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Bioteknologinemnda og Den norske UNESCO-kommisjonen: Small molecules - crucial questions

Bioteknologinemnda er et frittstående, regjerings-
oppnevnt organ og ble første gang oppnevnt i 1991. 
Nemnda er hjemlet i lov om humanmedisinsk bruk 
av bioteknologi m.m. og lov om fremstilling og bruk 
av genmodifiserte organismer. Foruten å være rådgi-
vende i saker som angår bruk av bio- og genteknologi 
i relasjon til mennesker, dyr, planter og mikroorga-
nismer, skal nemnda bidra til opplysning og debatt. 
I sine vurderinger skal nemnda spesielt vektlegge de 
etiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk 
av moderne bioteknologi. Bioteknologinemnda har 21 
medlemmer og observatører fra seks departementer. 
Bioteknologinemnda har et budsjett på ca. 6,8 mil-
lioner kroner for år 2004.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, viten-
skap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonens 
mandat er å bidra til fred og sikkerhet ved å fremme 
samarbeid mellom nasjoner innen disse feltene. Den 
norske UNESCO-kommisjonen arbeider for å fremme 
UNESCOs ideer i Norge og er rådgiver for regjerin-
gen i UNESCO-relaterte saker. Kommisjonen ledes 
av professor dr. med. Astrid Nøklebye Heiberg. 

Presentasjon av arrangørene

BIOTEKNOLOGINEMNDA

Forskningsdagene, et inititiativ fra Norges forskningsråd, har i år 10 årsjubileum. Forskningsdagene er en nasjonal, 
årlig festival der alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksom-
het for folk flest. Forskningsdagene har som formål å overføre til allmennheten, og spesielt til unge, den enorme 
betydningen vitenskap og forskning har på våre dagligliv. Konferansen ”Small molecules – crucial questions” 
markerte åpningen av Forskningsdagene 2004.
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Universitetets aula på Karl Johans gate var scene for arrangementet. 
Foto: Bioteknologinemnda

Aula var fullsatt med over 700 deltakere. Foto: Forskningsrådet

Dronningen hilser på Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda, og de invi-
terte foredragsholderne. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Kongen og Dronningen var æresgjester og kastet glans over arrangementet. 
Foto: Tor Richardsen / SCANPIX
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Åpning I

Lars Ødegård
Leder av Bioteknologinemnda

Deres Majesteter, ærede minister og nobelprisvin-
nere, distingverte gjester, mine damer og herrer.

Som leder av Bioteknologinemnda er det meg 
en stor glede å kunne ønske dere alle hjertelig 
velkommen til Norges hovedstad, universitets aula 
og forskningsdagene 2004. I et nært samarbeid med 
den norske UNESCO-kommisjonen, har vi invitert 
til dagens konferanse, og til de mange store spørsmål 
om hvordan ny bioteknologisk kunnskap kan gi oss 
som individer, fagmiljøer og samfunn mulighet til 
å kaste nytt lys over grunnleggende spørsmål om 
menneskers tilblivelse og menneskers liv.

Til å hjelpe oss med å åpne dørene på gløtt inn til 
denne store, og på mange måter revolusjonerende 
kunnskapsverden, har vi vært så heldige å få med 
oss de fremste internasjonale kapasiteter innen 
bioteknologiens og filosofiens* fagfelt. Det å kunne 
samle så mye aggregert kompetanse og innsikt på én 
dag, og på samme podium, gir oss en unik mulighet 
til å lytte, lære, spørre og bidra til de spørsmål som 
gjennom alle tider har vært menneskenes mest 
fundamentale og eksistensielle: Hva er liv, og hva er 
unikt med mennesket? 

I et historisk perspektiv vil vel de fleste kunne 
enes om at det som alltid har forent mennesker og 
menneskelige egenskaper, er nysgjerrigheten. Vår 
søken etter utvidet kunnskap gir oss både vilje og 
evne til kontinuerlig å lete etter nye svar og nye 
muligheter. 

I seg selv vil kunnskap aldri representere en 
trussel. Tvert i mot gir kunnskapen oss et stadig 
forsterket fundament for å forstå enda mer – og 
enda bedre. Derfor må vi aldri frykte forskning og 
kunnskapstørst – for verden trenger nettopp økt 
forståelse. Vi lever i en omskiftelig tid. Vår samtid 
er preget av reduserte globale avstander, og det fører 
mennesker og ulike samfunnskulturer stadig tettere 
innpå hverandre. Det gir grobunn for pluralisme 
eller separatisme, for forståelse eller frykt – alt 
avhengig av vår vilje til å søke ny kunnskap om, og 
av hverandre. Kunnskap i seg selv gir naturligvis 
ingen garanti for forståelse, men når kunnskapen 
blir drivkraft for refleksjon, oppstår evnen til innsikt 
– og med innsikt følger også forståelsen.

