direkte 
er koblet til f. eks. sykdom, er kosmetiske endringer 
og slanking hos mennesker og bedret produksjon og 
produktkvalitet hos husdyr.

“GM light”
“GM light” innbefatter alle former for DNA-behand-
ling av somatisk vev. I en videre forstand kan alle 
nukleinsyrer eller nukleinsyreanaloger inklude-
res i definisjonen. Nukleinsyrene kan være enten 
syntetiske oligonukleotider, som f.eks. brukes ved 
antisens-terapi, eller de kan være genkonstrukt 
som i et begrenset tidsintervall produserer bioaktive 
genprodukter som enten kan være antigene proteiner 
med induksjon av immunforsvaret som mål, eller 
proteiner med terapeutiske mål. Et viktig moment i 
en definisjon av “GM light” er at tilstedeværelsen av 
overført DNA/nukleinsyre er tidsbegrenset, selv om 
målsetningen er den samme som ved genterapi: diag-
nostikk, profylaktiske formål, terapeutiske formål, 
eller for å påvirke andre biologiske funksjoner. 

For å både kunne ta høyde for nyttepotensialet 
av DNA-vaksiner og samtidlig ha mulighet for kon-
troll av ”GM-light” ved klassifisering som GMO, har 
Bioteknologinemnda foreslått en endring i defini-
sjonen av GMO. Fire nye krav er ført inn. Det første 
kriteriet er at hvis det er sannsynlig at den likevel 
er arvelig så skal man, eller kan man, definere den 
som en GMO. Andre kriteriet er: Hvis genmaterialet 
skulle bli integrert og arvelig, og vil kunne innebære 
risiko for helse og miljø, vil det også kunne være et 
kriterium for å definere som GMO. Tredje kriteriet 
er hvis genmaterialet ved rekombinasjon kan gi nye 
uheldige egenskaper, skal det klassifiseres som GMO, 
og kriterium nummer fire er: Hvis genmaterialet kan 
gi organismen egenskaper som kan vekke allmenne 
etiske reaksjoner, skal det kunne klassifiseres som 
GMO. De fire kriteriene står også å lese om i Genialt 
nummer 1-2003.

Hvordan lager man “GM light”?
Hvordan gjør man egentlig “GM light”? For den aller 
enkleste varianten med bruk av syntetiske korte 
DNA-molekyler lages disse i en enkel kjemisk DNA-
synteserobot. Oppdagelsen i 1990 at intramuskulær 
(i.m.) injeksjon av plasmid-DNA kan resultere i 
opptak og genekspresjon startet forskningsfeltet 

”DNA-vaksiner”. Genkonstruktene lages ved hjelp 
av klassisk genteknologi. En promotersekvens kobles 
sammen med sekvenser som koder for de biologiske 
egenskaper man ønsker uttykt. Hos DNA-vaksiner 
koder disse for de antigene determinanter, eller 
epitoper, som skal gi opphav til immunrespons og 
indusere immunforsvaret. I tillegg til i.m. injeksjon 
av genkonstruktene kan man også bruke partikkel-
mediert genoverføring, og da bruker man en så kalt 
”gene-gun”. Gene-gun-metoden ble først utviklet for 
genmodifisering av planter som har en tykk cellevegg 
som er vanskelig å penetrere med andre metoder. 
Elektroporering er en annen metode for genover-
føring der elektriske pulser blir benyttet for å lage 
kortlivede porer i cellemembran som makromolekyler 
kan diffundere inn i cellene gjennom. En norsk opp-
finnelse som Iakob Mathiesen har vært med å utvikle, 
skrevet doktorgrad om og tatt patent på, kombinerer 
intramuskulær injeksjon og elektroporering. Bruk av 
ultralyd er beskrevet å kunne føre til opptak av DNA 
i hudceller og kan ha potensiale som metode for mas-
sevaksinering av oppdrettsfisk. En metode med stor 
forventning knyttet til seg er oral administrasjon, 
det vil si en pille som inneholder genkonstrukt som 
er beskyttet mot lav pH og nedbrytende enzymer i 
magesekken og der genkonstruktene har evne til å 
penetrere cellemembranen i tarmepitel. Et lignende 
alternativ er å lage en nesespray med opptak over 
nesehulens epitel. Her gjøres det mye forskningsar-
beid, og det er dette mange farmasøytiske selskap 
håper på for en del av framtidens medisiner. 

Vi har prøvet ut gene-gun for ”GM-light” på sebra-
fisk. Man skyter gullpartikler på størrelse av små 
bakterier, og som i forveien er dekket med et lag av 
DNA-molekyler, rett gjennom cellemembranen og 
inn i cellene. Der løses DNA-molekylene opp og kan 
uttrykke sine gener etter transport til cellekjernen. 

Genpistol
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Det er en dyr metode ettersom man bruker ekte gull, 
men metoden fungerer bra. Etter å ha skutt en sebra-
fisk og skrapet av litt hud fra treffområdet over på 
et objektglass, kan man se i et fluorescensmikroskop 
at allerede etter 13 minutter har en del celler begynt 
å uttrykke proteiner fra de overførte genene. Det er 
ikke dårlig når man tenker på at DNA skal omdannes 
til RNA som deretter skal oversettes til protein, og 
at alt skal være funksjonelt. Etter en time er 100 % 
av hudcellene i skuddområdet positive, det vil si at 
de i vårt tilfelle uttrykker det overførte reportergen 
grønt fluorescensprotein, GFP. Gullpartiklene gikk 
ikke gjennom sebrafiskhuden, og i forsøkene var 
overlevelsen av fisken ca. 100 %.

Kommer DNA inn i kjønnscellene?
I sammenheng med metodikken med utvikling av 
DNA-vaksiner og “GM light”, så har det vært uttrykt 
bekymring for at noe av DNAet utilsiktet kan komme 
inn i kjønnscellene når man skyter gullpartikler 
med DNA festet på seg. Risikoen for dette avhenger 
selvsagt av metoden som er brukt for genoverføring. 
Sannsynligheten for gene-gun-mediert genoverføring 
til sebrafisk ble studert. Vi har gjort et eksperiment 
med gene-gun for å studere denne risiko eksperi-
mentelt. Vi gene-gun-behandlet en gruppe sebrafisk. 
Alle fiskene overlevde, og det var ingen synlige 
sideeffekter av gene-gun-behandlingen. Sperma fra 
sebrafiskene ble samlet inn etter 14 og 28 dager, og 
til sammen 250 000 spermceller ble analysert med en 
metode som heter ”fluorescens in situ hybridisering” 
(FISH). Vi brukte to hybridiseringsprober. Den gir 
et rødt signal når den påviser beta-aktin, som er et 
endogent gen og blir brukt som positiv kontroll av 
FISH-metoden. Det vil si at alle spermceller, som 
bare har én kopi av genet, skal få ett rødt signal 
hver. Proben for genet vi hadde skutt med, gir grønt 
signal. Ikke i en eneste av de 250 000 spermcellene 
vi undersøkte så vi et eneste grønt signal, mens alle 
sammen hadde ett forventet rødt signal fra kontroll-
genet beta-aktin. Ingen av de 250 000 undersøkte 
spermcellene hadde utilsiktet tatt opp genet etter 
genoverføring til sebrafiskhud. 

Hvor lenge er DNA tilstede?
Neste risiko ved ”GM-light” er persistens av genkon-
struktene: Hvor lenge er det overførte DNA tilstede 
i et dyr som er vaksinert med DNA-vaksine eller 
behandlet med ”GM light”? Det finnes foreløpig 
ikke noe enkelt entydig svar på det. Det ser ut til at 
persistens varierer med forskjellige genkonstrukter. 
Forskere ved Havforskningsinstituttet har funnet at 
DNA-vaksinekonstrukter blir nedbrutt fortere enn 
ikke-immunogene kontrollplasmid, kanskje fordi de 
induserer immunrespons. Det er uansett snakk om 
dager, uker eller måneder for persistens av ikke-inte-
grert plasmid-DNA og avhenger av hvilke celler og 

hvilke vev som man har overført genene til. Hva så 
med risikoen for integrering av ”GM-light”-sekvenser 
i genomet? Selvfølgelig kan integrering i kromoso-
mene skje, men med vanlige plasmider har man ikke 
kunnet påvise det. Det skjer i tilfelle med en veldig 
lav frekvens som er under deteksjonsgrensen med 
dagens metoder. Hvis en sjelden integrering skulle 
skje i en vanlig kroppscelle, er igjen sannsynligheten 
for at det overhodet fører til en forandring av cellen, 
og til en skadelig forandring uhyre lav slik at det 
antakelig er langt utenfor all praktisk betydning. 
Hvis man imidlertid ønsker integrering, kan man 
oppnå det ved å bruke genteknologien til å komplet-
tere genkonstruktene med ”hoppende” gensekvenser 
eller andre sekvenser fra f.eks. enkelte virus som 
integrerer sine gener i vertscellene de infiserer.

“GM light” – eksempler
De vanligste eksemplene på “GM light” er gener som 
uttrykker antigene epitoper fra patogene virus eller 
bakterier for å brukes til DNA-vaksinering innen 
human og veterinær medisin. Andre typer gener 
som er egnet for “GM light” modifisering, er gener 
for hormoner og hormonlignende signalmolekyler. 
GnRH, ”gonadotropint frisettelseshormon”, er det 
overordnede kjønnshormonet hos dyr og blir derfor 
brukt til forskjellige former for fertilitetskontroll. 
GnRH blir brukt for å indusere fertilitet hos fisk og 
dyr, og også behandle human infertilitet med i en 
del tilfeller. Man kan også gjøre det motsatte med 
GnRH, lage en GnRH-vaksine og bruke den som 
kjemisk kastrering til å sterilisere dyr med, – fisk, 
gris, kjæledyr, ville dyr, – og det blir til og med brukt 
som et alternativ til fengsel for voldtektsforbrytere 
i noen land. I det første tilfellet brukes GnRH-gen-
konstrukt som enkel genterapi og i det andre som en 
vaksine, ikke mot patogene mikroorganismer, men 
mot kroppens eget kjønnshormon GnRH. Veksthor-
mon (growth hormone/GH) kan brukes til behandling 
av dvergvekst, men blir også misbrukt av atleter 
som dopingpreparat. Hvis man transplanterer hud 
fra en genmodifisert mus som har ekstra kopier av 
veksthormongenet, så overføres egenskapen hurtig 
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vekst med den genmodifiserte huden fra givermusen 
til mottagermusen. Med andre ord kan denne lille 
hudbiten gjøre samme jobb som den opprinnelige 
genmodifiseringen gjorde, og konklusjonen blir at 
man kan bruke “GM light” av hudceller for å oppnå 
samme effekt som ved klassisk genmodifisering. En 
viktig forskjell er imidlertid at denne formen for 
genmodifisering ikke er arvelig og i tillegg, hvis hud 
blir brukt for genmodifisering, vil genmodifiserin-
gen være tilstede kun en kortere periode grunnet 
nedbryting av fremmed DNA samt ved nydanning 
av hud med celler som ikke er blitt ”GM light”-
modifisert i hele tatt. Endorfiner er kroppens eget 
smertebehandlingssystem, og det er vist i dyreforsøk 
at man også kan bruke endorfinbasert “GM light” i 
smertebehandling. EPO står for erytropoietin og er 
kanskje mest kjent fordi det i dag blir illegalt brukt 
som dopingpreparat av enkelte idrettsutøvere. EPO 
kan imidlertid også brukes for å helbrede kreftsyk-
dommen anemi. Korte syntetiske ”antisens” DNA- og 
RNA-molekyler blir brukt som genterapi, blant annet 
for å hemme kreftutvikling. 

Et raskt ”Google”-søk på Internett for å finne 
eksempler på “GM light” resulterte i treff med 
en GnRH-vaksine for å behandle prostatacancer. 
GnRH-vaksine mot kroppens eget kjønnshormon, 
som fører til sterilitet, var det mange treff på. Dette 
er en behandling man håper og tror bl.a. skal kunne 
erstatte kastrering av gris når det blir forbudt om 

noen år. Også i naturen er GnRH-analoger og -vaksi-
ner under utprøving for populasjonskontroll av ville 
dyr, men på forsøkstadiet foreløpig. Sommeren 2003 
er det en konferanse i Washington for å belyse en ny 
type vaksiner, ”biodefense vaccines”. Vaksiner mot 
bioterrorisme og anthrax-DNA-vaksiner er allerede 
under utvikling.

Konklusjon
Den av Bioteknologinemnda foreslåtte nye definisjon 
av GMO har til mål å regulere også det som her er 
kalt “GM light”, eller DNA-behandling, inkludert 
DNA-vaksiner. I sin nåværende form gir den nye 
definisjonen stor frihetsgrad til politisk skjønnsmes-
sig klassifisering av “GM light”/DNA-behandling 
som GMO. 

Det virker ulogisk dersom man definerer DNA-
vaksiner som ikke-GMO og samtidig definerer f.eks. 
en GnRH-vaksine som GMO, når begge er konstruert 
og fungerer på identisk samme måte, med eneste 
forskjell at den ene er rettet mot en infeksjonssyk-
dom.

Det blir ulogisk hvis en “GM light”-organisme 
som opprinnelig er definert som GMO, ikke kan 
redefineres til ikke-GMO når fremmed DNA ikke 
lenger er tilstede. 

Av hensyn til både forskning og næringsutvikling 
i Norge, bør man streve etter å få det reviderte regel-
verket harmonisert med EU og omverdenen.
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Risikoaspekter og føre-var-prinsippet

Anne I. Myhr
Postdok, GenØk - Norsk Institutt for Genøkologi, Tromsø

Hva er risiko? 
Bruk av genteknologi til å lage DNA-vaksiner og 
foreta genterapi på dyr innebærer helt nye medisin-
ske og veterinærmessige muligheter. Når ny teknologi 
taes i bruk er fordelene iøynefallende, men dette med-
fører også nye etiske dilemmaer og nødvendigheten 
av å vurdere risikomomenter. I denne sammenheng 
er det viktig å nevne at risiko ikke bare er sannsyn-
lighet for at noe inntreffer, men innebærer også at 
en må ta hensyn til uønskede konsekvenser. Selv om 
sannsynligheten er lav, kan derfor risikoen bli høy om 
de mulige uønskede konsekvenser er alvorlige eller 
irreversible. Risiko er derimot aldri det samme som 
null, da en risikovurdering aldri kan gi et sikkert svar 
på om noe er ikke farlig. Selv om en aksepterer en 
viss risiko ved en aktivitet (som bilkjøring) så behø-
ver ikke det bety at en aksepterer en annen risiko-
relatert aktivitet. Derfor er forholdet mellom risiko 
og sikkerhet problematisk og er avhengig av om en 
kan kontrollere risiko samt om en har en god kjenn-
skap til de mulige konsekvensene. Bruk av teknologi 
kompliserer dette bildet ytterligere, da de forventede 
konsekvensene er gevinster som kan høstes på kort 
sikt, mens de utilsiktede konsekvensene ofte er dårlig 
undersøkt og erfares først etter lang tid (noe som ofte 
er reflektert i miljødebatten). 

For å regulere de økologiske og helsemessige 
konsekvensene ved bruk av teknologi, kreves det 
konsekvensutredninger. Disse skal kartlegge risiko 
for helse- og miljømessige skadevirkninger og andre 
følger av en eventuell godkjenning av aktiviteten. 
Hvor mange aspekter som er blitt trukket inn, er 
avhenging av det brukte ”risikovinduet”. Man kan 
tenke seg et begrenset riskovindu der man ser på 
teknologisk risiko ved å måle frekvensen mellom 
observasjoner, statistikk og modeller. Dette kan 
videreutvikles til en kostnad-nytte-analyse der man 
involverer beslutningsteorier, for eksempel Bayesi-
ansk beslutningsteori, hvor man bruker sannsynlig-
hetsregning for å vurdere usikkerhet kombinert med 
en subjektiv vurdering av relevans. De siste årene har 
føre-var-prinsippet blitt implisert i miljølovgivning. 
Mange mener at føre-var-prinsippet skal anvendes 
etter at det er utført en risiko-kostnad-nytte-ana-
lyse. Jeg mener derimot at føre-var-prinsippet er et 
viktig ledd av en risiko-kostnad-nytte-analyse fordi 
det involverer et bredt vitenskapelig perspektiv på 
mulige risikomomenter. Forskjellen mellom en mer 
vanlig kostnad-nytte-analyse og bruk av føre-var-
prinsippet er relatert til bevisbyrde, vektlegging av 
vitenskapelige bevis og usikkerhet.

Det er mange 
ulike definisjoner 
på føre-var-prinsip-
pet. En sier ”Der 
det er fare for alvor-
lig eller ubotelig 
skade på miljøet, 
skal ikke mangel 
på vitenskaplig 
sikkerhet bli brukt 
som grunn for ikke 
å iverksette nødven-
dige tiltak” (NENT, 
1996). Føre-var-
prinsippet pålegger 
forskere å i) identifisere usikkerhet og fareelementer 
og ii) at en skal vektlegge usikkerhet ved å initiere 
forskning samt kommunisere usikkerhet til andre 
forskere og beslutningmyndigheter. Hvis aktiviteten 
kan føre til alvorlige eller irreversible skadevirk-
ninger på helse og miljø, er det viktig å vente med å 
starte opp aktiviteten til en har innhentet mer kunn-
skap om risikomomentenes sannsynlighet og tilhø-
rende konsekvenser. Føre-var-prinsippet er involvert 
i forarbeidet til den nåværende genteknologiloven, i 
EU-direktivet og i Cartagenaprotokollen og således 
er føre-var-prinsippet viktig for hvordan man skal se 
på bruk av DNA-vaksiner og genterapi.

Risikoaspekter ved DNA-vaksiner og gen-
terapi
I dag er det slik at en i de fleste tilfeller aksepterer 
noe risiko hvis en har en viss nytte ved bruk av 
teknologien. Generelt har vaksiner blitt sett på som 
noe som kan forhindre sykdom, og en har akseptert 
enkelte bivirkninger som f.eks. utvikling av feber. 
Ved bruk av DNA-vaksiner og genterapi er det deri-
mot idag liten kjennskap til bivirkninger og andre 
risikomomenter.

Det er flere viktige risikomomenter: 

1. Inflammatoriske responser hos verten
DNA-konstruktene som brukes til vaksiner eller 
under genterapi kan føre til inflammatoriske respon-
ser hos verten. Spesielt ulike virus, for eksempel 
adenovirus, som er brukt i genterapi, har ført til 
immunreaksjoner hos verten. DNA-vaksiner kan 
også indusere produksjon av anti-DNA-antistoffer 
hos verten.
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2. Skjebnen til DNA i cytoplasma etter opptak
Etter opptak i bakterier eller i menneske-/dyreceller 
kan DNAet bli degradert av intracellulære nuklea-
ser i cellen (cytoplasma), det kan resirkuleres til et 
plasmid eller det kan integreres ved rekombinasjon 
i vertskromosomet. Et viktig spørsmål blir da: Hva 
skjer hvis DNAet integreres?

