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Hva er genredigering? 

• Brukt for å beskrive forandringer i genmaterialet frembringet av 
såkalte genredigeringsteknikker .
• CRISPR/CAS

• Zinc-Finger proteiner

• Oligo-Directed Mutagenesis (ODM)

• …..og andre lignende teknikker

• Påstått å være raske, presise og billige.

En ny måte til å forandre den genetiske sammensetningen 
til en organisme (plante, dyr, menneske) på.



Er genredigering det samme som CRISPR?

CRISPR trenger ikke å være genredigering
Genredigering er mye mer enn CRISPR. 



Felles reaksjonsveier for alle genredigerings-
teknikker
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Debatten om å regulere genredigering 
omfatter bare et av de mulige resultat av 
teknologien



CRISPR Gris

Nature Biotech Jan. 2016



CD163 – fri gris
• Knockout av CD163 gjør grisen resistent mot (PRRSV)

• Han grisen hade 11bp sletting i exon 7 (allele 1) og 2 bp tillegg i exon 7 
etterfulgt av 377 (!) bp sletting (allele 2). Laget av CRISPR.

• Hungrisen hadde 7bp tillegg i (allele 1) samt ikke karakteriserbare
forandringer (allele 2)

• Spesifisitet? Precision breeding?? Ikke mål-effektene???

• “However, GE pigs produced from the CRISPR/Cas9 system also possessed
mosaic genotypes.”



Hva er debatten om genredigering?

• Fremstøt for å unnta 
genredigering fra regulering.
• Forandringene er umulig å skille fra 

naturlige mutasjoner (forandringer).

• Umulig å detektere.

• Det er det samme som naturlige 
mutasjoner (de kunne ha skjedd 
naturlig)

• Ikke noe DNA er satt inn.

• Naturlige forandringer har større 
variasjon enn de som er laget.

• Alle unntar CRISPR fra regulering, 
derfor må også vi gjøre det.

• Produktbaserte lov-regulering

• Motargument / Usikkerheter
• Utilsiktede effektene (non-target)

• Organismene ER GMO

• Sporbarhet (hvor aktuelt er det 
egentlig?)

• Nøyaktigheten til teknikken 
overdrevet?

• Kan ikke generalisere en metode. 
Case-by-case risikovurdering

• Prosessbasert regulering



CRISPR forskning
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crispr OR cas9 OR gene-editing

crispr OR cas9 OR gene-editing AND off-target



Mange mutasjoner i CRISPR behandla mus
Virker ikke å være tilfeldige
Kan ikke forutsies med nåværende modeller

Ny reaksjonsmekanisme???



Hvilken forskning må til for å gjøre 
teknologien og produktene trygge?

• Forstå hva som skjer på målsekvens

• Forstå “off-target” effekter
• Krav til gRNA binding og til PAM sekvens. 

• Bedre forståelse av reparasjonssystemet til 
planter og dyr?

• Bærekraft, etikk og samfunnsnytte

 Etter mitt syn trenger vi regulering Deteksjon