Der kunnskapen evner å berike menneskets 
refleksjonsevne, vil vi også komme til å innse at ikke 

all ny vitenskap skal omdannes og anvendes praktisk 
i teknologi eller handling.

Nettopp der kunnskapsinnhøstingen er spesiali-
sert, og frembyr handlingsalternativer som åpner for 
enormt spennende og revolusjonerende muligheter, 
oppstår det et særlig behov for å løfte blikket ut mot 
samfunn og kultur. Uansett hvor detaljert og sterkt 
mikroskopet gir oss innsyn i enkeltcellens mysterier 
og gåter, vil mikroskopet aldri kunne gi oss innsikt 
i de etiske dilemmaene som anvendelsen av ny 
kunnskap gir oss muligheter for. 

Derfor er det så viktig å skape tid og rom for 
åpenhet og dialog mellom forskjellig kunnskap, 
mellom ulike fagfelt og politikk – før vi tar stilling 
til om det som er teknisk mulig, også lar seg forene 
med det som er ønsket og etisk akseptabelt.

Det er her Bioteknologinemnda har sin viktigste 
rolle. Å stimulere til denne åpenheten og dialogen 
mellom naturvitenskap og humaniora. Til å bringe 
spørsmålene, mer enn svarene, inn i den allmenne 
samfunnsdebatt.

De krevende utfordringer vi møter i kjølvannet 
av bioteknologiens nye svar og muligheter, angår 
samfunnet som helhet, og hver og en av alle oss som 
lever der. Ingen av oss er uberørt av mulighetene 
– men mange føler det vanskelig å ta del i dialogen 
fordi den er lite tilgjengelig, ofte teknisk spissfindig, 
og dessuten omhyllet av en ugjennomtrengelig 
begrepsbruk som ikke innbyr til alminnelig debatt 
mellom alminnelige mennesker.

Denne pedagogiske utfordringen kan vi ikke ta 
lett på. Den er et felles ansvar. Kunnskapssøkende 

* Professor i evolusjonsfilosofi og forfatter Michael Ruse, Florida 
State University, ble forhindret fra å komme da alle flyavganger fra 
hans hjemsted var kansellert på grunn av orkan.

Lars Ødegård er gene-

ralsekretær i Norges 

Handikapforbund 

(NHF) og har vært 

medlem av Biotek-

nologinemnda siden 

1998. Nestleder i For-

brukerrådets styre, og 

tidligere medlem av 

flere offentlige utvalg, 

bl.a. Lønning II som 

fremmet innstilling 

om prioritering i helse-

vesenet, Verdikommi-

sjonen, Livshjelpsutvalget m.fl. Har skrevet en rekke artikler 

og foredrag om funksjonshemning og bioteknologi.
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mennesker og miljøer må først og fremst spre sin viten. 
Kun da vil den gi næring til fornyet kunnskap, som igjen 
vil åpne for større lærdom og en bred forståelse.

Bred forståelse gir oss mulighet til å bygge 
samfunn som styrer teknologien til beste for 
mennesker og fellesskap. Snever innsikt i samspillet 
mellom de ulike vitenskapsgrener, fører til at 
mennesker og samfunn risikerer å bli styrt av 
teknologiens egenkraft.

Det finnes knapt noe kunnskapsfelt i vår tid, og 
nære framtid, som vil berøre oss mer enn biotekno-
logiens nye og kommende kunnskapsbase.

Gjennom generasjoner har vi etablert sannheter 
og konvensjoner for forståelse av livets tilblivelse. 
Med den nye viten blir mange av disse sannhetene 
nå snudd fullstendig opp ned – en etter en.

Før 1997 – for mindre enn 10 år siden – var 
skapelse av høyerestående liv uten et egg og en 
sædcelle betraktet som ren science fiction og illusjon. 
I dag vet vi at utopien likevel ble en realitet. Så 
hva er egentlig liv slik vi har ment å forstå det 
siden menneskets tilblivelse? Og hva vil den nye 
kunnskapen gi oss, og gjøre med oss? Hvordan vil den 
påvirke vår kultur og vår evne til å gi humanismen 
nye dimensjoner?

Kunnskapen som setter oss i stand til å knekke den 
genetiske koden hos dyr og mennesker vil kunne gi oss 
forandrede liv, lengre liv, friskere liv – men vil den også 
gi oss bedre liv? Gir den oss mer tolerante samfunn?

I forventningene til bioteknologiens uanede 
muligheter, må vi derfor også ta oss tid til å stille 
de mer kritiske spørsmålene, fordi det gode liv er 
avhengig av så uendelig mye mer enn menneskets 
biologi alene.

Fargerike, stimulerende fellesskap gis først og 
fremst næring av et biologisk mangfold – både i 
naturen, og blant mennesker. Livet er ikke alene 
ønsket helse eller biologisk lykke – livet er å 
bli akseptert som den man er uavhengig av sin 
biologiske status. Det gode liv er likeverdet mellom 
mennesker. Livets goder finner vi i fellesskapet med 
og for hverandre. 

