
Det å studere hva hvert enkelt av de 
omkring 22 000 genene som finnes i 
mus og mennesker, gjør, er i utgangs-
punktet svært vanskelig. Årets nobel-
prisvinnere har æren for at det i dag 
er mulig å gjøre presise endringer i 
dyrs arvestoff. Teknikken de har utvi-
klet, kan blant annet brukes til å slå 
ut (”knock out”) funksjonen til 
enkeltgener i forsøksdyr. Hele eller 
deler av genet blir da fysisk fjernet. 
Teknikken kan også brukes til å sette 
inn nye gener.

å studere geners rolle
Mus der et enkeltgen er slått ut, kan 
ofte gi svært god informasjon om hva 
dette genet gjør normalt ved at man 
ser på hva som er borte eller endret. 
Funksjonen et gen har i mus, likner 
ofte på den funksjonen det tilsva-
rende genet har i mennesker eller 
andre pattedyr. Slike genmodifiserte 
mus brukes derfor som modelldyr 
blant annet for å studere sykdommer 
hos menneske. Det er i dag utviklet 
metoder for å slå ut gener i alle 
musens celler eller bare i enkelte cel-
letyper, som for eksempel nervecel-
ler, blodceller, muskelceller osv. 
Metoden for å gjøre slike målrettede 
genmodifiseringer har revolusjonert 
hvordan vi i dag studerer geners 
funksjoner i pattedyr.

Ved å bruke en lang rekke forsøks-
dyr er så langt hvert av omkring 10 

Nobelprisen for målrettet 
genmodifisering av mus

årets nobelpris i fysiologi og medisin ble tildelt Mario r. Capecchi, Martin J. Evans og Oliver Smithies for deres 

oppdagelser som har gjort det mulig å lage spesifikke genetiske endringer i mus.
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000 gener i mus allerede slått ut ved 
hjelp av denne teknologien. Det 
arbeides med at også de resterende 
12 000 genene én etter én skal bli slått 
ut og undersøkt i løpet av nær frem-
tid. Dette arbeidet koordineres av 
flere store internasjonale konsortier.

Embryonale stamceller 
For å endre genene i en hel mus, gen-
modifiserer man stamceller fra muse-
embryoer og setter dem inn i nye 
museembryoer. Prisvinneren Martin 
J. Evans var først ute med å isolere 
embryonale stamceller fra museem-
bryoer og publiserte dette arbeidet 
sammen med Matthew H. Kaufman 
allerede i 1981. Dette er stamceller 
som kan gi opphav til alle celletyper i 
et voksent individ.

Evans og Kaufman klarte å dyrke 
de embryonale stamcellene i labora-
toriet og deretter endre dem genetisk 
ved hjelp av retrovirus. De genmodi-
fiserte stamcellene ble deretter ført 
inn i et embryo (på blastocyststadiet), 
som igjen ble satt inn i en surrogat-
mus (se figurer). Embryoet fikk utvi-
kle seg og ble til et nytt individ med 
en andel genmodifiserte celler. Mus 
med genmodifiserte celler som 
kjønnsceller ble så paret videre for å 
lage fullstendig genmodifiserte mus. 
Med retrovirus vil imidlertid de nye 
gensekvensene bli plassert på tilfel-
dige steder i arvestoffet, og det er 

ikke mulig å styre de nye gensekven-
sene til forutbestemte steder

Homolog rekombinasjon
Mario Capecchi og Oliver Smithies 
utviklet, uavhengig av hverandre, 
teknikker for målrettet innsetting av 
arvemateriale i celler. De utnyttet et 
fenomen som var gjort kjent mange 
år tidligere av nobelprisvinner Jos-
hua Lederberg. Han beskrev den 
utveksling av genetisk informasjon 
som kan skje mellom to DNA-tråder 
som i utgangspunktet er svært like – 
dette kalles homolog rekombinasjon 

Homolog rekombinasjon foregår 
naturlig under dannelse av kjønns-
celler (meiosen). Under kjønnscelle-
dannelsen til et individ utveksles 
arvemateriale mellom kromosompa-
rene. På den måten blir kromosomene 
som finnes i et individs kjønnsceller 
ikke like kromosomene personen selv 
har i sine vanlige celler – men en blan-
ding (rekombinasjon) av dem. Dette 
bidrar til stor genetisk variasjon i 
avkommet.

Ved å utnytte cellens maskineri for 
homolog rekombinasjon kan man få 
satt inn spesifikke gensekvenser på 
forutbestemte steder i arvestoffet. 
Dette gjør man ved å lage DNA-mole-
kyler som inneholder de gensekven-
sene man ønsker å få satt inn og i til-
legg gensekvenser som er identiske 
med arvestoffet på den plassen man 
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Ny nordisk 
stamcellerapport

Nordisk komité for bioetikk har nylig 
gitt ut en rapport om etikk og stam-
celleforskning i Norden. Her er det 
gjort en analytisk studie av etiske, 
juridiske og sosiale aspekter ved 
stamcelleforskning. Rapporten tar 
også for seg lovgivningen i de nor-
diske landene og i Europa for øvrig. 

Medlem av Bioteknologinemnda, 
Ulla Schmidt, har vært med i arbeids-
gruppen som har utarbeidet rappor-
ten. Jakob Elster har vært sekretær 
for gruppen.

Figur 1. Genmodifisering av embryonale stamceller
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Kombinere kunnskapen
Ved å bruke homolog rekombinasjon i 
embryonale stamceller viste både 
Capecchi og Smithies, med hjelp fra 
Evans, at det var mulig å utvikle mus 
som har fått endret sitt arvestoff på en 
helt spesifikk måte.

Selv om metoden nå er godt eta-
blert er det mye jobb som ligger bak 
enhver spesifikk, genetisk endret mus 
og dens avkom (en muselinje). For det 
første må genet man ønsker å slå ut, 
karakteriseres, det må lages et DNA-
molekyl som inneholder de nødven-

dige sekvensen, og man må sette 
DNA-molekylet inn i de embryonale 
stamcellene. Etter at man har fått satt 
inn genet, må cellene kontrolleres. 
Selv om man i teorien bare skal ha fått 
satt in én kopi, så skjer det ofte at det 
kommer inn flere og det skjer andre 
endringer enn dem man har planlagt. 
Videre kan det være vanskelig å få de 
genmodifiserte cellene til å ende opp i 
den delen av musen som lager 
kjønnsceller, som er nødvendig for å 
kunne få frem avkom som har genmo-
difiseringen i alle cellene.

Kilde: www.nobelprize.org

Figur 2. For lettere å se 
om de genmodifiserte 
cellene har klart å bidra 
med noen av cellene 
i de fødte individene, 
brukes ofte embryo-
nale stamceller fra en 
musetype med annen 
pelsfarge. For eksempel 
vil musene bli brune 
dersom de bare består 
av normale celler, mens 
de vil få en varierende 
grad av hvit pels om 
også de genmodifiserte 
cellene har bidratt til 
utvikling av individet. 
(Omarbeidet figur fra 
Nobelstiftelsen).

Rapporten ”Stem Cell Research in the 
Nordic Countries” kan lastes ned fra nett 
http://www.ncbio.org/pb2_web.pdf eller 
bestilles gratis fra www.nordforsk.org.
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