3. Integrering
Ved genterapi bruker man av og til virus der hensik-
ten er integrering i vertsgenomet, dette for å sikre 
langvarig uttrykk av genproduktet. Etter adminis-
trering av DNA-vaksiner ønsker man derimot ikke 
integrering. Om integrering skjer, og hvilke eventu-
elle konsekvenser dette har, finnes det lite kunnskap 
om idag. I Tyskland har en forskergruppe (Doerflers 
gruppe) jobbet med integreringsproblematikk ved 
DNA-konstrukter, og de har vist at DNA fra plasmid 
og bakteriofager kan integreres med lav frekvens i 
vertsgenomet (Doerfler et al., 2001).

I 2002 ble det publisert en artikkel som viste 
at en adenoassosiert virusvektor, som er brukt i 
genterapiforsøk, ble integrert på andre steder enn 
der villtypeviruset integrerte (Miller et al., 2002). I 
tillegg hadde det ført til en delesjon av 258 basepar 
av vertskromosomet. Dette fører videre til neste 
spørsmål: Kan integrering av fremmed DNA påvirke 
genuttrykk opp- eller nedstrøms for området det 
integreres i?

I fjor høst ble det vist, etter genterapiforsøk på 
barn med en alvorlig immundefektsykdom (SCID 
– severe combined immunodeficiency) i Frankrike, 
at virusvektoren hadde integrert ved siden av et 
onkogen og førte til blodkreft i 2 av 11 barn. Dette 
er ”worst-case-scenarios”, men det er viktig å ta 
hensyn til usikkerheten rundt skjebnen til DNA i 
cytoplasmaet og initiere forsøk for å utrede hva som 
egentlig skjer ved integrering og hvilke konsekvenser 
dette har. Ved siden av mulige biologiske effekter, er 
spørsmålet om integrering av viktighet når en skal 
bestemme om bruk av DNA-vaksiner skal reguleres 
under genteknologiloven.

4. Opptak i andre organismer
Fritt DNA kan også tas opp av bakterier eller i 
humane eller dyreceller. Før trodde en at fritt DNA 
ble raskt brutt ned i ulike miljø. Forskning har vist 

at fritt DNA, eller nakent DNA, finnes nesten ikke i 
naturen. DNA finnes alltid bundet til proteiner eller 
forskjellige partikler i miljøet, som gjør at det kan 
bli beskyttet mot degradering. I naturen har man for 
eksempel funnet at halveringstiden til DNA i jord 
er opp til fire uker, mens det i sjøvann er to dager. 
Videre har fragmenter av genmodifisert DNA i jord 
(kanamycinresistensgen) blitt detektert ved hjelp 
av PCR to år etter utsetting (Gebhard and Smalla, 
1999). Ved å analysere humant spytt i munnen, har 
man etter én time ved hjelp av PCR kunnet detektere 
6-24 % av et plasmid (Mercer et al., 1999). Dette viser 
hvor viktig det er å vurdere overlevelsen av DNA i 
ulike miljø.

Viktighet av forskning
For å redusere usikkerheten er det viktig med mer 
forskning om hva som påvirker overlevelse av DNA 
i miljøet, effekter etter opptak i celler og hva som 
påvirker opptak av DNA i celler – for eksempel mety-
leringsmønster. Man tror at noe av grunnen til at 
man får betennelsesreaksjoner er at bakterie-DNAet 
mangler den metyleringen på cystein-enheten i DNA 
som er vanlig i dyreceller. En annen ukjent faktor er 
miljøfaktorer, for eksempel miljøkjemikalier (POPs), 
som kan påvirke opptak av DNA i celler (Wiseman et 
al., 2001). Homologi mellom sekvenser er et aspekt 
som bestemmer sannsynligheten for rekombinasjon. 
Dette er spesielt relevant ved bruk av DNA-konstrukt 
basert på virusvektorer, hvor det er en mulighet for 
rekombinasjon med vill virus-DNA. Rekombinasjon 
f.eks. mellom virusvektor og naturlig forekommende 
virus og videre spredning til miljø har forekommet. 
I den sammenhengen er det viktig å være klar over 
at det genmodifiserte viruset kan ha potensiale for 
å øke i antall og utbredelse i miljøet.

Relevans av usikkerhet i forskning og i risi-
kobeslutninger
Ved initiering av forskning er risikobildet viktig. 
Eksempelvis var det uforutsett at insektsresistent 
pollen (Bt-toksin) fra genmodifisert mais i USA 
kunne påvirke monarksommerfugllarver i USA 
(Losey et al., 1999). Dette forsøket var utført under 
laboriatorieforhold, og det viste seg at det ute i mil-
jøet bare var noen få typer innsektsresistente pollen 
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som hadde effekt overfor larvene, og effekten kunne 
observeres på spesifikke steg av larvestadiene. Dette 
er imidlertid et godt eksempel på viktigheten av å 
bruke et bredt risikobilde, samt nødvendigheten av 
å bekrefte eller avkrefte hypoteser om mulig skade 
ved hjelp av forskning.

Hvordan usikkerhet og tilgjengelig forskningsdata 
blir behandlet i politiske beslutningsprosesser er 
også relevant. Et eksempel er hvordan usikkerhet 
rundt genoverføring fra genmodifisert (GM) oljeraps 
til ville slektinger ble vurdert forskjellig av ulike 
myndigheter i Europa. I Danmark ble det under 
feltforsøk i 1996 påvist at GM oljeraps overførte 
genet som koder for sprøytemiddelresistens til en vill 
slektning (åkerkål). Britiske myndigheter mente at 
frekvensen av genoverføring var så lav at den ikke 
var signifikant, og tillot dermed markedsføring av 
GM oljerapsen. I Norge derimot, ble søknaden avslått 
da en mente at risikoen for spredning av gener var 
signifikant, og ville planter med sprøytemiddelresis-
tens var uønsket i norsk natur.

Et annet aspekt er hvordan ulike ekspertutvalg 
behandler spørsmål knyttet til risiko og usikkerhet 
forskjellig. Matthias Kaiser i NENT har sammenlik-
net hvordan enkelte ekspertgrupper (Walløe-utval-
get, NOU 2000:29 om genmodifisert mat, versus 
Gjørv-utvalget, NOU 2001:18 om xenotransplanta-
sjon) la vekt på usikkerhet. Walløe-utvalget unntatt 
ett medlem ønsket sikre bevis for usikkerhet før 
føre-var-prinsippet kunne komme til anvendelse, 
mens Gjørv-utvalget vektla usikkerhet og mente 

at føre-var-prinsippet burde kom til anvendelse for 
å utsette bruk av xenotransplantasjon inntil mer 
kunnskap var innhentet.

Relevansen av å skille mellom risiko, usik-
kerhet og uvitenhet
I konsekvensutredninger kan en med fordel skille 
mellom risiko, usikkerhet og uvitenhet (Myhr, 
2002). En slik differensiering vil kunne klargjøre 
kunnskapsgrunnlaget og gjøre det lettere å foreta 
overveielser forut for beslutninger om å ta i bruk 
teknologi. Risiko betyr at en kjenner konsekvensene 
og sannsynlighetene for at hver enkelt konsekvens 
inntreffer. Usikkerhet betyr at en kjenner mulige 
konsekvenser, men ikke sannsynlighetene for at 
de skal inntreffe. Forskning vil i de fleste tilfellene 
bidra til at en her får bedre kunnskap om de ulike 
konsekvensene og sannsynlighet for at de skal inn-
treffe. Ved uvitenhet derimot er mulige konsekvenser 
ikke kjent. Eksempler på tilfeller med uvitenhet er 
monarksommerfugllarven og prioner (kugalskap og 
Creutzfeldt-Jakob sykdom) – en hadde anvendt et 
risikovindu som var ufullstending med hensyn på 
mulige konsekvenser.

Akseptabelt risikonivå?
Å si noe om hva som er akseptabelt risikonivå er 
vanskelig, og dette må vurderes i forhold til formålet 
med virksomheten. Formålet med DNA-vaksiner og 
genterapi er forbedring av helse (unngå sykdom) 
og miljø (unngå spredning av sykdom). I en risiko-
vurdering bør konsekvenser på både kort og lang 
sikt vurderes. Dette gjør bildet mer komplisert, da 
usikkerheten ofte er forbundet med effekter som kan 
utvikle seg over lang tid. I denne sammenheng er det 
viktig å vurdere om det finnes brukbare alternati-
ver f.eks. tilgjengelige vaksiner som kan brukes til 
en har innhentet mer forskningsbasert kunnskap. 
Føre-var-prinsippet bør involveres slik at et bredt 
risikovindu blir anvendt og at både miljø- og hel-
seeffekter tillegges stor vekt, spesielt for eksempel 
muligheter for integrering av DNA-konstruktet og 
mulige konsekvenser av dette. En helhetsvurdering 
av tilgjengelig informasjon kan best oppnåes ved 
å inkludere tverrvitenskapelig ekspertise i iden-
tifikasjon og vurdering av risiko. Videre er etiske 
overveielser også viktige for betraktningen av hva 
som er akseptabelt, med hensyn på bivirkninger, 
risikomomenter og usikkerhet. 

GenØk starter i juli 2003 et NFR-finansiert prosjekt ”Introduksjon 
av genteknologi i akvakultur: etiske og økologiske implikasjoner for 
vitenskap og forvaltning”. Hovedformålet i prosjektet er å identifi-
sere risiki og usikkerhetsmomenter ved bruk av genteknologi innen 
akvakultur. Prosjektet er basert på en eksperimentell analyse av 
eventuelle effekter av DNA-eksponering (DNA-vaksiner og genmo-
difisert fôr) på laks. Parallelt med dette vil vi undersøke hvordan 
rammeverk for risikoregulering kan forbedres.

Monarksommerfugl og larve
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Reguleringen nasjonalt og internasjonalt

Jan Husby
Rådgiver ved Seksjon for artsmangfold, Direktoratet for naturforvaltning

Jeg ønsker å belyse genteknologiloven, EU-direktiv 
2001/18/EC og Caratagenaprotokollen med vekt 
på definisjoner av GMO og grenselandet opp mot 
DNA-vaksiner og genterapi. I tillegg vil jeg nevne 
to henvendelser som Direktoratet for naturforvalt-
ning (DN) har fått, en som går på en DNA-vaksine 
og en som går på DNA-behandling eller genterapi, 
og de vurderingene DN har gjort på bakgrunn av 
genteknologiloven.

Genteknologiloven
Genteknologilovens definisjon av GMO er ganske 
omfattende, og ved tolkningen av definisjonen er det 
viktig å ta i betraktning at forarbeidene til loven gir 
ytterligere dybde for hvordan en skal tolke loven. 
Av forarbeidene er spesielt Ot.prp. nr.8 (1992-1993) 
sentral. Loven med forarbeider gir imidlertid ingen 
fullgod forklaring på alle mulige anvendelser. Det er 
også bakgrunnen for at Miljøverndepartementet ga 
Bioteknologinemnda det oppdraget som blant annet 
har ført til rapporten ”Regulering av DNA-vaksiner 
og genterapi på dyr” og den debatten vi har her nå.

Den gangen genteknologiloven ble laget, var DNA-
vaksinering praktisk talt ikke-eksisterende. Nakent 
DNA-injisering i organismer for vaksiner og terapi er 
noe som i all hovedsak har utviklet seg de siste syv år, 
altså etter at loven og definisjonene kom. Dette gjør 
det også vanskelig når man skal se på definisjonene i 
dagens genteknologilov i forhold til DNA-vaksiner og 
genterapi på dyr. Spesielt gjelder dette genteknologi 
og hva det innebærer.

To henvendelser
I genteknologilo-
ven er genteknologi 
definert som ”tek-
nikker som inne-
bærer at arvestoff 
isoleres, karakte-
riseres, modifise-
res og innsettes i 
levende celler eller 
virus” (se boks 1). 
Dette er den vik-
tigste delen av defi-
nisjonen i denne 
sammenhengen, og overføring av nakent DNA til dyr 
omfattes av definisjonen slik vi har vurdert det på 
Direktoratet for naturforvaltning. På de to henvendel-
sene vi har mottatt om henholdsvis en DNA-vaksine 
og genterapi på fisk, har vi basert våre tolkninger på 
genteknologiloven og dens forarbeider. 

Vår konklusjon var at:
i) Fisk som har fått overført genmodifiserte plas-

mider til somatiske celler, er å betrakte som en 
GMO så lenge det benyttes gen- eller celletek-
nologi. Det er ingenting i loven som sier at det 
nødvendigvis skal integreres i kromosomer eller 
som sier at det skal være nedarvbart i kjønnscel-
ler og overføres til neste generasjon. 

ii) Fisken vil være en GMO for all fremtid så lenge 
det ikke kan føres analytiske bevis for at det 
innførte DNA, eller deler av dette, ikke er til-
stede i fisken. 

iii) En konsekvens av dette er at hvis det inn-
førte DNA, eller deler av dette, inkorporeres i 
kjønnsceller og overføres til fiskens avkom, vil 
også avkommet være å betrakte som GMO.

Det første punktet er en ren juridisk betraktning, 
men i punkt to foretar vi en skjønnsvurdering når 
vi sier at det skal føres analytiske bevis for at det 
innførte DNA, eller deler av dette, ikke er tilstede i 
fisken for at man ikke skal kalle den en GMO. 

EU-direktiv 2001/18/EF
Hvis man sammenlikner genteknologilovens defini-
sjoner av hva som er en GMO, og hvilken metode som 
fører til at man får dannet en GMO, med definisjonen 
i det nye direktivet 2001/18/EF (se boks 2), som er 

Boks 1
Mikroorganismer defineres som ”Enhver cellu-
lær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som 
er i stand til å formere seg og overføre genetisk 
materiale.” 

En genmodifisert organisme defineres som 
”mikroorganismer, planter og dyr hvor den 
genetiske sammensetning er endret ved bruk av 
gen- eller celleteknologi.” 

Genteknologi defineres som ”teknikker som inne-
bærer at arvestoff isoleres, karakteriseres, modifi-
seres og innsettes i levende celler eller virus.”

Begrepet celleteknologi defineres som ”teknikker 
for framstilling av levende celler med nye kom-
binasjoner av genetisk materiale ved fusjon av 
to eller flere celler.”

Kilde: Genteknologiloven
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den samme som var i det tidligere direktivet, så er 
de overlappende. Da EØS-avtalen trådte i kraft, 
ble genteknologiloven justert, og det ble foretatt en 
harmonisering slik at definisjonene i EU-direktivet 
og genteknologiloven skal være synonyme.

Vi har undersøkt med ulike EU-land hvordan de 
tolker EU-direktivet med hensyn til hva som er 
en GMO. Denne undersøkelsen viser at det ikke er 
en harmonisert forståelse innad i EU for hvordan 
DNA-behandling reguleres. Det vil si at tolkninger 
av definisjonen kan føre til at DNA-behandlede og 
DNA-vaksinerte dyr i noen land blir å betrakte som 
en GMO, mens i andre land vil de definere det ut. 
Det som også er viktig å være klar over er at EU-
regelverket på veterinærmedisinske produkter støt-
ter seg på EU-direktivet om utsetting av GMO med 
hensyn på tolkningen av hva som er en GMO. Derfor 
vil vi under EU-direktivet om utsetting av GMO 
finne tolkningen, mens under legemiddelverket vil 
vi se praktiseringen. Danmark og England definerer 
klart at DNA-behandlede dyr ikke faller inn under 
EU-direktivet og dermed ikke blir å betrakte som 
genmodifiserte dyr, mens Østerrike og sannsynligvis, 
så langt jeg har tolket det, Belgia, Frankrike og Italia 
vil definere den teknikken vi beskriver her brukt på 
dyr til at individene blir GMOer.

Cartagenaprotokollen om biosikkerhet
Cartagenaprotokollen om biosikkerhet er under 
konvensjonen om biologisk mangfold. Den har ennå 
ikke trådt i kraft i og med at det er nødvendig med 
ratifiseringer av 50 land. Foreløpig har 45 ratifisert, 
og det er ventet at den kommer til å tre i kraft i løpet 
av året. [Protokollen trådte i kraft 11. september 
2003.] Cartagenaprotokollen regulerer det som går 

på import og eksport av GMO mellom land. I tillegg 
er risikohåndtering og risikovurdering av GMOer 
beskrevet i Cartagenaprotokollen. 

Definisjonen av GMO (LMO) i Cartagenaprotokol-
len er interessant i forhold til om DNA-vaksinering 
og genterapi vil favnes. Ut fra definisjonen (se boks 
3), og den debatten vi hadde da vi lagde denne defi-
nisjonen, vil jeg tolke det til at DNA-vaksinerte dyr 
og DNA-behandlede dyr vil omfattes av definisjonen. 
Men det er jo en skjønnsvurdering. Det er ikke noe 
som vi har satt oss ned under protokollarbeidet og 
diskutert. Den dagen det blir tatt opp i partene til 
protokollen, kan det godt tenkes at vi blir enige om 
at dette skal reguleres på en annen måte, eller ikke 
falle inn under Cartagenaprotokollen. 

Det er også viktig å være klar over at Cartagena-
protokollen ikke omfatter humane medisiner som er 
GMOer dersom de ivaretas av andre internasjonale 
avtaler eller internasjonale organisasjoner. Protokol-
len omfatter derimot veterinære medisiner som er 
GMOer. Fra miljøforvaltningens side ønsker vi ikke 
å overregulere dette feltet. Hensikten er derimot å 
få bred kunnskap om feltet, gå i dybden og få mye 
mer forskning knyttet til risiko og på mulighetene for 
at DNA integreres i kjønnsceller og muligheten for 
at plasmider overføres til mikroorganismer i dyret. 
Resultatene fra slik forskning vil være viktig for 
hvilken type regulering vi får. Det er viktig i hvor stor 
grad sikkerheten for helse og naturmiljø er ivaretatt 
ved bruken. Det lovverket vi ender opp med må ta 
høyde for denne typen forskning, slik jeg ser det.

Avslutningsvis vil jeg si at det er behov for mye 
mer forskning på feltet før man kan være helt kon-
klusiv på hvordan man bør regulere DNA-vaksiner 

Boks 2
EU-direktiv 2001/18/EF regulerer forsøksut-
setting og omsetning av GMO. Teknikker som 
medfører genmodifisering er i henhold til anneks 
1A bl.a.: 

”1) Recombinant nucleic acid techniques invol-
ving the formation of new combinations of 
genetic material by the insertion of nucleic acid 
molecules produced by whatever means outside 
an organism, into any virus, bacterial plasmid 
or other vector system and their incorporation 
into a host organism in which they do not 
naturally occur but in which they are capable 
of continued propagation. 
2) Techniques involving the direct introduction 
into an organism of heritable material prepared 
outside the organism including micro-injection, 
macro-injection and micro-encapsulation.”