Uansett hvilken genetisk kunnskap vi frambringer 
vil vi aldri kunne bestille oss ”rynkefrie liv”. Vi skal 
sette våre forhåpninger til bioteknologiens muligheter, 
men samtidig unne oss tid til etisk refleksjon slik at vi 
kan unngå å bli fullstendig blendet av dem. 

Urealistisk frykt og overdreven forventning gir 
aldri god grobunn, for verken tanke eller handling. 
Derfor har vi i dag fått en utmerket anledning til å 
øke vår innsikt gjennom å lytte til verdens fremste 
forskere innen bioteknologiens fagfelt – og i dette 
fagfeltets eget møte med samfunn og mennesker. I 
dag har vi fått en åpning for dialog og refleksjon for 
alle oss som er tilstede. Alt vi har å gjøre, er å gripe 
muligheten. 

Vi som står som innbydere og arrangører ønsker 
dere velkommen!
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Åpning II

Kristin Clemet
Utdannings- og forskningsminister

Det er en stor glede å ønske velkommen til konfe-
ransen “Small molecules – crucial questions” som 
arrangeres av Bioteknologinemnda og Den norske 
UNESCO-kommisjonen. Konferansen markerer også 
åpningen av Forskningsdagene 2004.

Forskningsdagene, et inititiativ fra Norges 
forskningsråd , har  i  år  10  års jub i leum. 
Forskningsdagene har som formål å overføre til 
allmennheten, og spesielt til unge, den enorme 
betydningen vitenskap og forskning har på våre 
dagligliv. Dette er en nasjonal begivenhet, en 
virkelig vitenskapsfestival som hele landet tar 
del i med foredrag, utstillinger og eksperimenter. 
Her blir det utvist mye kreativitet, og det er rike 
muligheter til å lære og bli inspirert. Det vil dere 
selv kunne se når dere besøker bodene utenfor på 
Universitetsplassen. Forskningsdagene har vært 
en stor suksess og jeg vil få lov til å si: Gratu-
lerer med dagen, jeg håper dette vil fortsette!

Bioteknologi er et felt som utvikler seg så 
raskt at det som for kort tid siden var ”science 
fiction” i dag er en realitet. Jeg er derfor glad for at 
Forskningsrådet har valgt denne konferansen til 
å markere åpningen av Forskningsdagene i 2004.

Bioteknologien gjennomsyrer vårt dagligliv og 
samfunn i et omfang vi trolig knapt er klar over. 
Den er en viktig del av kjemisk og farmasøytisk 
industri, og dens rolle i medisin, mat og fôrproduk-
sjon er mye debattert. Men bioteknologien ”tilhører” 
ikke naturvitenskapene lenger. Bioteknologi blir 
brukt innen en rekke forskjellige områder, alt fra 
arkeologi til å løse kriminalsaker. Omfanget av 
anvendelser er allerede enormt, og vi vet enda 
ikke hvilket omfang den kan komme til å få.

Bioteknologi har forandret vårt syn på verden. 
Den nye kunnskapen forandrer vårt syn på 
mennesket og naturen. En følge av hvor kraftfull 
denne teknikken er, er at den reiser meget viktige og 
komplekse spørsmål som ikke har noen enkle svar.

Balansen mellom forskningens frihet og etiske 

ut fordringer  er 
ytterst viktig, og 
det  internas jo -
nale samfunn må 
utvikle bio-etiske 
standarder basert 
på menneskeverd 
o g  d e m o k r a t i . 
Men for å få til en 
reell demokratisk 
prosess, trenger 
allmennheten å 
bli informert om 
fremskrittene i 
bioteknologien. Bare da kan den ta del i prosessen.

Bioteknologi og de etiske problemstillingene 
må bli undervist i skolene også. For å bidra til det 
arrangerer Bioteknologinemnda og Den norske 
UNESCO-kommisjonen kurs for lærere og lærerut-
dannere rundt om i landet. Denne konferansen er 
en del av kurset for lærere i Oslo-området. Kurs vil 
også bli arrangert i Bergen, Trondheim og Tromsø 
senere i år – men vi kan ikke love nobelprisvinnere 
som lærere ved disse kursene! Jeg er overbevist om 
at bioteknologi med alle dens utfordringer vil ha en 
spesiell appell til de unge, og jeg håper den snart 
vil bli en mer integrert del av pensum i skolene. 

Det er ikke bare en stor ære, men også en stor 
inspirasjon for våre utdannings- og forsknings-
miljøer å ha her hos oss slike eminente fagfolk. 
De er i forskningsfronten innen bioteknologi, 
samtidig som de har de vist et dypt engasjement 
i etiske og sosiale konsekvenser av teknolo-
gien og har tatt aktivt del i samfunnsdebattene.

