
Preimplantasjonsdiagnostikk er diagnostikk av embryo noen dager etter befruktning i 
laboratoriet og før implantasjon i en livmor. Metoden baserer seg på at en kan isolere 
enkeltceller fra et embryo som deretter undersøkes for spesifikke genvarianter. Hvis 
den testede cellen har det ønskede genetiske innhold, kan en implantere det embryo 
cellen ble isolert fra og på den måten velge embryo med en spesifikk genetisk sam-
mensetning. Ved assistert befruktning vil man ofte ha flere befruktede egg, men bare 
sette tilbake ett eller to av dem i livmoren. Da kan man bruke preimplantasjonsdiagnos-
tikk for å velge hvilke av de befruktede eggene man vil implantere.

Preimplantasjonsdiagnostikk er på mange måter en metode som er velegnet for fravalg 
av egenskaper, da man i teorien kan teste egget for alle de gener man er interessert 
i. Siden man får flere befruktede egg på en gang, er sjansene ofte gode for at ett av 
eggene ikke har den sykdommen man vil velge bort. Å forkaste befruktede egg er også 
langt mindre belastende for kvinnen enn å ta abort hvis fosteret har en sykdom man 
ikke ønsker. Samtidig må man ikke glemme at preimplantasjonsdiagnostikk krever at 
man får barn ved prøverørsbefruktning, noe som innebærer en viss belastning for kvin-
nen, mens fosterdiagnostikk kan tilbys alle gravide kvinner. 

Av og til presenteres preimplantasjonsdiagnostikk som den ideelle metoden for tilvalg 
av egenskaper. Det stemmer for så vidt at det er en velegnet metode hvis det bare er 
ett eller to gener eller områder på kromosomene som man ønsker at barnet skal arve. 
Hvis det derimot er mange egenskaper man ønsker for barnet, vil man fort trenge 
svært mange befruktede egg for at man med noen rimelig sannsynlighet skal finne et 
egg med de egenskapene man ønsker. Det finnes så langt ingen metode for å høste 
så mange egg fra kvinnen. 
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Preimplantasjonsdiagnostikk
– valg av ditt fremtidige barns egenskaper



Å lage et barn for å redde et annet

De siste årene har man sett flere tilfeller av at befruktede egg selekteres ikke bare med 
tanke på at barnet ikke skal få en gitt sykdom, men også for at barnet skal kunne være 
blodgiver for en annen person. Det første kjente tilfellet av et barn født for å være donor, er 
Adam Nash, som ble født i USA høsten 2000. Foreldrene var begge bærere av Fanconi-
anemi, en recessivt arvelig, ofte dødelig sykdom. Paret hadde en seks år gammel datter, 
Molly, som allerede led av sykdommen. 

Da foreldrene skulle få et barn til, valgte de å benytte seg av prøverørsbefruktning og 
preimplantasjonsdiagnostikk for å forsikre seg om at barnet ikke ville få sykdommen, som 
det hadde 25 % sannsynlighet for å arve. Imidlertid brukte de også preimplantasjonsdiag-
nostikk for å sørge for at barnet ville være en forlikelig blodgiver for Molly. Dermed ble det 
befruktede egget valgt ut ikke bare for at det skulle gi opphav til et friskt individ, men også 
for at barnet skulle kunne redde søsterens liv ved transplantasjon av stamceller fra barnets 
navlestrengsblod. 

På den ene siden kan det hevdes at preimplantasjonsdiagnostikken her gjorde det mulig å 
redde et liv, uten at noen led noen skade. På den andre siden kan det hevdes at et men-
neske her ble brukt som et middel for et annet menneske. Et relevant spørsmål er da om 
barnet bare er et middel for å redde sin søster, eller om det også er ønsket og elsket for seg 
selv. Denne problemstillingen har også vært mye debattert i Norge i forbindelse med den 
såkalte Mehmet-saken. 