Boks 3
Cartagenaprotokollens definisjoner:
”Living modified organism means any living 
organism that possesses a novel combination 
of genetic material obtained through the use of 
modern biotechnology.”
”Living organism means any biological entity 
capable of transferring or replicating genetic 
material, including sterile organisms, viruses 
and viroids.”
“Modern biotechnology means the application 
of:
a) In vitro nucleic acid techniques, including 
recombinant DNA and direct injection of nucleic 
acid into cells or organelles, or 
b) Fusion of cells beyond the taxonomic family, 
that overcome natural physiological repro-
ductive or recombination barriers and that are 
not techniques used in traditional breeding and 
selection.”
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og genterapi. Bioteknologinemnda har kommet med 
en anbefaling, og jeg synes den er veldig god og tar 
bredde og høyde for å ivareta det jeg personlig synes 

er hensikten med den typen regulering, nemlig at 
man regulerer det som er usikkert og som innebærer 
en fare for negative effekter, og som ikke er trygt. 
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Bioteknologinemndas betraktninger

Grethe S. Foss
Seniorrådgiver, Bioteknologinemnda

I problemkomplekset med DNA-vaksiner og gen-
terapi på dyr, er det veldig tydelig hvordan små 
biologiske detaljer kan vippe hele saken. Dette er 
et felt der biologien er veldig viktig, og de biologiske 
detaljene helt essensielle. 

Det er, som dere har sett, nye og lovende metoder 
for sykdomsforebygging og -bekjempelse som nå 
utvikles, som DNA-vaksiner og genterapi. Genterapi 
er allerede i bruk i mot kreft i Norge. Begge disse 
metodene baserer seg på overføring av genmateriale 
til celler i kroppen. Metodene nærmer seg derfor de 
metodene som brukes for arvelig genmodifisering, 
der genmaterialet overføres til kjønnsceller eller 
befruktede egg.

Genteknologiloven er ikke helt entydig, men som 
vi hørte Jan Husby fortelle, går det an å tolke den slik 
at dyr som har fått DNA-vaksiner eller genterapi, vil 
være genmodifiserte organismer.

Så kan man spørre: Var det sånn vi egentlig ønsket 
at denne loven skulle virke?

Miljøverndepartementet har bedt Bioteknologi-
nemnda se på problemstillingen på et prinsipielt 
grunnlag uten å tenke på hvordan loven er i dag og 
drøfte hvordan DNA-vaksiner og genterapi på dyr 
bør reguleres og hvilken status de DNA-vaksinerte og 
DNA-behandlede dyrene etter regelverket bør ha.

Hvorfor er reguleringen uklar?
Og hvorfor er det uklart? Jo, det er fordi biologien 
er såpass komplisert. Det er både tilsiktede og util-
siktede konsekvenser i et stort mangfold. Genmate-
rialet er ikke ment å gå i arv, men det vil flytte seg 
rundt i kroppen, og det KAN gå i arv. Genmaterialet 
kan også spres til organismer i miljøet. Som Husby 
nevnte, kan genmaterialet gå over i mikroorganismer 
i kroppen, som så går ut i miljøet. Og genmaterialet 
kan, som Aleström viste, gi dyret helt nye egenska-
per. Ofte er jo DNA-vaksiner ment å skulle beskytte 
mot sykdom, men man kan også bruke vaksiner for 
å oppnå helt andre effekter, som å påvirke hormoner 
og fruktbarhet hos dyr. Genterapi kan også gi ras-
kere vekst hvis man gir en DNA-kontruksjon med 
veksthormongen.

Og hvorfor har vi en genteknologilov? Det er nett-
opp fordi genmodifisering har såpass mange mulighe-
ter i seg; man kan blande gener fra helt forskjellige 
organismer og gjøre det veldig raskt, og dermed 
lage helt nye typer organismer. Derfor er genmodi-
fisering restriktivt regulert i forhold til tradisjonell 

avl og i forhold til 
annen fremstilling 
av mutante orga-
nismer. Man kan 
bestråle og påvirke 
med forskjellige 
kjemikalier og også 
få frem mutanter. 
De samme orga-
nismene kan for så 
vidt også skapes 
ved genmodifise-
ring. En forskjell er 
at man ved genmo-
difisering vet  hva man gjør, mens når man bestråler 
eller plukker ut en mutant som har oppstått naturlig, 
ikke vet hva som har skjedd. Sånn regelverket er i 
dag, er grensen nettopp satt der hvor man vet hva 
man driver med. Man ser en kvalitativ forskjell på 
genmodifisering og de andre metodene nettopp fordi 
man raskt kan lage helt nye kombinasjoner. Og vi 
kan tenke oss at hadde dette ikke vært regulert, så 
hadde det nok vært veldig mange artige organismer 
rundt omkring som kunne gitt ganske store miljøkon-
sekvenser og andre konsekvenser som vi ikke hadde 
sett rekkevidden av. Så loven er der, regelverket er 
der, og ordlyden er formulert slik at den tar høyde 
for metodeutviklingen.

Så kan vi spørre akkurat hvor grensen skal være. 
Her er det ikke et klart biologisk svar. Dere ser at det 
her ikke er en biologisk grense, men at grensen er 
satt ut fra intensjonene og mulighetene. Som Husby 
viste, er definisjonen av genteknologi at genmateria-
let isoleres, karakteriseres, modifiseres og settes inn. 
Så står det i forarbeidene til loven at definisjonen 
er ment slik at det er nok at genmaterialet enten 
isoleres, karakteriseres eller modifiseres, og deret-
ter settes inn. Det betyr at hvis man karakteriserer 
og setter inn, så er det genmodifisering. Det som nå 
skjer, er at man karakteriserer de mutante vaksinene 
som er laget på annen måte enn ved genmodifisering. 
For poliovaksinen har man funnet at det bare var to 
baseforskjeller mellom orginalt virus og den vaksinen 
som var i bruk. Man har sett reversjoner av vaksinen, 
og nye forekomster av polio i den vestlige verden 
skyldtes vaksinen. Ville bevisst endring av bare to 
baser være nok til å få godkjent en genmodifisert 
vaksine i dag?

Hvis man karakteriserer de tradisjonelle vaksi-
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nene og anser behandling med disse virusvaksinene 
å være innsetting av genmateriale, vil dette snart gå 
under definisjonen av genteknologi og dermed under 
betegnelsen genmodifisering, når det brukes på dyr. 
Mennesker er unntatt fra genteknologiloven.

Hvor skal grensen gå mellom der loven er streng 
og der den er mindre streng? Dette har Bioteknolo-
ginemnda gått inn i. Man må da ta hensyn til hvilke 
effekter dette får og hva som er hensikten med 
reguleringen. Da må man ta hensyn til flere fakto-
rer, blant annet miljø, dyrevelferd, helse, forbrukere, 
næringsutviklingen og til internasjonalt samarbeid. 
En avklaring her er viktig blant annet for dyrepro-
duksjon og fiskeoppdrett i Norge.

Bioteknologinemndas behandling
Bioteknologinemnda fikk høre om henvendelsene til 
Direktoratet for naturforvaltning og arrangerte et 
internseminar i Namsos for å sette seg inn i denne 
problemstillingen. Det er laget en rapport fra semi-
naret. Bioteknologinemndas sekretariat har senere 
utarbeidet et diskusjonsnotat der vi har gått gjen-
nom de forskjellige aspektene ved problemstillingen. 
Bioteknologinemnda har så diskutert saken gjennom 
flere nemndsmøter og kommet frem til en anbefalt 
reguleringsmåte.

I diskusjonsnotatet har vi gått gjennom biologien 
for DNA-vaksiner og genterapi, sett på hvordan gen-
teknologiloven virker i dag og hvordan EU-direktivet 
på GMOer er formulert. Deretter har vi satt opp for-
skjellige måter å regulere dette på ut fra forskjellige 
hensyn og sett på hva som kan bli konsekvensene av 
de forskjellige reguleringsmåtene.

Nemnda har valgt å definere DNA-vaksiner som 
en tilsiktet overføring av genmateriale til somatiske 
celler i den hensikt å påvirke immunsystemet. Dette 
vil da gjelde både for å beskytte mot sykdom og for 
andre effekter. Genterapi har vi definert som  overfø-
ring av genmateriale i annen hensikt enn å påvirke 
immunsystemet.

Genterapi kan også gis som virus, og vi har derfor 
valgt å bruke et eget begrep som vi har kalt ”DNA-
behandling”, og som vi har definert som tilsiktet 
overføring av genmateriale til somatiske celler – og 
dette inkluderer både DNA-vaksiner og genterapi 
– på måter som ikke innebærer bruk av genmodifi-
serte organismer. Dette er for å skille mellom der man 
bruker det som allerede er definert som en GMO, og 
der man bruker nakent eller innpakket DNA.

Definisjonen av GMO
Vi har gått inn i genteknologilovens definisjoner for å 
se hvordan loven virker i dag og se hva som eventuelt 
må spesifiseres og presiseres dersom vi skal ha en 
mer tydelig formulering av hvordan Norge ønsker å 
regulere dette. 

GMO er definert nå som ”mikroorganismer, plan-

ter og dyr hvor den genetiske sammensetningen er 
endret ved hjelp av gen- eller celleteknologi”. Så kan 
man spørre seg om endret genetisk sammensetning 
også er tilsetting av nukleinsyrer, – eller er det bare 
nedarvbart materiale? Her har Direktoratet for 
naturforvaltning tolket det til at det ikke trenger å 
være nedarvbart.

Så har vi tenkt oss muligheten av at nakent 
genmateriale i seg selv kan betraktes om en GMO. 
Hva er en ”ikke-cellulær mikrobiologisk enhet”? En 
mikroorganisme er jo en cellulær eller en ikke-cel-
lulær mikrobiologisk enhet. Sånn definisjonen er i 
dag, strekker ”organisme” seg ned til og med virus. 
I Cartagena-protokollen inkluderes viroider, som 
er rene RNA-molekyler med spesielle egenskaper. 
Plasmider, derimot, er ikke betraktet som organismer 
i seg selv.

Slik reguleringen er i dag, må overføring av 
genmateriale til en organisme være tilsiktet for å 
omfattes av begrepet genmodifisering. Hvor tilsiktet 
må overføringen imidlertid være? Må man vite at 
mekanismen er at DNAet går inn i cellen, slik mange 
virusvaksiner virker? Hvor godt må man sette seg 
inn i virkningsmåten for å vite om det er innsetting 
i celler eller ikke? 

Mulige reguleringsmåter
Vi har skissert ulike reguleringsmåter som tar 
hensyn til de forskjellige aspektene som er viktige 
ved genmodifiserte organismer. Én måte å tenke på 
er at dyret kalles genmodifisert for all fremtid når 
det har fått genmateriale tilsatt, nettopp fordi man 
ikke kan undersøke hver celle i dyret og bli sikker 
på at genmaterialet ikke lenger er der.

Så kan man lempe litt på kravene og si at dyret er 
genmodifisert så lenge genmaterialet er tilstede. Da 
tar man litt færre forbehold og bygger på forsøk som 
viser hvor lenge det er sannsynlig at genmaterialet 
er tilstede.

Så kan man ta hensyn til det vi reagerer på med 
genmodifisering, nemlig at dyr kan få nye egenska-
per som kan gå i arv, og som det er umulig å trekke 
tilbake. Da vil man fokusere på muligheten av at 
genmaterialet vil kunne komme til å gå i arv og se 
på de genelementene som er tilstede og sannsynlig-
heten for at disse inkorporeres. Det er jo alltid en 
liten sannsynlighet for at det vil inkorporeres, og 
det er denne sannsynligheten man bygger på når 
man lager genmodifiserte organismer ved å injisere 
plasmid i befruktede egg. 

Så kan man si at noe av det man reagerer på med 
genmodifiserte dyr, er at de kan få HELT nye egen-
skaper, at man ”tukler med naturen”. Da kan man 
regulere ut fra at genmaterialet gir dyret spesielle 
nye egenskaper og regulere mer restriktivt en DNA-
vaksine som påvirker fruktbarheten til dyret enn en 
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som beskytter mot sykdom. 
Så kan man si at ”GMO” er forbeholdt arvelig gen-

modifisering, og at man kaller det andre noe annet, 
for eksempel ”DNA-behandlede” dyr.

Dette er mulige måter å regulere dyret på, det vil 
si den status som dyret skal ha. Så kan man se på 
måter å regulere selve behandlingen på. 

En mulig måte er å regulere selve produktet, DNA-
konstruksjonen, under genteknologiloven. Man tren-
ger ikke nødvendigvis å kalle det en organisme. Eller 
man kan lage en egen lov, eller et eget lovkapittel, 
hvor det spesifiseres hvordan DNA-behandling av dyr 
skal reguleres. Eller man kaller det genmodifisering 
kun hvis det er arvelig, og at DNA-behandling regu-
leres under annen lovgivning, som legemiddelloven, 
dyrevernloven og dyrehelseloven.

Mange hensyn å ta
Det er mange hensyn å ta når dette skal bestemmes. 
For miljø må man se på integrasjonsfare og økologisk 
balanse – hvor går dette genmaterialet, hvilken effekt 
vil det få på de forskjellige organismene, hvor stor er 
faren for spredning og integrasjon? For dyrevelferd 
vil det være viktig hvilke vaksiner det er behov for 
og i hvilken grad man vil påvirke dyrets egenart 
med genterapi og DNA-vaksiner der hensikten er 
en annen enn å beskytte mot sykdom. 

For helse er det viktig at maten vi spiser er trygg, 
at fisken i fiskedisken ikke er infisert. Men det er 
også den siden av saken at DNA-vaksiner og gente-
rapi på dyr bidrar til å gi god medisinsk forskning 
for mennesker. Dessuten er dyremodeller viktig for 
utvikling av medisiner til mennesker.

Forbrukere vil gjerne ha god informasjon, valgfri-
het og kunne ha tillit til myndighetene. Da kommer 
spørsmålet om merking inn. Skal dette merkes 
”GMO” eller noe annet, f.eks. ”DNA-behandlet”? Skal 
forbrukerne forholde seg til en ny kategori, eller skal 
de vite at de kan få informasjonen et annet sted hvis 
de ønsker den?

Næringsinteressene har vi hørt om tidligere i dag. 
Her er det viktig med muligheten for å utvikle de vak-
sinene som behøves, både for havbruk og landbruk, 
men også for utmarksnæring og utrydningstruede 
dyrearter, som den kalifornske kondoren. 

Så er det et sentralt spørsmål om Norge er interes-
sert i å ha et annet regelverk enn det EU og andre 
internasjonale handelspartnere har. Én ting er hva 
som skjer med levende dyr når de skal importeres 
til Norge. Dette er også et spørsmål om hva som skal 
gjelde for import og eksport av dyreprodukter. Hvis 
laksen i Norge merkes ”genmodifisert”, kan man 
tenke seg at dette vil ha ringvirkninger. Problem-
stillingen vil gjelde både i forhold til EU og EØS 
og de andre landene som har ratifisert Cartagena-
protokollen.

Bioteknologinemndas anbefaling
Siden konsekvensene ved DNA-behandling kan 
være mange av de samme som ved genmodifise-
ring generelt, vil Bioteknologinemnda anbefale at 
DNA-vaksiner og genterapi på dyr reguleres etter 
de prinsippene som er nedfelt i genteknologiloven 
og at dette formuleres i et eget kapittel i gentekno-
logiloven. De prinsippene som er nedfelt der er at 
organismene ikke skal innebære fare for miljø eller 
helse, at det skal vurderes hvilken samfunnsnytte 
organismene har, og at det sees på de etiske sidene 
ved bruken av dyret og også tas hensyn til prinsippet 
om bærekraftig utvikling, det vil si å tenke fremover 
i tid og mer globalt.

Bioteknologinemnda mener at DNA-behandlede 
dyr som hovedregel ikke bør anses som genmodi-
fiserte, nettopp for å ikke utvanne GMO-begrepet. 
Dette var det enstemmighet om i nemnda. Imidlertid 
skal det vurderes om dyret blir genmodifisert. Dette 
er også en måte å inkludere det internasjonale 
regelverket på, hvor det er åpning for skjønnsmes-
sige vurderinger. Da kan man vurdere om dyret blir 
genmodifisert, og eventuelt si nei. Det vil da være 
inne i systemet og vurderes ut fra de samme kriterier. 
Fordi dette er såpass komplisert biologisk og fordi 
forskningen stadig går fremover, foreslår nemnda 
en sak-til-sak-vurdering ved utsettinger, der det 
foretas risikovurderinger på linje med genmodifiserte 
organismer. Skillet mellom utsettinger og inneslut-
tet bruk bør opprettholdes slik det er i loven i dag. 
Eventuelt kan det være en litt annen prosedyre ved 
innesluttet bruk i laboratoriet.

Fordi EU har et system for sentral godkjenning av 
legemidler, må Norge regulere bruken av legemidler, 
hvis man ønsker å begrense den. Nemnda foreslår 
at det eventuelt da settes kriterier for hvilke DNA-
vaksiner og genterapier som kan brukes. Det vil si 
at de må gjennom denne vurderingen. Alle unntatt 
to nemndsmedlemmer synes at det bør være en 
egen regulering av DNA-behandling utenom f.eks. 
legemiddelreguleringen, mens de to nemndsmedlem-

Fra venstre: Grethe S. Foss, Knut A. Hjelt og Karl Georg Høyer
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mene mener de legemidlene som er godkjent gjennom 
EUs sentrale prosedyre er vurdert godt nok uten at 
det er behov for en videre vurdering av dyret, eller 
behandlingen av dyret. 

Man kan også vurdere om dyrevernloven skal 
justeres slik at også DNA-behandling skal inn i til-
legg til arvelig genmodifisering av dyr ved avl, som 
nå er regulert. 

Nemnda ønsker altså å åpne for at det vurderes 
om dyret blir GMO eller ikke og har satt opp fire 
kriterier for dette. Det første kriteriet er om det til-
satte genmaterialet kommer til å gå i arv. Det kan 
sannsynliggjøres at det vil komme til å gå i arv for 
eksempel der man vaksinerer nær kjønnscellene eller 
genmaterialet har spesielle integrerende elementer. 
Det andre kriteriet er at genmaterialet, hvis det 
skulle bli integrert og gå i arv, skulle innebære risiko 
for helse eller miljø. Det betyr at genmaterialet er av 
en slik art at det er spesielt uønsket med spredning. 

Det tredje kriteriet er at genmaterialet er av en slik 
art at det ved rekombinasjon kan gi organismer, for 
eksempel virus, med nye, uheldige egenskaper. Det 
fjerde kriteriet er at genmaterialet, for eksempel ved 
genterapi, vil påvirke organismen på en måte som 
kan vekke allmenne etiske reaksjoner.

Med disse kritierene har man dekket de forskjel-
lige aspektene som er viktig ved den restriktive 
reguleringen av genmodifisering generelt. Det 
vurderes så fra sak til sak om DNA-behandlingen 
oppfyller disse kritieriene. Og her er det selvfølgelig 
rom for skjønn. 

