
18 | katolskt magasin

medicinsk etik

Redigering av gener väcker frågor
Att förändra gener är inget nytt. 
Men vad händer när redige-
ringen görs på könsceller eller 
mänskliga embryon? Statens 
medicinsk-etiska råd belyste 
nyligen frågan på sin årliga 
etikdag.

Nobelpriset i kemi gick i fjol till Em-
manuelle Charpentier och Jennifer 
Doudna ”för utveckling av en metod 
för genomeditering”. Metoden, som 
går under namnet crispr/Cas9, bru-
kar enkelt förklarat beskrivas som en 
revolution för gentekniken, eftersom 
den gjort det lättare och billigare att 
förändra, reparera eller inaktivera oli-
ka arvsanlag i generna. Det var 2011 
som den första upptäckten publice-

rades. Två år senare visade tester att 
det fungerade på mänskliga celler, och 
2015 på mänskliga embryon. 

Sedan dess har användningen av 
metoden, som även kallas för gensax, 
exploderat och bidragit till grundve-
tenskapliga upptäckter inom växt-
forskning, där man kunnat framställa 
grödor som motstår mögel, skadedjur 
och torka. Även inom medicin pågår 
en rad kliniska prövningar av nya can-
cerbehandlingar och behandlingar av 
svåra, ärftliga sjukdomar.

Krävde stopp
Metoden är inte okontroversiell. Ki-
nesiska forskare hävdade till exem-
pel 2018 att de hade genmodifierat 
livsdugliga mänskliga embryon, som 

sedan implanterades i en kvinnas liv-
moder. Syftet med experimentet var 
att skapa hiv-resistenta barn åt en hiv-
smittad man, och resulterade så vitt 
man vet i att två barn föddes med redi-
gerade genom.

Emmanuelle Charpentier och 
 Jennifer Doudna samt ett antal andra 
forskare reagerade på nyheten med att 
kräva ett tillfälligt globalt stopp för all 
klinisk användning av genredigerade 
könsceller eller mänskliga embryon, 
det vill säga förändring av anlag som 
skulle kunna föras vidare till komman-
de generationer.

I ett ställningstagande från Respekt, 
stiftets instans för medicinsk-etiska 
frågor, författat nyligen av läkarna 
och ledamöterna i Respekts råd Carlo 

Var ska gränsen gå för genredigering? Frågan diskuterades på Statens medicinsk-etiska råds (Smer) Etikdag i början av december. Från vänster 
ses Dag Larsson (S), Lina Nordqvist (L), Michael Anefur (KD) och Nils-Eric Sahlin, sakkunnig. Samtliga ledamöter i Smer.
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Fimiani och Jenny Lindberg, påpekas 
att den springande punkten med ge-
nomredigering är att centrala begrepp 
såsom hälsa, sjukdom, arttillhörighet, 
människans natur, människans roll i 
naturen samt djurens status kan kom-
ma att ifrågasättas. 

I ställningstagandet efterfrågas reg-
lering på övergripande och global nivå 
genom internationella riktlinjer med 
krav på efterföljelse. Beslut ska inte 
fattas bara av en liten grupp experter, 
utan olika dimensioner behöver bely-
sas genom att involvera en bred all-
mänhet och flera discipliner. 

Diskussion även i Sverige
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 
bjöd i början av december in till en 
konferens för att belysa de etiska di-
mensioner som berörs av genomredi-
gering. Frågan som ställdes var vilka 
riktlinjer som bör gälla i Sverige och 
i världen.

– Det är helt klart att somatisk 
genredigering kan få stor betydelse 
för personer med svår genetisk sjuk-
dom, säger Nils-Eric Sahlin, professor 
i medicinsk etik vid Lunds universitet 
och sakkunnig i Smer.

Han förklarar att man skiljer mel-
lan somatisk och ärftlig genredigering. 
Ärftlig genredigering innebär att man 
redigerar arvsmassan i exempelvis sper-
mier, äggceller eller ett befruktat ägg, 
så att förändringen sedan går i arv till 
kommande generationer. Somatisk gen-
redigering däremot är genredigering av 
celler som inte ingår i arvslinjen, och 
kan användas för att behandla och 
förebygga vissa svåra sjukdomar som 
beror på genetiska förändringar. Än så 
länge kan tekniken bara användas för 
att behandla enkla mutationer. 