Kjære foredragsholdere, dere har vist oss at 
vitenskapen ikke bare tilhører forskerne og at de 
etiske spørsmålene ikke bare tilhører etikerne, men 
at vitenskap og etikk tilhører oss alle. Takk for at 
dere kom for å dele noe av deres kunnskap og innsikt 
med oss. Jeg ønsker dere lykke til med konferansen.
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Åpning III

Paal Alme
Direktør i Norges Forskningsråd

Ærede gjester!
Dere vet sikkert at alt dere ser her ved denne 

talestolen er basert på forskning?
Mine briller – selve innfatningen er et produkt av 

avansert forskning både på metaller og plast, og ikke 
minst linsene – med avansert sliping av glass, som 
gjør det mulig selv for den mest astigmatiske person 
å få et tilnærmet normalt syn.

Mine klær – den avanserte behandlingen av 
bomullen, som gjør at det ikke lenger er en kraftan-
strengelse å få strøket skjorteflakene glatte. Eller 
dressen, som er fremstilt av stoffer som er behandlet 
slik at de tåler både en biltur og fem timer på konfe-
ranse i dag, uten å ende opp som en vaskefille.

Min klokke – et vidunder av et produkt, som viser 
så riktig tid, at det noen ganger er spennende selv å 
ta nedtelling før dagsrevyen.

Og mobiltelefonen. Dette produkt som er elsket og 
hatet av alle, men som har snudd fullstendig opp ned 
på begrepet kommunikasjon. Forleden fikk jeg tekst-
lig hilsen med bilde fra min sønn som var på ferie på 
Kypros. Aktuelt på sekundet – mens postkortet som jeg 
sendte min gamle mor fra Spania i sommer, ankom to 
uker etter at jeg selv var tilbake. (Så kan vi selvfølgelig 
drøfte hvilken hilsen som gledet mest av disse to.)

Min kneoperasjon sist sommer, foretatt med kik-
kehullsteknikk, er et resultat av det siste innenfor 
medisinsk forskning. En operasjon som gjorde at 
jeg kunne slippe ut fra sykehuset langt raskere enn 
om jeg hadde blitt operert slik de gjorde for noen få 
år siden.

Kun min egen kropp, er – så langt – ikke basert 
på forskning. Og jeg må medgi at jeg nok håper det 
vil forbli slik.

Vi har alle sauen Dolly friskt i minne – og vi kjen-
ner alle til de etiske problemstillinger ved denne type 
forskning. Debatten gikk varmt for seg i tiden etter 
at nyheten om verdens første klonede pattedyr ble 
kjent. Og det var nok mange som førte tankene videre 
til mulig kloning av mennesker.

Alle som en i denne salen er berørt av forskningen, 
i langt flere fasetter enn min lille introduksjon her. 
Og når vi er så berørt av denne forskningen, hva er 
da mer naturlig enn å holde oss informert om den? 

Det er nettopp dette som er grunnen til at vi 
for 10 år siden etablerte Forskningsdagene – en 

nasjonal samling, 
der alle – univer-
siteter, institutter, 
høyskoler, bedrifter 
og enkeltforskere, 
inviteres til å vise 
sin forskning for et 
bredt publikum.

Målet vårt med 
Forskningsdagene, 
er altså å få presen-
tert all den fantas-
tiske forskningen 
som utføres i Norge, 
for deg og meg.

Det vi håper å oppnå med dette, er:
- å få forståelse for hvorfor nasjonen Norge må 

forske,
- å få aksept for at det trengs penger til forskning, 

til tider mye penger, 
- at forskning ikke alltid gir raske resultater, men 

ofte må starte som grunnforskning, noe som 
gir oss økt kunnskap og innsikt i forskjellige 
problemstillinger

- og ikke minst håper vi at forskning i seg selv, 
kan fremstå som et yrke som vi mener flere 
ungdommer (ikke minst jenter) burde være 
interessert i. Spesielt innenfor realfagene, som 
vi ser at stadig nedprioriteres i forhold til andre 
fag, til tross for at nettopp disse fagene danner 
grunnlaget for mye av det som skal bygge vår 
fremtid.

Og så konstaterer vi i dag, på 10 årsdagen for Fors-
kningsdagene, at arrangementet har vokst til å bli 
et både stort og landsomfattende arrangement, en 
dugnad der nesten alle våre forskningsinstitusjoner 
er med i en eller annen form. Arrangementet har 
faktisk evnet å legge på seg år for år – ikke ulikt mye 
annet vi kjenner til.

Og med hele 1000 forskjellige arrangementer i 
løpet av en uke, tror jeg vi har all grunn til å være 
tilfredse med status så langt.

Jeg håper dere alle får stor glede av dagen i dag 
– og mange andre arrangementer vi har på program-
met hele neste uke.

Hjertelig takk for oppmerksomheten! 
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Professor Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen tok 

sin doktorgrad i medi-

sin ved Universitetet i 

Oslo, og er nå professor 

ved Instiuttgruppe for 

medisinske basalfag 

ved samme universitet. 