Nemndas ønske med kriteriene er at de fleste 
DNA-vaksinebehandlinger, der hensikten er å 
beskytte mot sykdom, ikke gjør dyrene genmodifi-
serte, mens en del former for genterapi vil dekkes 
av kriteriene, fordi hensikten med behandlingen gir 
uønskede egenskaper eller på grunn av integrerende 
elementer.
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Debatt

[Debatten er noe redigert]

Espen Rimstad
Jeg har et spørsmål til Anne Myhr om hvorfor inte-
grering eller ei er så veldig viktig, spesielt når vi 
tenker på dyr. Så langt har integrering ikke vært 
påvist ved tradisjonelle DNA-vaksiner, selv om det 
er vanskelig teknisk å påvise at det er integrert. Det 
er heller ikke ved bruk av ”gene gun” vist at DNA-
vaksineplasmider tas opp i kjønnsceller. Dessuten, 
produksjonsdyr, f.eks. broiler, har en levetid på 6-7-8 
uker, fisk har kanskje et par år, og hvis du bruker 
RNA-vaksiner i stedet for DNA-vaksiner så kan 
ikke integrering skje i det hele tatt. Er det ikke feil 
å bruke en human modell hvor du tenker deg et livs-
løp som kanskje er 70-80 år, kontra produksjonsdyr 
som har kort levetid? Jeg mener at modellen ikke 
er holdbar.

Anne I. Myhr
Jeg er helt enig med deg. Og jeg stilte også spørsmå-
let om hva så hvis de integrerer, skal vi ta hensyn 
til dette, og viste til denne saken i Frankrike som 
et ”worst case scenario”. Jeg mener at integrerings-
problematikken er viktig fordi du har en liten, lav 
sannsynlighet for at det kan integreres, og det vil 
også påvirke hvordan du eventuelt skal merke det 
og regulere det. Og en annen ting er de mulige kon-
sekvensene av en integrasjon. Det KAN føre til at 
det påvirker genuttrykk oppstrøms eller nedstrøms. 
Jeg kan ikke si at det vil gjøre det, men det er en 
viss sannsynlighet for at det kan gjøre det, og jeg 
mener at man bør undersøke før man sier at det 
ikke gjør det.

Stephen McAdam
Excuse me for speaking English, but it is following on 
from that question, asking Anne. It follows off from 
a statement Grethe said, that it was a qualitative 
difference between GMOs and normal animals or 

organisms. When you talk about the risks that you 
have mentioned: inflammation, integration, gene 
transfer, – could you mention where there is a qua-
litative difference with just a simple DNA plasmid 
vaccine.

Anne I. Myhr
Jeg nevnte at et av risikoaspektene er at man kan 
få en inflammatorisk respons, og det vil jo gjelde 
selve dyret, det har med dyrehelse å gjøre, men jeg 
mener at integreringsspørsmålet har helt andre 
kvaliteter ved seg, for det er også relatert til om det 
kan påvirke andre genuttrykk. Det kan ha en effekt 
på selve dyret, men det kan også ha en effekt på 
matmaterialet ved at det kan føre til f.eks. oppre-
gulering av proteiner i dyret som kan ha effekter på 
kvaliteten av maten, på næringsstoffer og proteiner 
osv. Genoverføring har et annet aspekt igjen, for der 
har du problematikken med at du kan få tatt det 
opp av mikroorganismer, og du kan få overført det 
videre i miljøet til andre organismer. Så det er tre 
forskjellige risikoaspekter.

Stephen McAdam
Where is the qualitative difference betweeen a DNA 
vaccine and a normal vaccine or even a natural 
infection?

Anne I. Myhr
Ved en normal vaksinering har du også denne mulig-
heten for inflammatorisk respons, men du har ikke 
samme muligheten for integrering av spesifikke 
gener, antibiotikaresistensgener f.eks., som gjør at 
det er en viss forskjell.

Grethe S. Foss
Genmodifisering er jo regulert strengt nå fordi man 
ser at man kan kombinere raskt og uten å ha oversikt 
over konsekvensene, og da må man bestemme seg 
for hvor den grensen skal trekkes. Det spørsmålet er 
helt konkret. Og til det med integrering så vet man 
at DNA-konstruksjonen beveger seg rundt i kroppen, 
så hvis man vet at man har integrerende egenskaper 
ved DNA-konstruksjonen, kan man tenke seg i hvert 
fall at det er en høyere sannsynlighet for at det vil 
kunne gå i arv. 

Videre dekker genteknologiloven nå både de 
dyrene som har fått en arvelig modifisering, og de 
dyrene som er i prosessen FØR man har skapt de 
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dyrene som har en arvelig modifisering. Man kan 
lage genmodifiserte dyr nettopp ved DNA-behand-
ling av egg, men også av kjønnsceller. Nylig ble det 
foreslått å injisere DNA i testiklene til griser for å 
få sædceller som har tatt opp DNAet og som kan gi 
genmodifisert avkom. Dyr som DNA-behandles for 
å lage genmodifiserte dyr, vil allerede være under 
genteknologiloven, så en må ikke definere dem ut 
med mindre man aktivt ønsker å definere dem ut 
av loven.

Espen Rimstad
Jeg tenkte at jeg skulle nevne et eksempel på hva 
jeg mener vil være GMO-dyr hvis man tolker loven 
strengt, nemlig alle kyllinger. De vaksineres mot et 
levende herpesvirus som heter Mareks disease-virus. 
Mareks disease-virus integreres av og til i celler i 
kylling. Vaksinen er en levende modifisert vaksine 
som nok også sannsynligvis av og til integreres. Er 
da alle disse kyllingene GMO? Alle kyllinger som 
går til eggproduksjon vaksineres på dag 1 i Norge 
etter klekking.  

Grethe S. Foss
Slik reguleringen er nå, er spørsmålet da om denne 
vaksinen i seg selv er genmodifisert eller om den 
ikke er det. Hvis den er det, er det åpent for å kalle 
kyllingene genmodifiserte.

Jan Husby
Den er ikke genmodifisert. 

Espen Rimstad
Dette er et levende virus, et DNA-virus. Genomet 
er sirkulært og i visse replikasjonsformer ligger det 
akkurat som et plasmid inne i cellen. Jeg kan ikke 
se at det er noen kvalitativ forskjell på et plasmid og 
dette viruset annet enn at viruset kan replikere. Så 
du har nakent DNA der, og det kan også sannsynlig-
vis integreres. Skal vi forby den vaksinen? 

Jan Husby
Nei. Den gangen genteknologiloven ble utviklet, tok 
man høyde for at de tradisjonelle metodene, for å 
utvikle blant annet vaksiner, og forsåvidt tradisjonell 
foredling osv., var unntatt fra dette lovverket. Når 
vi bruker genteknologi, eller rekombinant teknologi 
og virus og lager genmodifiserte virus, så omfattes 
dette av loven, mens de gamle vaksinetypene ikke 
omfattes. Det vil ikke si det samme som at de ikke 
har muligheter for integrering i kromosomene, har 
muligheter for negative effekter osv. Hvor mye som 
er forsket på dette, vet jeg ikke. Men det vet kanskje 
dere? Kanskje det faktisk burde være slik at mye av 
det som er blitt gjort før, BURDE ha vært regulert. 
At det rett og slett ikke var bra nok reguleringer på 

en god del av disse tidligere forholdene. Hvor mye 
forskning i forhold til sikkerhet er foretatt på mye 
av det som ble utviklet tidligere i forhold til mulige 
effekter osv.? Det er mange slike spørsmål. Akkurat 
de samme spørsmålene vi stiller ved dagens teknologi 
og utvikling, kan man stille ved de eldre metodene. 
Men det er klart at nå har man tatt et skille, og man 
har reguleringer på genteknologifeltet.

Peter Aleström
Bare en kommentar til Espen Rimstads spørsmål, 
og det som du, Grethe, sa at nå er den gamle gode 
poliovaksinen – som ikke er så god –, karakterisert. 
Og da risikerer den plutselig å bli definert som GMO-
skapende. Og hva med Mareks disease-viruset? Hvis 
man sekvenserer det, hvis det tilfeldigvis blir et 
genomprosjekt som går på en uke, blir den plutselig 
GMO-klassifiserbar slik Espen Rimstad spurte om? 
Man må være forsiktig, for man kan jo skape en 
masse problemer om alle de gamle gode verktøyene 
– som kanskje ikke har akseptabelt sikkerhetsnivå 
sett med dagens øyne –, plutselig blir kjent.

Grethe S. Foss
Det er det som er det spesielle med den definisjonen 
som er i dag. Den dekker mye, og så kan den få 
konsekvenser nettopp på den måten. Og grunnen 
til at vi er her i dag er jo fordi loven kan tolkes slik 
det er gjort. Men her har jo Miljøverndepartementet 
åpnet for at vi kan sette grensene på nytt: Hvordan 
bør dette være? Så det er ikke egentlig noen grunn 
til å være oppgitt over hvordan reguleringen er i 
dag,  – og biologisk sett er det trukket et skille som 
er ganske drastisk –, for det er åpent nå for hvor 
grensen egentlig bør gå.

Peter Aleström
Kan jeg komme med en kommentar? Det første er 
bare en refleksjon. Det hører jo så bra ut, men med 
de fire kriterier som Bioteknologinemnda har satt 
opp, så har man helgardert seg for å kunne forby 
akkurat hva som helst, slik jeg vil tolke det. Det høres 
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ut som en total helgardering for en politisk vurdering 
av hva man skal godkjenne og ikke godkjenne. Og 
tydeligvis har man funnet at DNA-vaksiner ikke bør 
forbys, og det er sikkert lurt med tanke på at Norge 
er avhengig av lakseproduksjon for eksempel. Det er 
flott at man åpner for DNA-vaksiner, men samtidig 
innfører man en politisk skjønnsvurdering som gjør 
at det er fullstendig uforutsigbart hvis man skulle 
være interessert i å utvikle et til DNA-vaksiner 
beslektet produkt basert på samme teknologi som 
kunne være godt og brukbart. F.eks. GnRH-vaksinen, 
kjemisk kastrering. Igjen kan man forstå Biotekno-
loginemndas resonnement, forslag og tanker. Man 
kan godt forstå resonnementet så lenge man holder 
seg innenfor f.eks. et genmodifisert tema. Men hvis 
man skal gjøre en vurdering, så må man jo gå uten-
for det. Kastrering av gris, for eksempel, er det jo 
nå endelig blitt vedtatt at skal forbys om noen år. 
Og da har man gitt god tidsmargin for å kunne få 
tid til å introdusere andre regimer for å kastere gris 
for å unngå rånelukt og -smak. Så når man tenker 
på hvorfor en GnRH-vaksine skulle kunne være 
forbudt hvis den er teknisk sett er identisk med en 
annen vaksine, og man fyller alle de andre kravene 
med tanke på integrering og sannsynliggjøring av 
det ene og det andre i risikovurderingen, da blir det 
en ren skjønnsmessig vurdering om man synes det 
er greit eller ikke greit med en vaksine for kjemisk 
kastrering.

Grethe S. Foss
Her kommer dyrevernloven inn og regulerer dyre-
velferdshensynene. Nemnda ser også at det er lagt 
opp til skjønn, men nemnda går inn for at man ikke 
skal utvanne GMO-begrepet, og da er det jo viktig 
å få forskrifter for hvordan dette skal være, så det 
ikke fortsetter å være uklart.

Karl Georg Høyer
Jeg kunne godt tenke meg å stille et motspørsmål 
til de som er kommet fra Veterinærhøgskolen her, 
– hvorledes mener dere at dette skal reguleres? 
Skal det reguleres i det hele tatt? Har dere gjort 

dere noen tanker om hvordan det skal reguleres, og 
er det riktig at det finnes endel usikkerheter av den 
kategori som Anne Ingeborg her har snakket om 
som på en måte gir grunnlag for i hvert fall å reise 
spørsmål om regulering? Dere reiser problematise-
ringer omkring upresisheter i fortolkninger og lover 
som nødvendigvis vil måtte være der på et felt som i 
så sterk grad er styrt av teknologer og forskere som 
hele tiden utvikler nye metoder. Lovreguleringen 
har problemer med å henge med i svingene, så er 
det nødt til å bli slik.

Og et annet spørsmål, først til Anne Ingeborg 
Myhr. Du har jo ikke startet forskningsprosjektet 
ennå, men det er rimelig å tolke deg, tror jeg, i ret-
ning av at du vel i utgangspunktet mener at føre 
var-prinsippet kommer til anvendelse i forhold til 
DNA-vaksinering av fisk og genterapi. Og det er jeg 
enig i, tror jeg. Men det reiser jo det neste spørsmålet: 
Hva er da de riktige føre var-tiltakene? 

Så har jeg et spørsmål som går til de to andre. Det 
er en veldig interessant forskjell i det Bioteknologi-
nemnda sier og i det direktoratet sier, en forskjell som 
er gjenstand for spørsmålet om føre var. Det er helt 
ulike måter å formulere seg på. Bioteknologinemnda 
har sagt ”kan sannsynliggjøres at” (jeg tror jeg selv 
var far til den formuleringen). Mens direktoratet sier 
at ”det må føres analytiske bevis for” at dette ikke er 
tilstede. Nå er begrepet ”analytiske bevis” et vanske-
lig ord å bruke, og jeg vet ikke om dere har reflektert 
over hva det innebærer, for man kan føre et teoretisk 
analytisk bevis og man kan føre et empirisk analytisk 
bevis. Jeg kunne tenke meg å be dere reflektere litt 
rundt akkurat den forskjellen. Det kan jo åpne for å 
føre rent teoretiske bevis, uten empiriske data.

Jan Husby
Nei, det må jo selvsagt basere seg på empiriske data. 
Det som er hovedproblemet vårt generelt i forhold til 
genteknologifeltet, GMOer og mulige effekter både 
på helse og miljø, er at det er mangelfull forskning. 
Vi har rett og slett ikke data til å kunne foreta gode 
nok evalueringer. Man baserer seg ofte på relativt 
oppegående vitenskapelige, men ofte spekulative, 
vurderinger, ut fra kanskje en annen art, kanskje 
til og med et annet forskningsfelt, og så trekker man 
antakelser ut fra en eller annen sannsynlighet at det 
og det kommer til å skje eller ikke. Mens det etter 
både det nye direktivet i EU og det vi har ønsket i 
lengre tid, er at man fra industriens side, og de som 
fremmer søknader, dokumentere forhold mye bedre 
med god forskning. Dette for å kunne si klarere om 
det er en risiko eller ikke, før myndighetene kan ta en 
beslutning. Når det gjelder føre var-prinsippet i den 
anvendelsen, så blir det alltid en skjønnsvurdering 
utfra hvor mye man vet, hvilke usikkerhetsfaktorer 
som er der, og hvor man skal trekke grensen for å 
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svare ja eller nei til en søknad basert på de empi-
riske data og de teoretiske spekulasjonene som man 
har rundt saken. For det er jo konkrete sak til sak-
behandlinger på alle slike søknader.

Grethe S. Foss
En av hovedforskjellene er jo at Bioteknologinemnda 
har sett på dette på nytt uten å se på hva loven sier 
i klartekst i dag og har formulert kriteriene ut fra et 
ønske om ikke å utvanne GMO-begrepet.

Anne I. Myhr
Det prosjektet vi har er basert på føre var-prinsippet 
med tanken at det kreves mer forskning relatert til 
de usikkerhetsmomentene jeg tok opp for å avgjøre 
om det er en forskjell mellom DNA-vaksiner og de 
tradisjonelle virusvaksinene slik dere fra Veterinær-
høgskolen spurte om. Det er tanken vår bak prosjek-
tet, og vi har både en eksperimentell tilnærming og 
en teoretisk tilnærming til spørmålet om det er en 
relevant forskjell.

Karl Georg Høyer
Er ikke konklusjonen av det at et riktig føre var-tiltak 
vil være et moratorium på alt som heter anvendelse 
av genterapi og DNA-vaksiner?

Anne I. Myhr
Ja, men ikke et moratorium som innebærer at man 
ikke driver forskning. 

Grethe S. Foss
Når Bioteknologinemnda nevner at det skal regu-
leres etter prinsippene i genteknologiloven, så er jo 
samfunnsnytte en del av det. Der vil man også måtte 
vurdere hva alternativene er. Og konsekvensene av 
alternativene. 

Peter Aleström
Jeg vil bare svare på spørsmålet om hvorvidt vi 
ønsker regulering. Og vi som er fra Veterinærhøg-
skolen er her som privatpersoner og frittstående 
forskere bare for å si det. Og svaret er: Ja, selvfølgelig 
ønsker vi regulering. Vi har regulering, og vi ønsker 
regulering. Vi som diskuterer synes jo det er viktig, 
og det synes sikkert veldig mange med oss, at man 
skal vurdere gamle risiki mot antatte nye risiki og 
ikke bare se på de nye mulige potensielle risiki. Målet 
er å ha en helhetsvurdering, synes vi. Vi prøver med 
vår ekspertise å bidra til det regelverket man er i 
ferd med å utarbeide eller omarbeide, og vi vil også 
gjøre det for at man skal unngå å få en utilsiktet gal 
effekt av regelverket. Det kan man kanskje også få 
hvis man lager altfor mye stopp og forbud. Å ha ingen 
utvikling kan også innebære en negativ effekt. Og 
usikkerhet? Jeg tror at man tolerere en viss usikker-
het. Som forsker finnes det ingenting som ikke har 
usikkerhet, men det er størrelsen av usikkerheten 
som er problemet. Og jeg synes Husby har sagt det 
veldig bra. Målet er at man skal minske denne usik-
kerheten med målrettet forskning og utvikling.
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Etikk og genmodifiserte forsøksdyr

Dag Marcus Eide
Veterinær, dr.scient., Forsøksdyrutvalget

DNA-vaksiner, GMO-light og liknende føler jeg ikke 
faller innenfor det som jeg til daglig ville regne som 
genmodifiserte organismer. For mange av de problem-
stillingene vi jobber med, dreier seg om det arvelige. 
Og når vi gjør krysninger med transgene dyr, får vi 
nye fenotyper og dobbelttransgener. Det er hverdagen 
vår. Når man gir en vaksine eller genterapi og har et 
individ som behandles og sammenlignes med et indi-
vid som ikke behandles, gjør man egentlig et standard 
forsøk. Jeg vil heller sammenligne mye av det som er 
blitt omtalt her med et vanlig dyreforsøk eller infek-
sjonsforsøk, et toksikologisk forsøk eller liknende, og 
etisk sett er det ikke så stor forskjell her. 

Dyremodeller er viktige for utvikling og rutinetesting 
av DNA-vaksiner. En annet punkt som har vært 
nevnt, er forskjellen på mutanter og genmodifiserte 
dyr. I forhold til regelverket i genteknologiloven er 
dette to helt forskjellige ting. Men for oss som jobber 
med dyrene er det utrolig likt. Mutanter og transgene 
dyr, knock-out/knock-in dyr, de har akkurat samme 

problemstillinger 
uansett om den ene 
faller innenfor lov-
verket og den andre 
ikke gjør det.

