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Nu behövs djur�örsök mer än någonsin.
PUBLICERAD 2000-10-21

MÅNGA TROR ATT DJURFÖRSÖK blir mindre behövliga nu när
forskarna kartlagt människans gener. I själva verket förhåller det
sig tvärtom.

Kännedomen om generna, och successivt också de proteiner som
generna producerar, ger fler mål att rikta in läkemedel mot.
Forskare behöver då göra ännu fler djurförsök och utveckla ännu
bättre djurmodeller för att förstå vad som kan fungera även på
människan.

Det särklassiga försöksdjuret är musen. Som DN nyligen kunde
berätta sker nu en fullständig kartläggning även av musens
genuppsättning, så att den ska bli ännu nyttigare som
försöksdjur.

Musen är ett däggdjur, förbluffande lik människan i sin
genuppsättning. Dilemmat är att samtidigt som vi förstår alltmer
av likheten ökar behovet att göra experiment på musen. Likheten
höjer värdet av experimenten men samtidigt rimligheten i djur-
skydd.

"Knockoutmöss", det vill säga möss där man slagit ut en gen, ger
nya insikter i genernas funktioner - ett av de viktiga nästa stegen
efter beskrivningen av de "bokstäver" generna består av. Men vi
behöver också "mutationsmöss", säger Colin Fletcher, ansvarig
för musförsöken på ett av de ledande forskningslabben i södra
Kalifornien. När man slår ut en gen hoppar ofta andra gener in
och tar över delar av funktionen så att den isolerade effekten av
den utslagna genen blir svår att iaktta. Därför behövs också möss
vars gener har ändrats i ett enstaka bas- par genom strålning
eller kemiska medel.

Forskarnas allt ökande intresse för musen kommer i konflikt
med den nya vågen av djurskydd. Och i förra veckan kom ett
beslut som oroar forskarna i USA. Jordbruksdepartementet
gjorde upp med en ledande organisation som bekämpar
djurförsök om att möss och fåglar i fortsättningen ska ha samma
djurskydd som hittills tillkommit sällskapsdjur som hundar,
katter, hamstrar och kaniner. Det gäller inte bara yttre
förhållanden som temperatur och mat, utan även djurens
"psykologiska behov" måste tillgodoses.

Anledningen till att jordbruksdepartementet, som sköter
inspektionen av djurskyddet i USA, gjorde den här uppgörelsen
var att man befarade att annars få domstolsutslag som skulle gå
ännu längre i att likställa möss och sällskapsdjur.
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