Han er også leder for 

den nasjonale planen 

for funksjonell genom-

forskning (FUGE), 

Centre for Molecular 

Biology and Neuros-

cience (CMBN, et av 13 

norske sentre for fremragende forskning) og koordinator for 

Centre for Research in Water Imbalance Related Disorders 

(WIRED, nordisk senter for fremragende forskning). Ottersen 

har publisert over 300 artikler innen cellebiologi og nevroana-

tomi i internasjonale tidsskrifter og bøker og har vært redaktør 

for flere internasjonale bokutgivelser. Han er også europeisk 

redaktør for Neuroscience, tidsskriftet for The International 

Brain Research Organization.

Presentasjon av møteleder og deltagerne i debattpanelet

Professor Nina Witoszek

Nina Witoszek er født 

i Polen og studerte lit-

teratur i Stockholm 

og Oxford. Hun er 

professor ved Senter 

for utvikling og miljø 

(SUM) ved Univer-

sitetet i Oslo og har 

vært tilknyttet en rekke 

andre europeiske uni-

versiteter. Witoszek 

har forfattet eller vært 

redaktør for en rekke 

bøker - fagbøker så 

vel som skjønnlitterære tekster og filmmanus - blant dem 

“Nature Mythologies: From the Eddas to Ecophilosophy”, 

“Rethinking Deep Ecology” og “Culture and Environment: 

Interdisciplinary Approaches”.

Professor Dag Olav Hessen

Dag O. Hessen tok sin 

doktorgrad i biologi 

ved Universitetet i Oslo, 

og har siden 1993 vært 

professor ved Institutt 

for biologi ved samme 

universitet. Han har 

arbeidet med en rekke 

emner, for det meste 

knyttet til økologi i 

akvatiske systemer 

og evolusjonsbiologi. 

Hessen har skrevet en 

lang rekke artikler, så 

vel i internasjonale fagtidsskrift som populærpressen. Han 

har skrevet flere bøker – en av de seneste er “Gener, Gud og 

Gaia”. Hessen har også fått Norges forskningsråds pris for 

fremragende forskningsformidling og Aschehoug forlags 

pris for populærvitenskaplige bøker. Hessen sitter i flere 
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Før jeg går inn på de vitenskapelige detaljene, vil jeg 
fremheve at vitenskap av denne typen er i høyeste 
grad et lagarbeid. Mange personer har vært invol-
vert i forskningen de siste 15 årene. Jeg vil spesielt 
fremheve Lawrence Smith og Keith Campbell som 
begynte forskningen på kjerneoverføring, Lorraine 
Young introduserte noen spesielle aspekter til mole-
kylærbiologien, Paul De Sousa leder teamet som nå 
etablerer humane embryonale stamceller fra donerte 
embryo. Tim King og Susan Rhind er veterinærene 
som har tatt seg av dyrene våre. Denne typen fors-
kning er og må være et lagarbeid. Jeg er den som har 
privilegiet av å reise og snakke om dette, men dette 
er dem som har gjort det meste av arbeidet.

Det jeg håper å gjøre i dette foredraget er først å 
beskrive prosessen med kloning for dere, og så spørre 
hvorfor vi ønsker å klone. Jeg vil konsentrere meg 
om én bestemt anvendelse, før jeg kommer inn på det 
som er oppnådd så langt. Ved å gjøre dette håper jeg 
å hjelpe dere til å gjøre dere opp deres egne meninger 
om de etiske spørsmålene: Hvilke av anvendelsene 
er etiske akseptable for dere? Og spesielt: Er det 
akseptabelt å produsere celler fra klonede embryoer, 
for forskning eller terapi?

Hvordan klone? Figuren nedenfor viser hva som 
er involvert i kjerneoverføring. Du må ha to celler. 
En ubefruktet celle ”recovered” fra en donor på den 
tiden det vanligvis ville blitt parret (”mated”). Vi 
bruker først en liten pipette for å fjerne kromosomet 
– den genetiske informasjonen – fra egget. Den andre 
cellen er en vanlig kroppscelle. I Dollys tilfelle kom 
den fra melkekjertelen til en voksen søye. Disse cel-
lene dyrkes i en skål på laboratoriet. I figuren er det 
vist to forskjellige veier fra den vanlige kroppscellen 
for å indikere at det er mulig også å gjøre genetiske 
endringer før en lager et klonet individ. Den samme 

pipetten kan brukes til å plukke opp én av cellene, 
og plassere den mellom skallet (zona pellucida) som 
omgir egget og eggcellen. Vår metode er så å gi et 
elektrisk støt for å oppnå to ting: Å smelte de to 
cellene sammen, og å stimulere egget til å begynne 
utviklingen. Hvis prosessen er vellykket, det skjer 
i 25-50 % av tilfellene, vil embryoet etter seks-syv 
dager ha utviklet seg til blastocyststadiet. Blasto-
cysten består av omkring 200 celler og blir overført 
til mottakeren.