Forsøksdyr skal 
altså være modell-
o rgan ismer  f o r 
det som gjøres, og 
i desembernum-
meret av Nature 
ble musegenomet 
publisert. Riktig-
nok for én innavlet 
linje, men de andre innavlede linjene kommer snart 
på løpende bånd. Og det vi så var at 40 % av muse-
genomet var likt, og kunne legges parallelt med, det 
humane genomet, mens 80 % viste sterke analogier. 
Noe som også gjør at mus er en interessant modell, 
er forskjellene. Det viste seg at innen immunologiske 
problemstillinger, så var forskjellene mellom mus og 
mennesker ganske store, og det er interessant som 
en dyremodell. 

Forsiden av Science fra 22. februar 2002 viste 
bildet av en genmodifisert mus. Den mangler et gen 
som heter trp-2, en ionekanal som er nødvendig for at 
dette dyret skal kunne lukte feromoner. Dette dyret 
kan da ikke lukte feromoner fra hunnmus. Den var 
ikke interessert i å slåss med andre hanner, og heller 
ikke interessert i å parre seg med noen hunner. Her 
kommer velferdsspørsmålet inn: Hva er livet uten 
sex og slåsskamper? Fra et dyrevelferdsstandpunkt 
er det fint at de ikke slåss, for da slipper vi all hale-
bitingen og at de må settes i egne bur og så videre, 
men det er veldig uheldig at de ikke har sex, for da 
kan vi ikke avle dem. Dette dyret har det kanskje 
greit rent velferdsmessig, men noe av den naturlige 
trangen til dette dyret blir kanskje ikke utøvd, selv 
om dette kanskje ikke er et stort problem annet enn 
for oss som ønsker å avle det.

Jeg vil komme litt inn på dyrevernloven, fordi jeg 
så at den har blitt nevnt i noen skriv fra Biotekno-
loginemnda, blant annet § 5. Det har vært åpent for 
litt diskusjon når det gjelder genmodifiserte dyr. For 
her står det at det er forbudt å endre dyrenes anlegg 
ved bruk av genteknologiske metoder eller ved tradi-
sjonelt avlsarbeid dersom ”dette gjør dyret uskikket 
til å utøve normal adferd eller påvirker fysiologiske 
funksjoner i uheldig lei”, så den forrige musa er vel 
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egentlig kanskje forbudt i følge dette punktet. Dette 
har vi sett på i Forsøksdyrutvalget, og da konkluderte 
vi med at dette egentlig ikke er et hinder for avl av 
transgene forsøksdyr, eller egentlig genmodifiserte. 
Det er fordi det finnes en annen paragraf i dyrevern-
loven, § 21, som sier at man har lov til å bruke dyr i 
forsøksvirksomhet for å finne ut hva slags sykdom 
dyr eller mennesker lider av, for å forebygge eller 
utrydde sykdom, og det gjelder forskning, utprøving 
eller produksjoner av medisiner, medikamenter, pre-
parater, gifter og så videre. Det åpner for tillatelse til 
avl av genmodifiserte dyr dersom det tjener formålet 
i denne paragrafen.

Forskrift om forsøk med dyr griper også inn her, 
med utgangspunkt i § 21. Forskriften omfatter forsøk 
med dyr som avl, oppdrett og hold av dyr som skal 
benyttes i forsøk. Men unntatt er avl, oppdrett og 
fôring, hvis det ikke er grunn til å anta at forsøkene 
vil medføre en ufysiologisk tilstand hos forsøksdyret. 
Dette er litt problematisk. Når vi jobber med gen-
modifiserte dyr, får vi mange dyr som ikke brukes 
til forsøk, og vi får mange dyr som ikke KAN brukes 
til forsøk fordi de ikke har det riktige genet eller 
riktige kombinasjonen, så de kommer ikke med som 
forsøksdyr. Det betyr at de kanskje er unntatt fra 
regelverket som beskytter dem. Og her er det faktisk 
varierende praksis mellom de forskjellige institusjo-
nene. Det vil si, når man avler disse dyrene, uansett 
om de har genmodifikasjoner eller ikke, og om de 
kommer i en ufysiologisk tilstand, skal de da regnes 
som forsøksdyr, eller skal de det ikke? Dette høres 
kanskje litt akademisk ut, og det er det jo på en måte, 
men det er mange som er interessert i statistikken 
alene. Og det har akademisk interesse hvor mange 
forsøksdyr man bruker. 

Det var reglene. Så var det mulighetene. Hvorfor 
ønsker man å benytte genmodifiserte dyr? Innen det 
man gjerne kaller forsøksdyrvitenskap så har man 
tre R’er, som man forbinder med Reduksjon, Raffine-
ment og eRstatning. Der er tanken at genmodifiserte 
dyr gjør oss i stand til å stille mye klarere hypoteser, 
som kan gi oss bedre svar på vitenskapelige problem-
stillinger. Da kan man si at det etisk sett er riktig å 

benytte genmodifiserte dyr, fordi de gir oss klarere 
svar enn om man hadde drevet med hvilke som helst 
dyr. På grunn av genetisk sammensetning hadde vi 
ikke fått de klare svarene som vi KAN få fordi vi 
har genmodifiserte dyr. Så det er et raffinement, og 
det ønsker vi. Altså er genmodifiserte dyr etisk bra 
ut fra dette.

Tilsvarende kunne man tenke seg at genmo-
difiserte dyr førte til en reduksjon, fordi man her 
ikke bare arbeider med dyr som har et gen eller 
ikke har et gen versus kontrolldyr og testdyr, men 
man jobber også med innavlede linjer som er godt 
genetisk definerte dyr. På denne måten så reduserer 
man variansen i disse eksperimentelle gruppene, 
og dermed reduserer man antall dyr brukt i forsøk. 
Sånn kunne det vært. 

Erstatning: Her kunne man tenke seg at klart 
definerte dyremodeller kunne erstatte modeller der 
forsøkene ville medføre smerte fordi man kan bruke 
markøregenskaper istedenfor klinisk sykdom. Det 
blir kanskje litt abstrakt for den som ikke jobber med 
det til daglig, men la oss si at man har drevet med 
testing av en vaksine over lang tid, og så har man 
for å teste om denne vaksinen virker eller ikke, eller 
hvorvidt et toksisk substans er kreftfremkallende, 
testet det i en dyremodell, hvor man er nødt til å 
kjøre forsøket helt til dyret begynner å lide. Dette 
er faktisk tilfellet, og det er mye av årsaken til at 
farmasøytiske bedrifter over hele verden i dag lager 
mutanter og genmodifiserte dyr. Det er for å få dyr 
hvor man kan påvise en uheldig effekt mye tidligere. 
Man trenger ikke la dyrene gå til de blir syke, og man 
har et helt klart sykdomsforløp som skyldes nettopp 
genmodifikasjonen. Man får erstattet et forsøk som er 
smertefremkallende med et forsøk der dyrene faktisk 
ikke lider i det hele tatt, men hvor man er helt sikre 
på endepunktet. Man vet helt sikkert at når dyret 
får den og den celleforandringen, så vil det komme 
til å dø etter noen måneder. Sånne modeller er gull 
verdt for industri og forskning i dag. Så det er mange 
positive sider med genmodifiserte dyr.
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Og så er det virkeligheten. Science hadde 14. april 
2000 et temanummer om bruk av forsøksdyr, og 
der konkluderes det med at dyreforbruket har økt. 
Det vises også til at de universitetene som har gode 
dyreavdelinger får de beste forskerne, som vil ha 
gode arbeidsvilkår og -muligheter. Statistikken for de 
nordiske land, og de aller fleste land, viser nettopp at 
alle lands forbruk av mus spesielt har økt de siste fem 
årene. Vi begynner å se det også i Norge. I tillegg har 
vi en tendens til at man ønsker å forske på intakte 
dyr, istedenfor for eksempel i cellekulturer. Så det 
er ikke bare det at man har fått nye modeller som 
mange vil bruke, men det har også vært en tendens 
til at mange har gått over fra in vitro-modeller til in 
vivo-modeller, fordi in vivo-modellene har blitt mer 
entydige og klare.

Litteraturen begynner nå å øke når det gjelder 
problemene med genmodifiserte dyr, og man ser at 
de ofte er vanskelige å holde fordi man har genetisk 
betingete sykdommer, man har letale defekter eller 
subletale defekter, og de kan også komme ved alder. 
Det er nesten entydig at genmodifiserte dyr har 
kortere levealder enn deres ”villtype” artsfrender. 
Vi ser også at infeksjoner er veldig hyppig på gen-
modifiserte dyr. Det har jo egentlig ikke noe med 
dyrene å gjøre, men hvem som lager dem og under 
hvilke vilkår de blir laget. Ikke noe av dette er nye 

problemstillinger, så det er ikke egentlig spesielt 
knyttet til genmodifiserte dyr, det bare setter disse 
problemstillingene på spissen. Det som derimot er en 
ny problemstilling, er at disse genmodifiserte dyrene 
i veldig stor grad krever avl. Og da kan du tenke deg 
at om man skal redusere antall dyr brukt i forsøk, så 
bruker man desto flere dyr for å skape disse dyrene, 
fordi de avles i store mengder og man har flere 
metoder man er nødt til å anvende for å skaffe disse 
dyrene til veie. Dette innebærer et stort forbruk av 
dyr. En vanlig produsent av forsøksdyr avliver ca. 60 
% av de dyrene de produserer, og når man snakker 
om genmodifiserte dyr så er tallet ofte langt større. 
Det vil si at dyrene aldri kommer i forsøk, de blir 
bare født og avlivet.

Så har vi en del velferdsaspekter; det viser seg at 
en del av disse genmodifiserte dyrene viser tegn på 
redusert velferd: økt dødelighet, sykdom, svekket 
helse. Men her er det også snakk om at man med 
riktige tiltak greier å motvirke dette. Et eksempel 
er universitetet i Zürich som bestemte seg for å ta 
over de fleste av de genmodifiserte muselinjene som 
fantes i nordre del av Sveits, og da viste det seg at 
dødelighet og sykdom gikk kraftig ned på grunn av 
oppstalling og gode vilkår. Og gode vilkår innebærer 
at man satser på gode dyreavdelinger og at man har 
mye og godt kvalifisert personell.
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DNA-injeksjon og elektroporering

Torunn Tjelle
Forsker, Inovio AS

Inovio er et lite norsk bioteknologiselskap som arbei-
der med DNA-injeksjon og elektroporering. Bedriften 
ble etablert i 1999 av Iakob Mathiesen og Terje Lømo. 
Vårt hovedsatsningsområde er å utvikle en metode 
for DNA-levering inn i kroppens celler som kan gjøre 
DNA-baserte vaksiner og genterapi aktuell for kli-
nikk og veterinærmedisin.

Hva er elektroporering? 
Elektroporering er en metode for å få DNA, RNA og 
andre makromolekyler inn i celler ved at en rett og 
slett gir korte elektriske pulser som danner forbigå-
ende skader i cellemembranen. Vi injiserer DNA 
og setter deretter til korte elektriske pulser over 
injeksjonsstedet (se figur). På denne måten kan DNA 
lettere komme inn i cellene. Når DNAet har kommet 
inn i cellen, vil cellen selv kunne produsere proteinet 
som genet koder for. Avhengig av hvilket protein 
som blir produsert, vil det kunne forbli inne i cellen 
og virke der eller skilles ut og kunne påvirke celler 
(f.eks. immunceller) andre steder i kroppen.

Fordelen med å bruke DNA, til forskjell fra protein 
er i) at det er praktisk og økonomisk gunstig ved 
at en slipper rensingen av proteinet, ii) proteinets 
struktur blir riktig, iii) trolig vil mengden protein 
bli mer lik den som er fysiologisk ønskelig, i motset-
ning til om en setter til store mengder rent protein, 
og iv) DNA-injeksjon vil kunne gi en mer langvarig 
tilstedeværelse av proteinet. Ved å benytte en effek-
tiv leveringsmetode som elektroporering kan man 
redusere DNA-mengden man sprøyter inn med 10 
til 100 ganger. Elektroporering er videre en fysisk 
behandling, og metoden er ikke avhengig av kjemiske 

eller biologiske pro-
sesser, noe som gjør 
at sannsynligheten 
for at metoden skal 
virke på ulike dyre-
arter er stor.

Fungerer elek-
troporering på 
store dyr?
Det er stor forskjell 
på mus og større 
dyr /mennesker, 
og vi har ønsket å 
teste om elektroporering kan oppskaleres og benyt-
tes på større dyr. Vi har i forskjellige samarbeid gjort 
forsøk på geiter (Veterinærinstiutttet, Oslo), kuer 
i England (VLA, Veterinary Laboratory Agency), 
sauer i Australia (VIAS, Victorian Institute of Animal 
Science) og noen sauer på Ås. Før vi kunne starte 
forsøk med store dyr måtte vi videreutvikle vårt 
utstyr og våre metoder. Selv om det foreløpig er et 
lite antall forsøk, indikerer de resultatene vi har fått 
så langt at metoden fungerer bra. Ved å gi dyrene 
lokalbedøvelse ser det heller ikke ut til at dyrene 
har noen plager, unntatt lokale kontraksjoner på det 
stedet som elektrodene settes.

Når det gjelder forsøk på mennesker, har vi nå 
inne en søknad om å få teste dette på oss selv. Ikke 
minst ønsker vi å vite hvilken smerte dette vil påføre 
oss uten bedøvelse. Vi har ingen planer om å benytte 
DNA sammen med elektroporeringen foreløpig.

Vårt mål er å utvikle en metode for å overføre 
gener til muskel som medfører en redusert DNA-
dose, unngå bruk av virus og unngå bruk av andre 
hjelpesubstanser. Vi ønsker å utvikle en metode som 
er god nok for å levere genbasert medisin, for bruk i 
både human- og veterinærmedisin.

Med hensyn på sikkerhet er det ennå ikke funnet 
integrasjon av nakent DNA i arvestoffet (kromoso-
mene) etter intramuskulær injeksjon. At det ikke er 
vist, betyr imidlertid ikke at det ikke finnes. Det er 
heller ikke funn av DNA i sæd etter intramuskulær 
injeksjon. Men dette er et område som krever betyde-
lig mer forskning for å vite i detalj hvor det injiserte 
DNA blir av og om metoden kan ha risiko utover det 
som er forventet med behandlingen.
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Regulering av veterinærlegemidler - del 1

Tonje Høy
Seksjonssjef ved Veterinærmedisinsk seksjon, avdeling for legemiddelgodkjenning, Statens legemiddelverk

Innledningsvis er det viktig å presisere at uansett 
hvordan utfallet blir med hensyn på arbeidet med 
genteknologiloven, og uansett om dyr som behand-
les med DNA-vaksiner og genterapipreparater blir 
definert som genmodifiserte eller ikke, så vil disse 
preparatene være regulert fordi de udiskutabelt er 
legemidler. I det øyeblikket slike produkter skal 
brukes utenfor laboratoriet, er de regulert i legemid-
delregelverket.

Vi har en utvidet EØS-avtale på legemiddelområ-
det. Det betyr at på dette området har Norge samme 
lovgrunnlag som EU, og vår legemiddellov med for-
skrifter skal hele tiden være på linje med lovgivnin-
gen i EU. Det betyr også at vi deltar i EU-prosedyrene 
når det gjelder legemiddelgodkjenning.

EU-prosedyrer for godkjenning (markedsfø-
ringstillatelse) av legemidler
Det er to ulike måter for å søke godkjenning av lege-
midler i EU dersom de aktuelle preparatene ønskes 
godkjent i mer enn ett land. Dette er henholdsvis en 
sentral prosedyre som gir en godkjenning som gjelder 
i hele EU/EØS, og en gjensidig anerkjennelsesprose-
dyre der man først oppnår godkjenning i ett EU/EØS-
land for deretter å benytte dette landets vurdering 
som grunnlag for bedømmingen i de andre landene en 
ønsker å markedsføre produktet i. Søknader i begge 
prosedyrer kan naturligvis også bli avslått, eller 
søker kan trekke søknaden før vedtak fattes dersom 
det ligger an til avslag. Avslag/tilbaketrekking i den 
sentrale prosedyre vil gjelde hele EU/EØS, mens 
avslag/tilbaketrekking i gjensidig anerkjennelses-
prosedyre kan gjelde for enkeltland.

Det mest sentrale norske regelverket er lov av 
04.12.1992 om legemidler og forskrift av 22.12.1999 
om legemidler. For DNA-vaksiner er det krav om at 
disse må godkjennes sentralt. Legemiddelforskrif-
tens § 7-1 sier at alle legemidler som omfattes av 
forordning (EØF) nr. 2309/93, vedleggets del A, må 
behandles i den sentrale prosedyren. Det omtalte 
vedlegg A omfatter alle produkter som er fremstilt 
ved bioteknologi. Informasjon om prosedyren og om 
produkter som må eller kan søkes via denne, finnes 
på EU-kommisjonens nettside: http://pharmacos.
eudra.org.

Klinisk utprøving av legemidler skal derimot 
søkes nasjonalt, selv om de er bioteknologisk frem-
stilt. I legemiddelforskriftens § 14-6 fremgår det at 
Legemiddelverket skal vurdere legemidler som skal 

prøves ut på dyr før 
utprøvingen kan 
settes i gang. Dette 
g je lder  dermed 
også bioteknologisk 
fremstilte legemid-
ler. Legemiddel-
verket vil vurdere 
søknader om kli-
nisk utprøving av 
DNA-vaksiner og 
midler til genterapi 
på dyr spesielt nøye 
siden dette er et 
område med få spesifikke retningslinjer. Legemid-
delverket har hjemmel til å nekte utprøvingene 
igangsatt, og dette vil være spesielt aktuelt dersom 
vi mener at sikkerhetsaspektet ikke er tilstrekkelig 
ivaretatt. 

Ved søknad om godkjenning (markedsføringstil-
latelse) via den sentrale prosedyren sender man 
inn én søknad for hele EU/EØS-området. Søknaden 
administreres av det europeiske kontoret for legemid-
delvurdering (EMEA - The European Agency for the 
Evaluation of Medicinal Products). 

I EMEA-systemet finnes to vitenskaplige komi-
teer, en for humane og en for veterinære legemidler. 
Komiteen for veterinærlegemidler betegnes CVMP 
(Committee for Veterinary Medicinal Products). Pro-
sedyrene er imidlertid i hovedsak like for human- og 
veterinærlegemidler, selv om interne milepæler kan 
falle på litt ulike dager. I hver av komiteene sitter 
det to representanter fra hvert EU-land i tillegg til 
to representanter fra Norge og to fra Island. 