Spørsmål:
1. Synes du det er forskjell på å velge et friskt barn og å velge et friskt 

barn som også kan redde et annet?
2. Tror du et barn som er laget for å redde et søsken, vil ha det bedre 

eller verre enn andre barn?
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Lage sykt barn

Gauvin (Maryland, USA)er nå snart 2 år gammel. I følge sine lesbiske, døve mødre, er han 
helt perfekt. Gauvins mødre skaffet en sæddonor hvis familie var døv i fem generasjoner. 
Paret uttalte i forbindelse med donorvalget at ”Det ville være en stor lykke å få et døvt barn 
akkurat som oss.” Mødrene mener at døvhet ikke er et handikap. De tilbakeviser all kritikk, og 
mener at det å sette i verk tiltak for å sikre at barnet blir døvt, ikke moralsk sett er annerledes 
enn det å prøve å sikre at det får et ønsket kjønn. Mot alle odds har Gauvin en fem prosents 
hørselsrest på det ene øret. Fagfolk mener han kan lære seg å snakke, og at et høreapparat 
vil kunne gjøre livet hans enklere. Dette ønsker imidlertid ikke mødrene, de vil heller at han 
skal leve et liv i stillhet og lære seg tegnspråk, slik at han skal kunne kommunisere med sine 
foreldre og søster. Tvert imot mener de at de gjør barnet en tjeneste ved å velge døvt: Gauvin 
får bedre sanser som lukt, følelse og syn, og vil få glede av det de kaller ”alle fordeler ved å 
være døv”. ”Våre barn er ikke handikappede, de har fått en gave.”

Kilde: Genialt 2 /2002;”Designerbabies ” – er det sykt å velge friskt? av Line Ellingsen

Spørsmål:
1. Mødrene til Gauvin har ikke tatt i bruk avansert teknologi. Er dette 

likevel å velge sitt barns egenskaper?

2. Synes du mødrene gjorde noe galt da de ikke ga Gauvin høre-
apparat?

GATTACA

”Vincent fødes på naturlig måte inn i en verden hvor det normale er blitt at foreldrene velger 
sine etterkommeres genetiske egenskaper på forhånd. Han er altså dømt til å være en 
sekunde-borger, men det nekter han rett og slett å godta. Da han møter den lamme Jerome, 
kjøper han ganske enkelt hans perfekte genetiske identitet. Vincents drøm er nemlig å bli as-
tronaut og utforske verdensrommet, men hittil har han ikke hatt en eneste sjanse til å få jobb 
hos GATTACA, verdens mest avanserte arbeidsplass. Problemet er bare at nå da han har 
skaffet seg muligheten, kommer det etter all sannsynlighet til å koste ham livet …”

Fra omtalen av filmen ”GATTACA ”, USA, 1997. 

Spørsmål:
1. Mens Vincent var et ”kjærlighetsbarn”, ble broren til Vincent valgt ut 

av foreldrene. Prøv å høre hva legen sier i filmen – har han forbedret 
de befruktede eggene, eller bare valgt ut de beste? Er det ene verre 
enn det andre?

2. Vincent har fått vite at han kan ha et svakt hjerte. Vil du si at Vincent 
er syk?



Kriterier for preimplantasjonsdiagnostikk i Norge

Kriterier som må være oppfylt for å tillate preimplantasjonsdiagnostikk for at 
barnet kan donere celler til et sykt søsken:
1. At det syke barnet lider av en alvorlig, arvelig og livstruende sykdom. 
2. At andre behandlingsmuligheter er grundig undersøkt, og at det etter en faglig 

vurdering ikke finnes likeverdige alternativer til søskendonasjon av stamcel-
ler. 

3. At formålet er å hjelpe et barn av én av foreldrene eller dem begge. 
4. At det i forhold til det kommende barn er konkret indikasjon for anvendelse av 

preimplantasjonsdiagnostikk uavhengig av spørsmålet om vevstype. 
5. At behandling av det syke barnet med stamceller fra navlesnor eller bein-

marg fra en kommende frisk søster eller bror ut fra medisinske erfaringer 
kan forventes å kunne føre til en avgjørende bedring i barnets helsetilstand 
og/eller overlevelsesmuligheter. 

6. At det friske barnet ikke i forbindelse med donasjon utsettes for et inngrep 
som i seg selv er uakseptabelt, for eksempel fordi det er truende for helbre-
den, i alvorlig grad smertefullt eller på annet vis krenkende. 

7. At foreldrene har mottatt en grundig informasjon og rådgiving som forutsetning 
for deres avgjørelse om behandling, der det også redegjøres for belastnin-
gene for kvinnen og graden av sannsynlighet for å oppnå et vevsforlikelig og 
sykdomsfritt barn. 

8. At det ikke skjer genetisk modifikasjon av det eller de befruktede egg som 
utvelges. 

Fra: Sosialkomiteens innstilling til Odelstinget nr. 71 (2003-2004)
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