Men hvorfor klone, og hvilke muligheter blir tilgjen-
gelige ved denne kloningsteknikken? Det er uheldig 
at det som får størst oppmerksomhet i media er 
muligheten til å lage mennesker – å kopiere en person 
som allerede er her, eller har vært her. Jeg er sikker på 
at alle her i rommet er enige om at vi må avvise den 
anvendelsen. Men jeg tror jeg kan argumentere for 
hvorfor vi burde vurdere alle de andre mulighetene, 
under forutsetning av at teknologien er sikker.

Ian Wilmut tok sin 
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Storbritannia. Han er 
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resulterte i den klonede 
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er fosterutvikling hos pattedyr, embryo-manipulering, kjerneo-

verføring og “gene targeting” i mus, kyr, sauer og griser.

Celler fra klonede embryoer i forskning og terapi

Ian Wilmut
Department of Gene Expression and Development ved the Roslin Institute i Edinburg, Skottland
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Jeg tror vi må skille mellom hvorvidt det på den 
ene siden er mulig å gjøre dette på en sikker måte, 
og på den andre siden om det er etisk akseptabelt å 
gjøre det, selv om vi vet at det er sikkert.

Terapi vil bare komme i betraktning en gang i 
den trolig fjerne fremtid, når vi vet at prosedyren er 
sikker. For å forklare hvorfor, må jeg introdusere dere 
for embryonale stamceller. I figuren under indikeres 
en blastocyst til venstre. En blastocyst er så liten at 
man må bruke mikroskop for å se den. Metoder er 
funnet, for noen arter, for å isolere den indre grup-
pen med celler fra blastocysten, og dyrke dem i en 
skål i laboratoriet på en slik måte at de vil vokse i 
lang tid uten å endre seg, men beholde evnen til å 
forme alle vev i arten de kommer fra. Disse cellene 
kalles embryonale stamceller (ES-celler). Slike celler 
er etablert fra humane embryoer i mindre enn 10 
år, men lignende celler har vært tilgjengelige fra 
museembryoer i over 20 år, og har vært mye brukt 
i forskning. Det er fra arbeidet med disse vi gjør 
den generaliseringen at de vil vare i lang tid, og 
opprettholde sine egenskaper. Jeg er sikker på at 
dere ser at hvis de beholder denne egenskapen, kan 
de brukes til å reparere skadet vev.

Hvis vi kan lære hvordan vi kan ta embryonale 
stamceller og tilføre de nødvendige faktorene til cel-
lekulturene, så kan vi stimulere dem til å endres til 
en hvilken som helst celletype som er nødvendig for 
terapi eller forskning. I figuren øverst i neste kolonne 
er dette eksempelvis illustrert med kardiomyocytter 
(hjertemuskelceller) for å reparere et skadet hjerte, 
og ulike typer nerveceller for å reparere i hvert fall 
noen typer skade på sentralnervesystemet.

Alle populasjoner, med ett unntak, av embryonale 
stamceller som har vært derivert fra menneskelige 
embryoer har kommet fra donerte embryoer. Dette er 
embryoer laget ved in vitro-fertilisering (IVF), men 
som ikke lenger trengs for befruktningsbehandlingen 
og som er donert til forskning. Men, vi mener at det 
vil være passende og viktig å produsere embryoer 
ved kjerneoverføring, som vi vil kunne derivere 
stamceller fra.

Fire hovedgrunner som vi mener rettferdiggjør 
dette er:

1. Celler for in vitro-modellering av sykdommer 
hos mennesker

2. Celler for toksikologiscreening / testing av 
legemidler

3. Vevsforlikelige celler for terapi
4. Vevsforlikelige celler for somatisk genterapi

1. og 2. er for bruk i laboratoriet, og 3. og 4. for terapi. 
Hvis du vurderer å sette celler inn i pasienter, må du 
vite veldig mye mer om cellene – sikkerhetsterskelen 
vil være mye høyere enn om hensikten er å bruke 
dem i laboratoriet. Dette er grunnen til at vi i første 
omgang foreslår at prosedyrene burde brukes til å 
studere menneskelige, genetiske sykdommer. 

Vi ønsker å studere en sjelden genetisk sykdom. 
Sykdommen har flere forskjellige navn: ALS (Amyo-
trophic Lateral Sclerosis), ”motor neuron-disease” 
og ”Lou Gehrig’s Disease”. Etter hvert som sykdom-
men utvikler seg, mister pasienten kontrollen med 
mange av musklene fordi nervene som kontrollerer 
bevegelsene slutter å fungere skikkelig. Til slutt dør 
pasientene som oftest fordi de slutter å puste. Dette 
er en sykdom som typisk viser seg ved 54-års alderen 
– hvoretter pasienten som oftest dør innen fire år. 
Men dette varierer mye, og sykdommen kan vise seg 
hos både yngre og eldre, og noen lever mye lenger med 
sykdommen selv om de har noen av symptomene. 
Men i hovedsak er dette en sykdom som rammer 
middelaldrende og som dreper i løpet av få år.