Når EMEA mottar en søknad, velger komiteen én 
hovedutreder (rapportør) og én hjelpeutreder (korap-
portør). Disse skal ikke komme fra samme land, og de 
blir valgt ut fra hvem som har meldt seg som inter-
essert i å påta seg det aktuelle oppdraget. De som 
melder seg interessert i et gitt utredningsoppdrag, er 
de som anser at deres legemiddelmyndighet selv har, 
eller har tilgang på, ekspertgrupper med nødvendig 
kompetanse for å vurdere det aktuelle legemidlet. 
Rapportør og korapportør lager først hver sin utred-
ning av dokumentasjonen. Det er i tillegg opp til de 
andre medlemmene og deres legemiddelmyndigheter 
om også disse lands myndigheter gjør en full eller 
delvis vurdering av dokumentasjonen selv om de 
ikke formelt er valgt som rapportør/korapportør. Alle 
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komitemedlemmer, og dermed alle lands legemid-
delmyndigheter, får de deler av dokumentasjonen 
som de ønsker å motta. De store landene vil alltid 
vurdere alle søknader, mens små land normalt vur-
derer i hvilken grad det aktuelle produktet faller inn 
under deres kompetanseområde og i hvilken grad 
produktet vil angå dem. Når de første utredningene 
fra rapportørene kommer, så kan medlemmene i 
komiteen innen en 30-dagers frist kommentere og 
komme med ytterligere punkter som de mener må 
besvares/klargjøres. Når det gjelder GMO-produkter, 
inviteres også miljømyndighetene i de respektive 
land til å kommentere søknaden i løpet av denne 
første fasen. 

Det utarbeides deretter en liste med spørsmål, og 
søker får normalt inntil 6 måneders frist til å svare 
på disse spørsmålene. Noen ganger blir også denne 
fristen utvidet, særlig hvis komiteen har bedt om 
nye studier. 

Når svar på spørsmålene foreligger, følger en utred-
ning av disse med en kortere kommentarfrist. Hvis det 
fortsatt er uoppklarte spørsmål, har søker krav på en 

muntlig høring dersom han ønsker dette. 
Etter endt saksbehandling vil komiteen utarbeide 

en ”opinion”, som er en faglig anbefaling til EU-
kommisjonen. Anbefalingen kan være positiv eller 
negativ, avhengig av om man mener produktet er 
tilstrekkelig dokumentert eller ikke. Det tilstrebes 
konsensus, men noen ganger kan man ikke bli enige, 
og flertallets og mindretallets ”opinions” sendes da 
begge til kommisjonen. Deretter fatter EU-kom-
misjonen vedtak om godkjenning eller avslag innen 
tre måneder. Dersom det ligger an til avslag (negativ 
CVMP-opinion), er det vanlig at søker trekker søk-
naden før vedtak er fattet. 

Norge er forpliktet til å fatte likelydende vedtak 
innen 30 dager fra et vedtak i EU-kommisjonen. 
Dette innebærer at preparater som godkjennes 
av EU-kommisjonen etter den sentrale prosedyre, 
automatisk får markedsføringstillatelse i Norge i 
henhold til legemiddelregelverket. Fordi Norge er et 
lite marked, er det imidlertid ikke uvanlig at sentralt 
godkjente legemidler ikke markedsføres i Norge selv 
om markedsføringstillatelse er gitt.
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Regulering av veterinærlegemidler - del 2

Ane Kvingedal
Seniorrådgiver ved Farmasøytisk seksjon, avdeling for legemiddelgodkjenning, Statens legemiddelverk

Jeg er utreder ved farmasøytisk seksjon og jobber 
med utredning av de delene av legemiddeldoku-
mentasjonen som angår kvaliteten på legemiddelet, 
primært biologiske preparater og veterinære vak-
siner. Jeg skal prøve å gi et inntrykk av hva slags 
dokumentasjon vi sitter med, og hva innholdet er i de 
vurderingene vi gjør. Vår hovedaktivitet er å innvilge 
eller avslå søknader om markedsføringstillatelse 
(MT) for legemidler.

Direktiv 2001/82/EF regulerer legemidler til dyr 
innenfor EØS-området. I vedlegget til dette direktivet 
er det listet opp ganske detaljert hva dokumentasjo-
nen til en søknad om MT skal inneholde og hvilke 
studier som skal være gjort. Direktivet deler prepa-
ratene i to grupper: immunologiske og ikke-immu-
nologiske preparater. Immunologiske preparater er 
definert som legemidler som gis for å oppnå aktiv 
eller passiv immunitet, eller eventuelt diagnostisere 
immunologisk status. Det betyr at DNA-vaksiner vil 
være immunologiske preparater, mens genterapipre-
parater ikke nødvendigvis vil være det. Genterapipre-
parater som gis for å framkalle en immunrespons, 
vil være immunologiske preparater.

Dokumentasjonen til en MT-søknad er delt i fire: 
i) administrative opplysninger, ii) kvalitet (kjemisk, 
farmasøytisk og biologisk dokumentasjon), iii) sik-
kerhet (toksikologisk og farmakologisk dokumenta-
sjon) og iv) effekt (klinisk dokumentasjon). Jeg skal 
fokusere på delene ii) og iii) fordi de er mest relevante 
for dagens møte om DNA-vaksiner og genterapi på 
dyr.

Kvalitet
Når det gjelder kvaliteten på legemiddelet, så dreier 
det seg om at sammensetningen skal være nøyaktig 
oppgitt. Vi vurderer startmaterialene, opphavet 
og historie. Dersom virkestoffet er et plasmid, slik 
det kan være i DNA-vaksiner, og produksjonen har 
foregått i bakterier, skal vi for eksempel ha detaljerte 
opplysninger om hva slags bakterier som er brukt, 
dyrkingsmedier, produksjonsprosess og kontrollpro-
sedyrer. Vi skal videre vite hvordan plasmidet er kon-
struert, hvilke elementer som er med, osv. Detaljert 
kunnskap om produksjonsprosessen er viktig for å 
vite med sikkerhet at hvert produktparti (batch) har 
identisk kvalitet og at produktet ikke kan endre seg 
over tid. Dette er spesielt viktig for å vurdere om de 
forsøkene som er gjort under utviklingsfasen, som 
kan ta mange år og som er grunnlaget for en MT, 

faktisk er repre-
sentative/relevante 
for det produktet 
som skal komme på 
markedet. 

Sikkerhet
For vurdering av 
produktets sikker-
het er laboratorie-
forsøkene viktige. 
Disse skal gjøres på 
målart (arten som 
er tenkt behandlet 
med produktet), og 
spesielle kvalitetssikringsrutiner må følges. Feltfor-
søk, studier av preparatets sikkerhet ved normal 
bruk, gjøres for å støtte resultatene man har fått 
i laboratorieforsøkene. For levende vaksiner er 
det utarbeidet egne retningslinjer for vurdering 
av risiko forbundet med eventuell spredning til 
dyr og mennesker som kommer i kontakt med det 
behandlede dyret. Hvorvidt disse retningslinjene 
er hensiktsmessige å bruke også for DNA-vaksiner, 
må vurderes. Studier av økotoksisitet er imidlertid 
obligatorisk for alle legemidler, både immunologiske 
og ikke-immunologiske. Dette er da også presisert 
spesielt i vår ”Forskrift om legemidler”, i § 4-6 Sær-
lige innholdskrav til søknad for legemiddel til dyr. 
Den skal inneholde vurdering av mulig risiko for 
miljø og mennesker og dyrs helse ved normal bruk 
av legemidlet, samt den dokumentasjon som ligger 
til grunn for vurderingen. 

Direktiv 2001/82/EF inneholder, i tillegg til det 
som er trukket fram her, informasjon om en rekke 
andre krav som gjelder for legemidler til dyr. Vi må 
også følge Den europeiske farmakopé (Ph.Eur.) som 
har lovbindende tekster og standarder for legemid-
lers kvalitet, sikkerhet og effekt. Felles retningslinjer 
for legemidler i EU/EØS blir utarbeidet ved EMEA 
(The European Agency for the Evaluation of Medi-
cinal Products).

Retningslinjer 
Når det gjelder DNA-vaksiner så skal jeg fokusere på 
en retningslinje som trådte i kraft 01.01.2001. Denne 
retningslinjen dreier seg eksplisitt om bakterielle 
DNA-plasmider og vaksiner som er basert på disse. 
Detaljert går retningslinjen inn på hva man bør 
prøve å oppnå når det gjelder konstruksjonen (for 
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eksempel ikke bruke antibiotikaresistensmarkører 
dersom dette ikke absolutt er nødvendig), om kon-
struktet kan spres til kjønnscellene og om det er fare 
for tumordannelse dersom konstruktet integreres i 
dyrets kromosomale DNA. Selv om disse kravene er 
stilt i en retningslinje, vil de som regel bli fulgt opp, 
siden retningslinjene har en ganske sterk status i 
EU-systemet.

Hvorvidt vi trenger en retningslinje for gentera-
pipreparater til dyr er for tiden til vurdering. Jeg er 
medlem av en faglig arbeidsgruppe under EMEA’s 
Committee for Veterinary Medicinal Products 
(CVMP), Immunologicals working party (IWP), som 
utarbeider retningslinjer for immunologiske veteri-
nærpreparater, og har prøvd å finne ut hvor langt 
utviklingen har kommet når det gjelder genterapi 
på dyr. (1)

Genterapipreparater til dyr som legemidler 
med det første? 
Det er lite forskning som er publisert, eller noe annet 
som gir indikasjon på, at det jobbes hardt på det 
området for å lage veterinærlegemidler. Det første 
som muligens kan komme, er en cancervaksine til 
hunder. Det gjøres mye forsøk med dyremodeller, og 
under arbeid med å utvikle et preparat for mennesker 

finner man kanskje ut at preparatet også kan brukes 
på dyr. Så genterapipreparatene vil kanskje i første 
omgang komme til verdifulle selskapsdyr, hvor eieren 
er interessert i å investere i individet.

Klinisk utprøving 
En eventuell melding om klinisk utprøving av en 
DNA-vaksine eller et genterapipreparat i Norge vil 
vurderes av Statens legemiddelverk. Siden fiskeopp-
drett er en stor og viktig næring hos oss, vil legemid-
ler til fisk særlig være aktuelt å prøve ut her. 

Det er laget retningslinjer for klinisk utprøving 
av vaksiner til fisk, fordi Legemiddelverket har fått 
flere spørsmål om det. Klinisk utprøving blir defi-
nert som en systematisk feltstudie utført i norske 
oppdrettsanlegg for å skaffe dokumentasjon for 
sikkerhet og effekt. Dokumentasjonskravene til kli-
niske studier ligner på dem som er til en søknad om 
markedsføringstillatelse, bortsett fra at de er mindre 
omfattende. Sikkerhet under laboratorieforhold, og 
sikkerhet for miljø og konsumenter skal være vurdert 
og dokumentert.

(1) Etter diskusjon på IWP’s møte 12. mai 2003 ble det enighet 

om at arbeidet med retningslinjer for genterapipreparater til dyr 

kan utsettes. 
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Nødvendig med spesiell miljørisikovurdering av DNA-vaksiner?

Paul J. Midtlyng
Forsknings- og utviklingssjef, Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO)

VESO har nettopp arrangert en konferanse om vaksi-
nologi hos fisk (Bergen 9.-11. april 2003) som samlet 
260 deltakere fra mer enn 30 land. Under konferan-
sen gjennomførte vi en egen satellitt-workshop om 
DNA-vaksinering av fisk, hvor spørsmålet om miljø-
sikkerhet og godkjenning av DNA-vaksiner ble heftig 
diskutert. På bakgrunn av denne diskusjonen ble jeg 
oppfordret av Bioteknologinemndas sekretariat til å 
utdype mine synspunkter nærmere. 

I Bioteknologinemndas uttalelse om DNA-vak-
sinering av dyr legges det opp til at det bør skje en 
regulering av DNA-vaksinerer til dyr utenom, og i 
tillegg til, legemiddelloven. Dette står kanskje ikke 
i klartekst, men vil være en konsekvens av nemndas 
anbefalinger. Det overrasker meg av to grunner. For 
det første: Er dette i samsvar med våre rettstra-
disjoner? Og for det andre: Er det klokt å forvalte 
DNA-vaksiner med ”dobbelt regelverk”?

Særlovgivning kontra generell lovgivning 
– fornuftige rettstradisjoner 
I Norge som i mange andre land skal den kompetente 
fagmyndigheten gjøre en komplett vurdering av 
helse-, miljø- og sikkerhetsaspektene ved alle lege-
midler som får markedsføringstillatelse, det være seg 
til folk eller dyr. Vi har altså en ganske velutviklet 
særlovgivning på legemiddelområdet. Normalt kan 
samfunnet ikke uten videre bruke et annet mer gene-
relt utformet regelverk for å ivareta de samme formål 
som er forankret i særlovgivningen. Juristene kaller 
dette lex generalis vs. lex specialis-prinsippet – og 
etter min mening er i dette tilfellet legemiddelloven 
ganske entydig å betrakte som “særlovgivning” (som 
vil ha prioritet), mens genteknologiloven til sam-
menlikning må betraktes som generell lovgivning. 
Det kan derfor være interessant å høre om nemnda 
har diskutert disse aspektene, og særlig hvor juridisk 
holdbar en slik “dobbeltregulering” vil være.

Er det klokt med en dobbeltregulering av 
DNA-vaksiner for dyr? 
Der er tre hovedmomenter som bør vurderes før en 
avgjør om det er klokt med en dobbeltregulering av 
DNA-vaksiner for dyr: i) hvilke farer DNA-vaksi-
nering representerer i forhold til naturlig infeksjon 
(”trusselbildet”), ii) hvem som er mest kompetent 
myndighet for å vurdere slike farer og iii) spørsmålet 
om en miljørisikovurdering uten nyttevurdering er 
etisk forsvarlig.

Først “trussel-
bildet”. Biologisk 
sett er både virus-
infeksjon, bruken 
av levende attenu-
erte/rekombinante 
vektorvaksiner og 
DNA-vaksinering 
egentlig former for 
systematisk gen-
modifisering. Selve 
p r i n s i p p e t  f o r 
virusinfeksjoner 
bygger jo faktisk 
på at viruset og virusets arvestoff overtar og styrer 
cellens produksjonsapparat! En naturlig virusinfek-
sjon innebærer derfor “genmodifisering” av celler i 
stor stil, hvor mange forskjellige vev angripes og det 
skjer en enorm oppformering av virus, kun kontrol-
lert av kroppens eget immunapparat. Hos attenuerte 
virus (naturlig eller ved hjelp av genmodifisering) har 
viruset mistet sine sykdomsfremkallende egenskaper 
helt eller delvis. En DNA-vaksine “overtar” også den 
behandlede cellens produksjonsapparat, men gjør det 
bare i en liten tidsperiode og rammer bare de celler 
som treffes direkte, mens resten av organismen går 
fri. Hvor er da den største risikoen for at en ufor-
utsett og varig forandring i arvestoffet (mutasjon) 
skal skje? Hvis vi frykter at nakent DNA skal føre til 
integrering, eller attenuerte virus skal mutere med 
skadelig resultat for pasient eller miljø, hvor ofte må 
det ikke gå galt ved naturlige virusinfeksjon eller 
bruk av levende vaksiner?

Jeg spør meg derfor: Har denne fokuseringen på 
helse- eller miljørisiko ved DNA-vaksinering riktige 
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proporsjoner? Jeg synes ”trusselbildet” vedrørende 
genmodifisering når det gjelder DNA-vaksiner er 
rimelig beskjedent i forhold til det som er alterna-
tivet, nemlig å la epidemiene fortsette, eller bruke 
andre typer levende vaksiner. 

For det andre: Hvem er ”mest kompetent myndig-
het”? Når det gjelder DNA-vaksiner til mennesker, 
er det allerede en betydelig mengde forsøk igang-
satt, i alle fall i tidlig fase. Det snakkes om relativt 
mange pasienter, altså 1800 pasienter i fase I, 900 
i fase I-II, 500 i fase II, 20 i fase II-III og 250 i fase 
III. Antallet pasienter og studier på dyr er mange 
ganger så stort. Data fra disse pasientene utgjør 
altså et unikt erfaringsgrunnlag som bygges opp 
i legemiddelindustri og legemiddelforvaltning, og 
som først kommer til publisering på et langt seinere 
tidspunkt. I tillegg kommer data og informasjon 
som denne myndigheten får fra saksbehandling, 
som gjelder levende vaksiner, vektorvaksiner og 
genterapi. Når det gjelder veterinære vaksiner, 
dreier sikkerhetsdokumentasjon seg ikke bare om 
sikkerhet for pasienten (som i humanmedisinen), 
men også om matsikkerhet (konsumentsikkerhet), 
sikkerhet for vaksinatør og miljørisikovurdering. Jeg 
mener at den forvaltningsinstansen som vurderer 
og saksbehandler legemiddeldokumentasjon, vil 
akkumulere tidlig og upublisert informasjon både 

fra studier med attenuerte vaksiner, levende gen-
teknologisk modifiserte vaksiner, stamcelleterapi, 
somatisk genterapi og DNA-vaksiner, - det er faktisk 
deres “core business”. De er i en unik posisjon for 
å akkumulere kunnskap og informasjon som kan 
gi grunnlag for komparativ og analogisk tenkning 
og vurderinger. Derfor mener jeg at også miljøsik-
kerheten ved DNA-vaksiner faktisk – faglig sett 
– vurderes best av den instans hvis fagpersoner har 
som jobb å tilegne seg det nyeste av informasjon på 
området, både fra human- og veterinærmedisinen. 

Mitt siste moment går på etikken. Legemid-
delmyndighetene plikter å foreta en avveining av 
medisinsk nytte mot medisinsk og miljømessig 
risiko når de vurderer om et legemiddel skal få 
markedsføringstillatelse. Hvis vi skiller ut miljø-
risikovurderingen i en egen saksgang, mister vi 
avveiningen mot medisinsk nytte, eller vi får en 
saksbehandling hvor nytteverdien kommer i skyg-
gen og tillegges liten vekt. Jeg synes dette blir en 
etisk uforsvarlig måte å beslutte om sentrale helse- 
og legemiddelfaglige spørsmål på, selv om den mil-
jømessige intensjonen er god. Så min konklusjon er 
at miljørisikovurdering av DNA-vaksiner bør legges 
til legemiddelmyndighetene. Det er dem vi har satt 
til å inneha den nasjonale spisskompetansen på 
legemiddelområdet.
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Forbrukerperspektiv på GMO

Stine Wohl Sem
Seksjonsleder, mat og miljø i Forbrukerrådet

Det å være forbrukerrepresentant i et møte som 
dette er veldig spennende. I utgangspunktet mente 
Forbrukerrådet at DNA-vaksine som tema var litt 
for spesielt for oss. Når jeg hører diskusjonen, så 
tenker jeg at det er det jo egentlig ikke. Men hvis jeg 
hadde vært ”hvermansen”, er det slett ikke sikkert 
jeg hadde følt at dette var noe for meg. Det brukes 
mye faguttrykk, og det er vanskelig å få tak i de 
store linjene.

Forbrukere og genmodifiserte organismer
Det er noen premisser som må være tilstede for at 
forbrukersiden skal akseptere genteknologi generelt 
og genmodifisert mat spesielt. Produkter, som mat, skal 
selvfølgelig ikke være helseskadelig for noen, verken på 
kort eller lang sikt. I Fødevaredirektoratet i Danmarks 
ukebrev av 15. april står det å lese at for DNA-vaksiner 
til dyr må sikkerheten for forbrukeren må være på plass 
før slik vaksinasjonsteknikk tas i bruk.