Ärftlig genredigering skulle po-
tentiellt kunna användas för att ge 
blivande barn eftersträvansvärda ge-
netiska egenskaper genom att ta bort 
sjukdomsanlag eller sätta in gener som 
skyddar mot ärftliga sjukdomar, för-
ändringar som då förs vidare till fram-
tida generationer.

Moralisk skillnad
Respekts ställningstagande betonar den 
moraliska skillnaden mellan försök på 
befruktade mänskliga ägg och övriga 

celler hos människor. Det första kan 
leda till att genmodifierade individer 
skapas, vilket innebär konsekvenser 
för dem. Ett annat problem är att bara 
en bråkdel av dessa embryon utvecklas 
och kan leva vidare. Resten kasseras. 
Respekt menar även att ett forsknings-
register bör upprättas när det gäller 
forskning på könsceller. 

Också Nils-Eric Sahlin befarar att 
tillämpningar av försök på befruktade 
mänskliga ägg släpps fram utan en 
grundlig etisk analys. Han efterfrågar 
ett nationellt multidisciplinärt organ i 
Sverige som granskar enskilda tillämp-
ningar.

– Risken är att lagstiftarna inte hin-
ner med. På grund av teknikens möj-
ligheter och den snabba utvecklingen 
på området finns det all anledning att 
kraftsamla och se över de regelverk vi 
har idag, säger Nils-Eric Sahlin.

Han berättar att det kan gå att an-
vända genredigering för att påverka 
prestationsförmåga, kognition eller per-
sonlighet. Somatisk och ärftlig genredi-
gering, för att bota sjukdomar, väcker 
etiska frågor, men tillämpningar med 
syfte att förädla människan är av up-
penbara skäl särskilt problematiska. 

– Det finns de som på fullt allvar fö-
respråkar att vi skall ta tillfället i akt och 
skapa ”människa 2.0”, varnar Nils-Eric 
Sahlin. Analysen av den här typen av 
frågor kompliceras av att synen på vad 
som är en förbättring är relativt. 

På Smer:s konferens satte Anna 
T unlid, docent i idé- och lärdomshis-
toria vid Lunds universitet, de nya 
teknologierna i ett historiskt perspek-
tiv och påminde om att det är precis 
hundra år sedan Rasbiologiska institu-
tet grundades. Den vetenskapen var då 
på frammarsch på det sätt genredige-
ring är idag.

– Kan det här bli en sorts eugenik 
genom bakdörren – under täckmanteln 
att svåra sjukdomar elimineras? Hur 
kommer det att påverka toleransen för 
det avvikande?

Fara för genetiska orättvisor
I Respekts ställningstagande påpekas 
att genetisk modifiering kan påverka 
den biologiska mångfalden både i na-
turen och hos människor. Människan 
har genom sin status ett särskilt ansvar, 

vilket följer på att vi har kapacitet att 
modifiera naturen. Gränsdragningen 
mellan att bruka och att missbruka na-
turen är snäv. Brist på ansvarstagande 
har konsekvenser för andra varelser och 
slår även tillbaka på människan själv.

Det finns dessutom en fara för öka-
de sociala och ekonomiska orättvisor 
i världen genom genteknik. Gentekni-
ken gör det möjligt att framställa grö-
dor som har vissa fördelar, vilket kan 
utnyttjas av företag men som även 
riskerar minska mångfalden och göra 
jordbruket beroende av företag med ge-
netiska monopol.

– En teknik med vars hjälp vi kan 
bota svår sjukdom men också kanske 
göra oss både smartare och vackrare, 
”gendopa” oss – och som kan användas 
för att utrota hela arter – är värd några 
minuters eftertanke och etisk reflektion, 
påpekar Nils-Eric Sahlin.

Benedicta Lindberg 
generalsekreterare för Respekt

Fotnot: 
Statens medicinsk-etiska råd är ett av re-
geringen tillsatt organ som har till uppgift att 
belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergri-
pande samhällsperspektiv. Rådets uppgift är 
att ge vägledning till regering och riksdag. 
eugenik – strävan att förbättra människan 
genom biologisk förädling.

Efterfrågar etisk reflektion. Artikelförfattaren 
och Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik 
vid Lunds universitet och ledamot i Statens 
medicinsk-etiska råd.


