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Høring om utkast til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av
bioteknologi  (Bioteknologiloven)

Det vises til brev av 08.06.06 fra FA.

Det odontologiske fakultetet mener at den foreslåtte endring i loven representerer et skritt i
riktig retning. Lovendringen vil gjøre det mulig for norske forskningsmiljøer å opparbeide
erfaring med arbeid med føtale stamceller og generere ny kunnskap på linje med forskere i
mange andre land. En slik endring av bioteknologiloven er derfor meget velkommen.

Men:

Ved vårt Institutt for klinisk odontologi arbeides det i dag med humane adulte stamceller fra
beinmarg og fettvev.

I siste linje på side 28 begrenses denne muligheten betraktelig; Departementet foreslår at
reguleringen av forskning på overtallige befruktende egg også skal gjelde forskning på
stamcellelinjer som er utviklet fra befruktede egg.

Stamcellelinjer fra humane befruktende egg (ES og EG celler) har mistet evnen til å gi opphav
til et foster ved implantasjon. Mht regulering av forskning/bruk av slike cellelinjer bør man
skille mellom in vitro og in vivo relaterte problemstillinger, og ikke minst skille mellom
etablering av nye cellelinjer fra befruktede egg i forhold til forskning på etablerte, tilgjengelige
cellelinjer. Etablerte, tilgjengelige cellelinjer må bl.a. kunne forskes på i mer enn de første 14
dagene etter at befruktning har funnet sted, da slike celler ikke lenger kan ansees å være
primære celler.

Å regulere forskningen på etablerte cellelinjer in vitro på samme måte som man regulerer
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forskning på overtallige befruktede egg vil være en sterk avgrensing av mulighetene til å
generere ny kunnskap og utvikle metoder for å behandle alvorlige /dødelige sykdommer.

Med vennlig hilsen

Pål Brodin Lars Olav Skare

Dekan kst. fakultetsdirektør