Produktene eller produksjonsprosessen skal selvføl-
gelig ikke være miljøskadelig, og så kan en heller dis-
kutere hva som menes med miljøskadelig i etterhånd. 
Det har i alle fall noe med biologisk mangfold å gjøre, 
det har noe med spredningsrisiko å gjøre og det har noe 
med mikroorganismer å gjøre. 

Produktene skal være samfunnsnyttige. Hvem 
bestemmer hva som er samfunnsnyttig? Hvordan 
bestemmes det? Er det på kort og lang sikt? Dette er 
definitivt et komplekst område!

Produksjonen og/eller produktene skal være etisk 
forsvarlige. Hvordan avgjøres det? Av hvem? Dyre-
velferd er selvfølgelig inkludert. Hvem spør dyrene? 
Samfunnsøkonomiske konsekvenser for andre land er 
også ting som vi fra forbrukersiden er opptatt av. Skal 
vi bruke teknologier her for å lage produkter som gjør 

at for eksempel land 
i den tredje verden 
konkurreres ut av 
våre typer produk-
ter? Er det riktig, 
eller er det ikke 
riktig? Er det bare 
”too bad” for dem? 
Det er også aspekter 
som forbrukersiden 
er opptatt av fordi vi 
jobber globalt.

Muligheten for 
å velge er viktig, og 
med merkeregler følger spørmål om sporbarhet og 
kontroll, lesbarhet, forståelse og om det skal være 
begrensninger knyttet til merkingen. Skal en merke 
produkter som inneholder endret DNA , eller også om 
genteknologien er i bruk? Jeg pleier å bruke eksemplet 
med om du skal merke honningen hvis biene har 
spist nektar fra genmodifiserte blomster. Hvor skal 
grensene settes?

Forbrukerbevegelsen i Europa har heldigvis ende-
lig fått gjennomslag for merking med utgangspunkt 
i bruk av teknologien. Selv om det ikke er mulig å 
finne rester i maten. Og regler for kjøtt fra dyr som 
har fått genmodifisert fôr er et krav, som i alle fall 
de nordiske forbrukerorganisasjonene er enige om. 
Coop internasjonalt tar med disse krav som en del 
av sine kravspesifikasjoner. Og så kan man spørre: 
Når er det absurd å be om merking? Når bør det 
innføres forbud eller begrensninger i regelverket, 
eller at man informeres på et annet hold enn via 
merking på produkt? Antibiotikaresistensmarkørge-
ner er et eksempel på hvor vi ikke ville ha merking. 
Dette skulle reguleres i regelverket. Hva med DNA-
vaksinebiten? Umiddelbart tenker jeg at dette må 
reguleres av regelverket og ikke overlates til den 
enklete forbruker som ved sine kjøp skal ta stilling 
til bruk av DNA-vaksine eller ikke. For merking vil 
kunne fungere som en ansvarsfraskrivelse for både 
forvaltning og politikere. ”Vi vet ikke hvordan vi skal 
gjøre det, så la oss merke det.”

Sann informasjon, og en helhetlig tilnærming
Sann informasjon er en selvfølge sett med våre øyne. 
Men hvem bestemmer hva som er riktig? Hvilke 
eksperter kan en stole på? Og hvilke koblinger er det 
mellom kommersielle interesser og kompetansemil-

Foto: Veslemøy Ramsfjell
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jøet som er involvert. Ikke bare Forbrukerrådet, men 
forbrukerorganisasjoner i de nordiske land, er veldig 
opptatt av forskningsmiljøene. Vi har hatt flere møter 
med Forskningsrådet knyttet til disse spørsmålene. 
Vi vil ha en bredde av fagfolk å støtte oss til. Vi vil 
ikke bare at du har én type eksperter som vurderer 
komplekse tilnærmingsmåter. I dag har vi fokusert 
på det som er naturvitenskapelig. Hvor er de andre 
vitenskapene hen?

Forbrukerrepresentasjon
Ja, selvfølgelig skal forbrukersiden være representert 
i ulike råd og utvalg, sier vi. For det sikrer tillit, og det 
sikrer gjennomskinnelighet. Og forbrukersiden stil-
ler andre spørsmål til problemstillinger, til forskere, 
enn det de stiller selv. Erfaringer fra England viser 
tilfredshet både hos eksperter og forbrukersiden når 
det ble etablert flere felles arenaer for kommunika-
sjon. Forskerne synes det er kjempespennende. Noen 
synes riktignok at det er vanskelig at det kommer 
noen inn og ser dem i kortene. Men når man får 
inn en forbrukerrepresentant, er det ikke herr eller 
fru Hansen fra gaten. Det er kompetente personer 
som forbrukersiden har tillit til, som plukkes ut fra 
forbrukersiden på en eller annen måte og som kan 
være der på vegne av dem. Det jobber vi med å få til 
i Norge også. Jeg tror det kommer til å komme, og 
jeg tror at dere som er forskere vil se fordelen med 
at man har en åpnere diskusjon også i fora som i dag 
sees som lukkete ekspertarenaer.

Det er en krig der ute
Og så vil jeg si at det faktisk er en krig der ute. 
Og det er også bakteppet for de synspunktene som 
forbrukersiden er opptatt av. Ikke minst så er det 
en merkekrig. I over ti år har man i Codex alimen-
tarius diskutert om man skal merke genmodifiserte 
organismer (GMOer) eller ikke. Man har ikke begynt 
å diskutere om dyr med DNA-vaksiner blir GMO. 
Norge har faktisk spilt en essensiell rolle siden 1994-
95 da norske myndigheter, sammen med forbruker-
organisasjonene internasjonalt fikk merking inn i 
dokumentene. Og akkurat nå har jeg en kollega som 
har reist til Canada for å diskutere GMO-merking 
på Codex-møte. Diskusjonen går mellom Europa på 
den ene siden og USA og Canada på den andre siden. 
Og så har en forskjellige land, gjerne langs etablerte 
handelsveier, som støtter den ene eller den andre 
part. Og da er EU ”the good guy” og USA ”the bad 
guy”, hvis jeg kan si det litt lett. 

Det er nå et forslag om at man skal merke om det 
er ”health-based reasons” for å ha GMO-mat eller om 
det er ”methods of production”. Og vi vil jo si at hvis 
det er ”health-based reasons”, så burde det jo ikke 
være lovlig. Jeg har med meg noe hvis dere er inter-
essert i å se hva det går ut på, men det er hvertfall 
opplagt at forbrukersiden internasjonalt synes at det 

er en vanvittig måte å splitte det opp på, men det er 
en måte canadierne prøver å si at ”ja, vi forstår at 
det skal merkes, men på sikt vil vi ha merkingen ut.” 
Og så kan man si ”Hvorfor vil de ha merkingen ut? 
Hvorfor vil de ikke ha merking?” Jo, for de sier at det 
er ikke farlig, så derfor trenger du ikke å merke. Så 
de har ikke forståelse for at man merker fordi det 
skal være et valg, ”right to know” som vi sier.

Og så er det en godkjenningskrig der ute. Det er en 
krig om hvordan godkjenningsprosedyrene skal være. 
Og hvor grundig man skal vurdere dokumentasjonen. 
Hvem har både kompetanse og kapasitet til å vurdere 
de dokumentene som kommer inn, i forhold til de 
kravene som er i regelverket? Vi er bekymret for hva 
som vil skje dersom antall søknader om godkjenning 
av genmodifiserte matvarer øker veldig sterkt. Er 
det kapasitet i systemet til å arbeide skikkelig med 
hver søknad?

Et eksempel på det er da det kom inn tre søknader 
for genmodifisering av en matingrediens. Det kom fra 
Novartis, det som heter Syngenta nå. For det første 
var saken unntatt offentlighet. Det reagerte vi veldig 
kraftig på, selvfølgelig. For det andre var dokumen-
tasjonen så mangelfull at ifølge SNTs vitenskapelige 
komité så ble brev sendt tilbake til søker med krav 
om å få utfyllende ytterligere dokumentasjon på en 
del spesifikke punkter. Firmaet sendte da en tykk 
bunke tilbake med den samme dokumentasjonen, 
litt bearbeidet. Ekspertene brukte mye tid på å vur-
dere dette om igjen og om igjen. Og det var så langt 
som 60 brev som gikk frem og tilbake mellom SNTs 
vitenskapelig komité og søkeren, inntil saksbehand-
lingen hadde tatt tre år, og da trakk Syngenta seg 
med begrunnelse at de heller ville satse på land som 
importerer mer mais, og da særlig utviklingslandene. 
Dette er ikke noe som fører til at vi fra forbrukersiden 
tenker at ”her er det redelig og åpent og greit, og her 
skal ekspertene stille noen krav og komme med noen 
spørsmål som de vil ha svar på.” Her er det noen som 
har en dokumentasjon, og den bruker de inntil man 
har en form for utmattelsestaktikk. Det synes ikke 
vi noe særlig om.

Og så er det selvfølgelig også en form for ”hvem-
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er-ansvarlig-krig”. Fødevareministeren i Danmark 
sa 15. april at ”det avgjørende for meg, er at det er 
bonden som bruker genmodifiserte produkter, som 
må bære byrden. De som vil ha genmodifiserte frø, 
kan få det, men de som ikke vil ha det, må kunne 
fortsette som de alltid har gjort.” ”Dette gir en balan-
sert modell som sikrer valgfrihet i dansk landbruk”, 
sa hun. Spørsmålet om DNA-vaksiner og ansvar i 
tilfelle det er ett eller annet galt, er også relevant. 
Og det er mange konkrete eksempler, blant annet 
denne stakkars bonden i Canada, som ble dømt til å 
betale avgift til Monsanto for GMO han aldri hadde 
villet ha i åkeren sin. Men frøene kom med vinden, 
og så vokste plantene opp. Dette er heller ikke en 
sak som gjør at du tenker at ”her er systemet i sin 
skjønneste orden.”

Og så er det da en krig om hva vi kaller ”other legiti-
mate factors” (OLF’ene), altså andre legitime faktorer 
enn ren helsevurdering og deres plass i vurderingene. 
Hvordan skal dette vurderes? Én ting er når man har 
eksperter som kommer med en form for risikovurde-
ring. ”Dette vet vi, dette vet vi ikke, sånn og slik er 
det.” Og så skal dette inn i forvaltningen som skal 
se på andre faktorer, for eksempel: Hvordan skal 
bærekraftighet for fremtidige generasjoner invol-
veres i dette? Hvordan skal føre-var-perspektivet 
benyttes her? Hvordan skal man informere? Hva 
er miljøkonsekvensene? Hva er de sosioøkonomiske 
konsekvensene? Hva er næringsinteressene her? 
Dette er de andre legitime faktorene, som det er helt 
greit i et samfunnsperspektiv at man også tar hensyn 
til. Men dette skal vektes i forhold til hverandre. Og 
hvem vekter? Og når vekter man den ene kontra den 
andre interessen? Og skjer dette i full åpenhet eller 
ikke? Teknologifrelste har en tendens til å se litt bort 
fra det, men fra forbrukersiden er dette faktisk helt 
vesentlig. Det dreier seg om verdivalg, det dreier 
seg om hva vi synes er viktig, det dreier seg om et 
samfunnsperspektiv og det dreier seg om at vi står 
i et fugleperspektiv og ser hvordan teknologien kan 
brukes, men også de andre sidene ved teknologien. 
Det er den motsatte siden av å gå inne i ”den doble 

heliksen”.
Og så er det en maktkrig. Det går på hvem som 

skal være førende i verden når det gjelder utvikling 
av genteknologi. Og de mulighetene som dette kan 
gi. Økonomisk for bedriftene, økonomisk for land, 
for produsenter, for forbrukere. Det brukes argu-
mentasjonen som ”å bedre helsen”, og ”å gi verdens 
sultende nok mat”. Da ser en helt bort fra at det i 
dag er nok mat, men at fordelingen av den er gal. Det 
er en maktkrig hvor man også diskuterer deltagelse 
fra, og involvering av, de som skal spise maten, både 
her og i utviklingslandene. 

Hvilken mulighet skal land ha for å utvikle nasjo-
nale regelverk før de eventuelt presses til å importere 
den nye maten? Det er også en maktkrig. Det er nå 
verdens handelsorganisasjon, WTO, og tolkningsrom-
met i den avtalen, kommer inn. For når man diskute-
rer disse spørsmålene internasjonalt, så vil jeg si at 
den representanten som er fra WTO i disse møtene 
jo hele tiden sier at ”dere må ikke tolke det ut fra at 
dette bare dreier seg om handel. Det dreier seg om 
andre ting også.” Men det er store handelsinteresser 
i det dere holder på med. Enten det er genteknologi 
som sådan, eller det er GMO på den ene siden og 
DNA-vaksiner på den andre siden, eller en ”mixture” 
av det hele. Og det må man også ha med når man 
skal prøve å forstå hvorfor det er noen land som er 
så opptatt av å få det til, og hvorfor det er andre land 
som står tilbake og sier at ”nei, jeg vil ikke dette.” 
Kanskje man ikke vil også fordi man føler at noen 
tvinger det over en. Diskusjonen om enkelte afrikan-
ske lands ønske om å ha genmodifisert matvarehjelp, 
eller eventuelt ikke ha genmodifisert matvarehjelp, 
må sees i det lyset også.

Dette er bakteppet når Forbrukerrådet skal inn i 
denne debatten om DNA-vaksiner. Dersom jeg kan 
få komme med en form for mavefølelse på forbru-
keraksept knyttet til DNA-vaksiner, så er det viktig 
å kunne se på ”Hvilken nytte har dette for meg?”. 
Det vi vet, er at forbrukere har en større aksept for 
genteknologi brukt til legemiddel enn på mat. Når 
man her snakker om at man skal bruke DNA-vaksi-
neteknologi i en produksjon av mat, så blir jeg litt mer 
usikker hva som vil bli forbrukerresponsen. Jeg tror 
det har noe å gjøre med å få fokus på konsekvenser 
slik bruk kan få. Både de positive konsekvensene 
og eventuelt de negative konsekvensene.”Fortell oss 
hva som er greit!” Og det er en sak som jeg ber dere 
om: Sett utenfra så er disse interne diskusjonene 
om ansvar her eller der innad i forvaltningen litt 
tøysete.

Vi er ikke teknologieksperter i Forbrukerrådet. 
Men vi er eksperter på å ivareta forbrukerinteres-
sene. Og noe av det som blir viktig også her, er å se på 
når man skal bruke lovverk og når man skal bruke 
markedstilpasning. Og dette er heller ikke lett! Vi har 
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en tendens til, i forbrukerbevegelsen, å ville ha ting 
regulert i regelverket. For da blir det likt. For da blir 
det tilsyn og kontroll. Fordi vi har hatt større mulig-
het til å påvirke regelverket enn vi har til å påvirke 
markedet. For når man skal påvirke et marked, må 
mange spille sammen. Og så er det også slik at ulike 
forbrukere bryr seg om ulike ting. Og for noen vil 
dette med DNA-vaksiner til dyr være et skritt som er 
uakseptabelt ut fra et etisk perspektiv. For andre vil 
tydeligvis fordelene kunne være større enn ulempene. 
Men åpenhet om hva en gjør, hvorfor det blir gjort, 
hvilke drivkrefter som ligger bak, og hvem som gjør 
hva, og tillit til at den som står bak faktisk er noen 
som har både kompetanse og som er uavhengig av 
kommersielle interesser, og som er uavhengig av en 
politisk påvirkning, - det er helt vesentlig.

Og diskusjonen også om vanskelige emner er alfa 
og omega. Dere må kunne tørre å gå ut i offentlig-
heten og kunne diskutere dette som er vanskelig, 
men det må kunne gjøres forståelig. Og det vi er 
engstelige for, er en form for ansvarsfraskrivelse fra 
forskere. Som kan gå på at man kan bli blinde på å 
se sin egen forsknings fortreffelighet, eller som ser 
mulighet for at sin institusjon, eller seg selv, eller 
sitt firma, kan tjene gode penger på en utvikling, 
og som kanskje kan miste noe av evnen til å se 
langsiktighet ut fra det som kanskje kan være et 
problem på sikt.

Vi er også bekymret for en ansvarsfraskrivelse 

fra myndighetene, som kan føle seg bundet av 
internasjonalt press, eller press fra teknologer, eller 
press fra næringsaktørene, til å kunne foreta regel-
verksendringer, eller rutiner – som for eksempel å 
unnta offentlighet – der hvor man er usikker på 
om det er i takt med folkeoppfatningen. Det blir en 
diskusjon også om demokratisk underskudd i den 
sammenheng.

Og så er vi selvfølgelig engstelige for en ansvars-
fraskrivelse fra forbrukere selv. Vi kan føle oss full-
stendig maktesløse overfor en utvikling som virker 
ustoppelig. Og der pengemakt og den sterkestes 
rett rår. Du kan tenke deg at når dette pushes på, 
så sier forbrukeren ”jeg orker ikke dette her, det 
er så mange ting jeg skal ta stilling til, dette er for 
komplisert og jeg tar det ikke.” Og så kan man tro 
at det er fordi de har en aksept, men det er ikke 
nødvendigvis tilfelle.

Så vil jeg si at det å bygge opp tillit, og det å være 
føre var, innebærer også økte offentlige bevilgnin-
ger til oppbygging og videreføring av uavhengige 
forskningsinstitusjoner som har en tilfredsstillende 
faglig bredde og som også har muligheten for å gjøre 
den innsatsen som er nødvendig, for eksempel i de 
vitenskapelige komiteene. Og jeg tror at en av de 
store utfordringene ligger akkurat på dette feltet. 
Forskere skal gjøre en hel masse på kort tid. De skal 
forske, og samtidig skal de rådgi. Og hvordan skal 
man klare å få til det?
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DNA-vaksiner sett fra merdkanten

Knut A. Hjelt
Administrativ nestleder, FHL Havbruk, og medlem av Bioteknologinemnda

Nå er merdkanten kanskje ikke det helt rette per-
spektivet; stort sett vaksinerer vi i ferskvannsfasen, 
og der brukes kar, ikke merder. Effektive vaksiner har 
vært og er en nøkkelfaktor for oppdrettsnæringens 
være eller ikke være i Norge. Hadde vi ikke hatt 
vaksinene, hadde vi antagelig ikke vært til stede 
som næring, i hvert fall ikke med det volumet vi 
produserer i dag. Det er jeg ganske sikker på. Vaksi-
nasjon anses som den mest effektive og miljøvennlige 
strategi mot infeksjonssykdommer. I tillegg har vi 
optimalisering av drift, miljø og avl, og i bunn ligger 
en generell forebyggingsfilosofi. Vi setter ut cirka 
150-170 millioner ørret/laks årlig, og den er bortimot 
gjennomvaksinert.

De mest virkningsfulle vaksinene, de tradisjonelle, 
brukes mot bakterielle sykdommer. Vaksiner mot 
virussykdommer er generelt mindre effektive hvis 
de i det hele tatt er utviklet. En vaksine mot ILA, 
infeksiøs lakseanemi, er under utvikling. Vi vet ikke 
når den kan være kommersielt tilgjengelig. 