I UK, hvor befolkningen er omtrent 10 ganger 
så stor som her, dør mer enn 1000 personer hvert 
år av denne sykdommen. Det finnes absolutt ingen 
behandling for den. I 10 % av tilfellene er den kjent 
å være arvet, men i bare 20 % av disse (2 % av det 
totale antallet) er genet som er berørt identifisert. Det 
er kjent som SOD1 og lager et spesielt enzym. Den 
klassiske måten å studere rollen til et slik gen, er å 
lage samme mutasjon i samme gen i mus. Dette er 
forsøkt, men det skjer ingen ting – det oppstår ingen 
sykdom. Så ved å deletere genet har man sett at det 
ikke er et tap av funksjoner som forårsaker sykdom-
men. På den andre siden, hvis man introduserer 
ekstra kopier av det muterte genet utvikler musene 
symptomer som likner på menneskenes ALS. Dette 
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viser at proteinet som produseres er abnormalt, og 
interfererer med cellenes funksjoner, og leder til 
utviklingen av disse sykdomssymptomene. Men 
mekanismene for hvordan dette inntreffer er ganske 
enkelt ikke forstått, til tross for intensiv forskning 
i mange år. Dette er grunnen til at vi mener det er 
potensielt store fordeler ved å studere sykdommen i 
menneskelige celler.

Når pasienten dør, har det selvsagt skjedd endrin-
ger i pasienten som skyldes sykdommen. Mange av 
disse er sekundære endringer, så det er vanskelig å 
tenke seg muligheten til å forstå den underliggende 
årsaken ved å ta celler fra en pasient som har dødd 
av ALS. Så dette er et område hvor celler derivert fra 
embryonale stamceller kan by på unike fordeler. Det 
er flere måter vi kan gjøre dette på, og noen av disse 
er allerede i gang. For eksempel setter vi nå noen av 
de mer enn 100 kjente mutasjonene i dette genet, inn 
i eksisterende embryonale stamceller.

Men, dette angår færre enn 2 % av tilfellene. Hvis 
vi deriverte ES-celler fra klonede embryoer i andre 
tilfeller med arvbar sykdom, vil dette i prinsippet 
la oss studere ytterligere 8 % av tilfellene. Dette vil 
være de kjente familiene hvor sykdommen er arvet. 
Selv om det ikke er et åpenbart mønster av arv i 
de andre tilfellene, som er kjent som sporadiske, er 
det veldig trolig at det er en form for arvet genetisk 
sårbarhet for sykdommen. Det er lite trolig at det 
utelukkende er en miljøfaktor som forårsaker ALS. 
Så med tiden vil det være nyttig å ta celler fra en 
person med ALS, som ikke er kjent å være arvet, og å 
studere disse også. Og man vil selvsagt være i stand 
til å sammenligne stamceller fra disse linjene med 
celler fra donerte embryoer som ikke er kjent å være 
sårbare for ALS.

Så hvis vi hadde embryonale stamceller laget på 
denne måten, hvordan ville vi bruke dem? Vi ville 
ikke bare utvikle motornevronene, som er affisert hos 
disse pasientene, men også andre cellepopulasjoner. 
Dette fordi det ikke er kjent at de primære skadene 
er i motornevronene. Så det er viktig å derivere 
alle typer nerveceller. Vi kan studere funksjonen av 
genene i disse forskjellige cellene etter hvert som de 
differensierer, noe som ville være ekvivalent med 
fosterutviklingen i personen som utviklet ALS – før 
utviklingen av sekundære effekter. For å undersøke 
mulige fordeler med å overføre normale celler til 
en pasient, er det mulig å plassere normale celler 
sammen med celler som er kjent å være sårbare for 
ALS i samme skål, for å se om de normale cellene er i 
stand til å beskytte de som er bærere av mutasjonen. 
Med tiden vil det selvsagt være mulig å benytte celler 
kjent for å være sårbare for sykdommen, for å teste 
effekten av ulike stoffer for utvikling av medisiner 
for denne sykdommen. Disse studiene er ganske 
enkelt ikke mulige å utføre på noen annen måte. Og 

studier på noen av disse familiene er bare mulig ved 
å benytte kjerneoverføring.