Vaksineringen foregår i hovedsak ved injisering i 
fiskens bukhule, og adjuvansen er oljebasert. Dette 
gir bieffekter som f.eks. sammenvoksninger og melan-
inflekker. Vi har vært inne på de dyreetiske aspek-
ter, produksjonsmessige aspekter og økonomiske 
aspekter som følger av dette. Ved å videreutvikle de 
tradisjonelle vaksinene vil en med stor sannsynlighet 
kunne gjøre dem bedre, men å få bort bieffektene helt 
vil neppe la seg gjøre. 

Vi driver intensiv storproduksjon av mat med 
utgangspunkt i laks og ørret. Vi er i ferd med å 
satse på nye arter som for eksempel torsk og kveite. 
Hvis veien videre er flere arter i oppdrett og større 
volum, er vi helt avhengige av utvikling av effektive 

vaksiner mot virus-
infeksjoner. Vi er 
avhengige av å 
minimalisere, eller 
helst unngå bief-
fektene ved vaksi-
nering. Bieffektene 
har etiske aspek-
ter. Det innebærer 
grader av lidelse, 
noe som både i pro-
duksjon og i forhold 
til marked er pro-
blematisk, og selv-
følgelig i forhold til dyrene selv. Markedsmessig har 
effektene eller bieffektene med sammenvoksninger 
etc. stor betydning. En del av fisken er ubrukelig 
i visse sammenhenger på grunn av sammenvoks-
ningene, og en del blir nedklassifisert, og dette har 
selvfølgelig økonomisk betydning. Samtidig vet vi at 
utviklingskostnadene for nye vaksiner er enorme. 
Virkningsgraden skal være stor, patentbeskyttelse 
og godkjenning er nødvendig, og en bør være sikker 
på at markedet for vaksinen er der når vaksinen er 
kommersielt tilgjengelig. Spesielt på markedssiden er 
det poenget Tonje Høy nevnte, at godkjent i ett land 
betyr godkjent i hele EØS, veldig viktig for firmaenes 
interesse for å utvikle vaksinen. I tillegg er det av 
stor markedsmessig betydning for bruksområdet om 
vaksinen er artsspesifikk eller mer generell.

For torskevaksiner, når de kommer, vil antagelig 
kostnadene til vaksineutvikling være for store til at 
Norge på kort sikt er et interessant marked. Hvis 
produksjonen foregår i et større geografisk område 
(f.eks. EU) så vil interessen for nyutvikling være 
større. Vi hørte eksemplet om et oppdrettsselskap 
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som saksøker en vaksineleverandør for over 10 mil-
lioner kroner på grunn av at vaksinen forårsaket 
betydelig skade på laksen, skader som redusert vekst, 
sammenvoksning av innvoller og dødelighet. I følge 
oppdretteren har man fått et produkt som medfører 
så store bivirkninger at man mener det er grunnlag 
for å saksøke produsenten og kreve erstatning. Det 
vil bli interessant å se hvordan den saken ender. 

Hvis vi tenker DNA-vaksiner, forutsetter jeg at 
matvaretrygghet og forbrukeraspektet er ivaretatt. 
I forhold til hvordan vi oppfatter markedet, så bør 
det ikke stå ”GMO” på forbrukerpakningene med 
oppdrettsfisk som ligger i disken i REMA eller RIMI. 
Over 50 % av EUs befolkning, ut fra en forholdsvis 
nylig undersøkelse, ønsker ikke GMO. Bakgrunnen 
for undersøkelsen er 16 500 spurte fordelt på alle EU-
land, så undersøkelsen dekker hele nåværende EU. 
Vi har ingen mulighet til å selge all vår produksjon 
til andre markeder som USA og Sørøst-Asia. EU er 
og vil bli vårt hovedmarked.

DNA-vaksiner må være bedre enn tradisjonelle 
vaksiner, både med hensyn på virkningsgrad, bieffek-
ter og økonomisk resultat for næringen. Mulighetene 
for aksept av denne type GMO i markedene vil også 
i stor grad være avhengig av begrunnelsene for å ta 
i bruk denne teknologien. Når vi begynner intensiv 
produksjon av marin fisk, som torsk og kveite, vil vi 
med stor sannsynlighet oppleve nye sykdomsproble-
mer. Da vil vi være avhengig av utvikling av effektive 
vaksiner for å kunne drive en bærekraftig produk-
sjon av disse artene. Jeg liker ikke lukkede dører, og 
mulighetene innen genteknologi/bioteknologi skal og 
bør utforskes. Derfor ønsker vi utviklingen av sånne 
vaksiner velkommen.

I politiske festtaler loves det mye når det gjelder 
forskning og utvikling, men som regel er det ikke i 
samsvar med ressursene som blir stilt til disposisjon. 
Det burde være en klar offentlig oppgave å bygge 
opp kunnskapsgrunnlaget og kompetansen innen 
bio-/genteknologi. Utvikling og kommersialisering 
bør være næringens ansvar. 

Forbrukerne må via dokumentasjon kunne få 
kjennskap til produksjonsmetoder for fremstilling av 
produktet, herunder om det er brukt DNA-teknologi 

i produksjonen. Jeg ønsker å kunne få informasjon 
om hvordan produktet jeg er i ferd med å kjøpe, er 
framstilt. Dette er selve grunnlaget for at jeg av 
moralske, etiske eller andre grunner velger å kjøpe 
eller lar være å kjøpe produktet. På denne måten 
har jeg informert forbrukermakt, noe jeg ønsker å 
ha. I dag har næringen på plass dokumentasjons-
systemer som dette kan legges inn i. Regelverket for 
merking vil bestemme hvordan dette presenteres for 
forbrukeren. 

Så har vi ”TTT”, ”ting tar tid”. Som veldig mye 
annet har vi veldig tro på mulighetene genteknologi 
og bioteknologi kan gi oss, – og vi tror at mulighetene 
er realiserbare i morgen. I 1979 ble den første kveita 
vellykket klekket og oppfôret. Da var vi raske med 
å spå en produksjon på opp mot en million tonn og 
minst 200 000 nye arbeidsplasser innen 1985!! Selv 
i dag er vi ikke i nærheten en gang! ”Ting tar tid”! 
For DNA-vaksiner kreves det bl.a. utvikling, testing, 
godkjenning, produksjon, patentering etc. En normal 
levealder vil gi meg muligheter til å oppleve at pro-
duktene er kommersielt tilgjengelige! 

En eventuell barriere for aksept av bruk av GMO-
vaksiner i akvakultur vil etter min mening være 
avhengig av bruken av GMO-vaksiner på andre 
områder. Hvis GMO-vaksiner blir vanlige innen 
humanmedisin, vil barrieren for aksept bli lavere. 
Hvis GMO-vaksiner blir utstrakt tatt i bruk innen 
husdyrproduksjon, vil barrieren ytterligere synke. 
Hvis det er innen akvakultur GMO-vaksiner først 
vil bli tatt i bruk i stor skala, vil antakelig barrieren 
for aksept være større. Dette vil i så tilfelle bli en 
utfordring. 

Jeg er mer skeptisk til bruk av genterapi. 
Kunnskap om hva bruk av genterapi innebærer i 
produksjonen er mangelfull. Vi forbinder kanskje 
genterapi med en påvirkning av vekst eller kvalitet 
av dyret på en slik måte at det innebærer bruk av 
fremmede gener. Mentalt medfører dette at en er 
mer skeptisk.

Til slutt har jeg tenkt å si litt om vår avhengighet 
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av forbrukertillit. Vi har tidligere tatt klar avstand 
fra produksjon av genmodifisert fisk. Første gang 
var i 1987, internasjonalt i 1995-96. Hva mente 
vi med genmodifisert fisk? Det jeg tror vi mente, 
var transgen fisk med nedarvbar genmodifisering. 
Næringen står ovenfor helt andre problemstillinger 
i dag, problemstillinger som innebærer bruk av 
genteknologi og som gir oss store utfordringer bl.a. i 
forhold til markedene.

Næringen er skeptisk til bruk av GMO-holdige 
komponenter i fiskefôr. Marine fôrressurser er 
under press, noe som kan medføre at næringen må 
ta i bruk en større andel vegetabiler som fôrråstoff. 
Tar vi i bruk en større andel vegetabiler, vil også 
presset for å bruke genmodifiserte vegetabiler øke. 
Så langt har vi sagt nei til dette, men det blir stadig 
vanskeligere å skaffe vegetabilsk fôrråstoff, fôringre-
dienser og tilsetningsstoffer som er garantert GMO-
frie. Kostnaden knyttet til GMO-frie ingredienser 
og tilsetningsstoffer er stigende, – kan vi i lengden 
opprettholde et særnorsk standpunkt, mens resten 
av verdens akvakulturprodusenter ikke gjør det? 
En aktuell problemstilling, som jeg egentlig ikke 
har noe godt svar på. På sikt vil det sannsynligvis 
være svært vanskelig og dyrt å produsere fiskefôr 
som er rent GMO-fritt eller fisk som ikke har vært 
borti GMO i en eller annen del av produksjonen. 
Hva vil forbruker og marked si? Til syvende og sist 
er det forbrukerne som bestemmer. Er de villige til 
å betale merpris? Vil de etterspørre varen? Dette er 
problemstillinger vi som industri kommer til å få 

mer og mer av. En mulig løsning er at vi får en dif-
ferensiering av produksjonen. Det har vi ikke i dag. Vi 
har Norwegian Salmon som stort sett er en enhetlig 
produksjon. Kanskje kan vi få ”innesluttet transgen 
produksjon”, ”genmodifisert produksjon”, ”produsert 
ved hjelp av GMO-teknikk”, ”tradisjonell produk-
sjon” og ”økologisk produksjon”?? Pris 10 kroner, 15 
kroner, 35 kroner og 70 kroner kiloen? Det vil være 
forbrukerene som til syvende og sist bestemmer, og 
produksjonen må kunne dokumenteres – fra rogn 
til butikk. Og den dokumentasjonen skal være åpen, 
slik at dere som forbrukere til enhver tid skal kunne 
finne ut hva som er gjort bakover.

Til slutt vil jeg nevne at i motsetning til storska-
laproduksjon av kjøtt innen landbruksnæringen, 
som foregår i mer eller mindre lukkete enheter 
(f.eks. produksjon av kylling og gris), så opererer 
norsk oppdrettsnæring i sjøvann i åpne systemer. Vi 
driver i et system hvor ethvert ”fjøs” (merd) direkte 
påvirker neste ”fjøs” (merd). Dette fordi vi ikke har 
lukkete enheter og at vann som medium i mange 
sammenhenger er en mer effektiv vektor enn luft. 
Og det tror jeg gir oss en del større utfordringer. Vi 
kan f.eks. ikke tillate naboen å ikke vaksinere, fordi 
et sykdomsutbrudd vil ha stor innvirkning på andre 
som driver i nærheten. I og med at vi driver i et åpent 
system, kan vi ha større innvirkning på økosystemet 
som sådan enn om vi hadde muligheter til å drive 
bak lukkete dører i et fjøs. Og det tror jeg vi skal ha i 
tankene ved risikovurdering når det gjelder framtidig 
produksjonsteknologi.

 

Foto: Ole Johan Borge
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 Åpent møte 24. april 2003: Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr

Møteleder: Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda

Kl. 10.00

Biologien og mulighetene ved DNA-vaksiner og genterapi 

 John McDougall, Alpharma    What is a DNA vaccine? 

 Odd Magne Rødseth, Intervet Norbio   Behovet for DNA-vaksiner til fisk 

 Espen Rimstad, Veterinærhøgskolen   DNA-vaksiner for andre dyr 

 Peter Aleström, Veterinærhøgskolen   Genterapi på dyr – “GM light” 

Kl. 11.30: Kaffepause 

Miljørisikoperspektiver 

 Anne I. Myhr, Universitetet i Tromsø   Risikoaspekter og føre-var-prinsippet 

Dagens regulering og mulige reguleringsmåter 

 Jan Husby, Direktoratet for naturforvaltning  Reguleringen nasjonalt og internasjonalt 

 Grethe S. Foss, Bioteknologinemnda   Bioteknologinemndas betraktninger 

Kl. 13.00-13.45: Lunsj 

Forskning

 Dag Marcus Eide, Forsøksdyrutvalget   Etikk og genmodifiserte forsøksdyr 

 Torunn Tjelle, Inovio     DNA-injeksjon og elektroporering 

DNA-vaksiner som legemidler

 Tonje Høy og Ane Kvingedal, Legemiddelverket  Regulering av veterinærlegemidler 

 Paul J. Midtlyng, VESO     Nødvendig med spesiell miljørisikovurdering  
       av DNA-vaksiner? 

Kl. 15.30: Kaffepause m/kake 

Forbrukerspørsmål 

 Stine Wohl Sem, Forbrukerrådet   Forbrukerperspektiv på GMO 

 Knut Hjelt, FHL Havbruk/Bioteknologinemnda DNA-vaksiner sett fra merdkanten 

Debatt 

Program: Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr

Radisson SAS Scandinavian Hotel, Oslo.

24. april 2003
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Bioteknologinemnda

Deltagerliste
[Listen er en sammenstiling av forhånds- og etterpåmeldte.]

Abildgaard, Christina I.M.; Norges forskningsråd
Aleström, Peter; Norges veterinærhøgskole
Balouch, Alireza; Bioteknologinemnda
Berdal, Knut; Veterinærinstituttet
Berg, Einar S.; SMAB, Nasjonalt folkehelseinstitutt
Bergendahl, Hanne; Statens legemiddelverk
Bergseth, Steinar; Norges forskningsråd
Bjørkan, Marit
Borge, Gunn Elisabeth
Borge, Ole Johan; Bioteknologinemnda
Brendehaug, Eivind; Vestlandsforskning
Brynestad, Sigrid; Det Norske Veritas
Christie, Werner; Bioteknologinemnda
Dahl, Ingeborg Frogner
Dalseg, Rolf; Sosial- og helsedirektoratet
Dobos, Eva; TIK-Senteret
Eide, Dag Marcus; Forsøksdyrutvalget
Ekeberg, Beate B.; Miljøverndepartementet
Ekern, Lise; Forskningsetiske komiteer
Erdal, Jon Inge; ScanVacc AS
Evensen, Grethe; Alpharma AS
Foss, Grethe; Bioteknologinemnda
Fossum, Kaare; Veterinærinstituttet
Hagen, Jon; NRK, Schrödingers katt
Harildstad, Rut; Fiskeridepartementet
Hjelt, Knut A.; FHL Havbruk
Husby, Jan; Direktoratet for naturforvaltning
Hvatum, Hanne; Utdannings- og forskningsdeparte-

mentet
Høy, Tonje; Statens legemiddelverk
Høyer, Karl G.; Vestlandsforskning
Idmark, Nelly
Katla, Tone; Statens næringsmiddeltilsyn
Kisen, Gunn; Statens legemiddelverk
Kvingedal, Ane; Legemiddelverket
Linnestad, Casper; Bioteknologinemnda
Lund, Karsten; UiO, Dyreavdelingen
Løken, Tove; Helsedepartementet
Malmstrøm, Torill; dyreetikk.no
Mathiesen, Iacob; Inovio
McAdam, Stephen; Det Norske Veritas
McDougall, John; Alpharma AS
Midtlyng, Paul J.; VESO
Mjaaland, Siri
Myhr, Anne Ingeborg; GenØk
Myhr, Egil; VESO
Myklebust,Torkel; Fiskeridirektoratet
Ness, Erik; Schering-Plough
Nordrum, Sigve; Fiskeridepartementet

Rimstad, Espen; Norges veterinærhøgskole
Rode, Marit; Alpharma AS
Rogne, Sissel; Bioteknologinemnda
Rolstad, Anna Kristin; Statens legemiddelverk
Rødseth, Odd Magne; Intervet Norbio
Sem, Stine Wohl; Forbrukerrådet
Skavlid, Sigrid; Forskningsetiske komiteer
Smith, Adrian; Norges veterinærhøgskole
Stene-Johansen, Kathrine; SMAB, Nasjonalt folke-

helseinstitutt
Sørensen, Dag R.; Rikshospitalet
Tjelle, Torunn; Inovio
Treimo, Henrik; TIK-Senteret
Traavik, Terje; GenØk
Tveito, Guri; Miljøverndepartementet
Vestrheim, Olav; Norges veterinærhøgskole
Wallem, Tore; Bioteknologinemnda
Wilhelms, Bente; Landbruksdepartementet
Ødegaard, Esten; Direktoratet for naturforvaltning
Aamodt, Randi; Norges forskningsråd
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 Åpent møte 24. april 2003: Regulering av DNA-vaksiner og genterapi på dyr

Tidligere møter arrangert av Bioteknologinemnda
2003
- Biopatenter og EU’s patentdirektiv. Åpent møte 10. februar, Oslo
- Benefit or harm? Power and politics behind GM food. Åpent møte 5. februar, Oslo
- Assessing the risk from transgenic plants – The next step forward. Åpent møte 3.-4. februar, Høvik

2002
- Gentester i arbeidslivet. Åpent møte 9. september, Oslo
- Debattmøte om bioteknologiloven, 4. juni, Oslo
- Risiko og GMO. Åpent møte 13. mars, Oslo

2001
- Lekfolkskonferanse om stamceller, 23.-26. november, Oslo
- DNA i rettssalen. Åpent møte 24. september, Oslo
- Forsikring og DNA-tester. Åpent møte 18. april, Oslo

2000
- Oppfølgingskonferansen om genmodifisert mat. Åpent møte 15.-16. november, Oslo
- Biopatenter. Åpent møte 29. september, Oslo
- Kloning og humane stamceller. Åpent møte 15. juni, Oslo
- Post HUGO-æraen. Åpent møte 14. juni, Oslo

1999
- Genteknologi i et Nord–Sør-perspektiv. Åpne møte 13. oktober, Oslo
- Har vi alle rett til å få barn? Åpen høring 7. april, Bergen

1998
- Xenotransplantasjon – transplantasjon fra dyr til mennesker – vil vi ha det? Åpent møte 30. september, Oslo
- Fra kjøkkenbenk til fabrikk. Genteknologi og industri. Åpent møte 18. mars, Oslo

1997
- Genteknologi i et 10 - årsperspektiv. Hvor var vi? Hvor er vi? Hvor går vi? Åpent møte 27. august, Oslo
- Genteknologi og havbruk. Åpent møte 23. april, Tromsø

1996
- Genmodifisert mat: konsekvenser for produsent og forbruker. Åpent møte 30. august, Lillehammer
- Gentesting – når og hvorfor. Åpent møte 21. mars, Oslo

1995
- Vil genteknologien fremme et bærekraftig landbruk og havbruk. Åpent møte 15. september, Oslo

1994
- Bruk av fostervev. Åpent møte 8. mars, Oslo
- Genteknologi og mat. Åpent møte 19. oktober, Oslo
- Genteknologi og dyr. Åpent møte 10. mars, Oslo

1993
- Patent på liv. Åpent møte 3.november 1993, Oslo
- Prøverørsmetoden – assistert befruktning. Åpent møte 17. mars, Oslo

1992
- Genmodifiserte planter. Åpent møte 29. oktober, Oslo
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