Det andre eksempelet jeg har valgt, er å benytte 
cellene til terapi. Ryggradsskade, leverskade, 
hjerteinfarkt, diabetes, Parkinson´s sykdom og 
infertilitet er noen av sykdommene som skyldes 
tap av cellefunksjoner. Det finnes mange flere – for 
eksempel noen former for blindhet. Disse er typiske 
sykdommer som eldre mennesker får, og ettersom 
befolkningen blir eldre, vil en forholdsvis større del 
av befolkningen lide av disse sykdommene. Det som 
karakteriserer disse sykdommene, er at det ikke 
finnes noen fullt ut effektive behandlinger for noen 
av dem. I noen tilfeller finnes ingen behandling i det 
hele tatt. Så spørsmålet som stilles er: Er det mulig 
å finne måter å lage celler på som kan erstatte de 
som ikke lenger fungerer som de skal i pasienten 
– en cellebasert terapi?

Det potensielle bidraget fra celler hentet fra 
klonede embryoer, er at det vil være mulig å unngå 
problemet med immunologisk avstøtning. Cellene 
vil ha samme vevstype som pasientens egne celler. 
Kostnaden og de skadelige sideeffektene ved immun-
suppresjon ville kunne unngås.

Men dette reiser selvsagt store etiske spørsmål, 
og jeg forstår at for noen er dette forslaget en dypt 
fornærmende idé. Så jeg vil gjerne forklare hvorfor 
jeg er komfortabel med å foreslå denne forskningen. 
Først, la oss se på akkurat hvilket stadium vi ville 
ta de embryonale stamcellene fra. Figuren nedenfor 
viser et åttecellet humant embryo, som er omtrent på 
samme størrelse som en human blastocyst. 

Disse kan du ikke se uten mikroskop. Blastocysten er 
omtrent 6 dager gammel, og har rundt 200 celler. Av 
disse er omtrent 50 i den indre cellemassen (pil på figur 
øverst til venstre på neste side). På dette stadiet har det 
ikke forekommet noen differensiering til de forskjellige 
celletypene, så det er vanskelig å forestille seg hvordan 
et embryo på dette stadiet kunne ha bevissthet.
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Selvsagt skal mennesker i alle stadier av sine liv, og 
faktisk etter sin død, bli behandlet med respekt. Men 
jeg vil hevde at måten de vises respekt på varierer 
i de forskjellige stadiene av livet – og etter døden. 
Det er vanskelig å tenke seg for eksempel denne 
blastocysten som å være likeverdig med mitt fire 
år gamle barnebarn. Eller en nyfødt. Eller et foster. 
For meg er det et kritisk poeng hvorvidt mennesket 
har utviklet seg til det stadiet der det kan være 
bevisst. Dette embryoet er langt unna det stadiet. 
Jeg mener dette er grunnen til at vi i mitt land har 
trukket et skille mellom fostre på den ene siden og 
veldig tidlige embryo på den andre. Det er i prinsippet 
mulig å gjøre all den forskningen jeg har beskrevet 
i Storbritannia. Underlagt, selvfølgelig, stringent 
regulering; regulering av forskningsfasiliteten, per-
sonene som er involvert, og selvsagt ikke minst av 
forskningsprosjektet.

Så til hva kloning har oppnådd siden Dolly ble 
født. Mange andre arter har suksessfullt blitt klonet. 
Men noen arter har det ikke lyktes å klone, til tross 
for intense forsøk fra de samme forskningsgruppene 
som har lykkes med andre arter. Hund og rhesusaper 
er eksempler på dette [red. anm.: hunden Snuppy 
har nylig blitt klonet]. Så det er viktige forskjeller 
mellom artene som vi ikke fullt ut forstår. 

Kloningsprosessen er ineffektiv. Figuren øverst i 
neste kolonne viser utviklingen av kuembryoer under 
svangerskapet og rett etter fødsel. Den øverste linjen 
er embryoer produsert ved in vitro-fertilisering. 
Man kan se av denne linjen at når graviditeter først 

er oppnådd, så er det relativt få tap – og de fleste 
forekommer før dag 45. Graviditetsperioden hos kyr 
er 280 dager. Linjen som ender på bunnen, er med 
celler tatt fra en voksen, og man kan se at det er et 
progressivt tap gjennom hele graviditeten, og faktisk 
også rett etter fødselen. Dette er altså foreløpig en 
veldig ineffektiv prosedyre. Poenget som kommer 
frem med dette er at effektiviteten av utviklingen til 
embryoer produsert ved kjerneoverføring, reduseres 
når du tar kjernen fra progressivt senere utviklings-
stadier. Fra embryoet, til fosteret, til voksen. Den 
samme konklusjonen har man tidligere trukket for 
amfibier.

Et vidt spekter av abnormaliteter er observert 
hos klonede dyr av forskjellige arter. Et spesielt 
viktig poeng er vist i et eksperiment med mus, 
hvor noen av klonene var usedvanlig store ved 
fødselen. Det som ble funnet var at når disse fikk 
reprodusere normalt, fikk de avkom med normal 
vekt. Dette viser at det ikke er en arvelig genetisk 
defekt, men en genetisk funksjonsfeil som, i hvert 
fall i alle tilfellene som er studert så langt, er kor-
rigert i løpet av neste generasjon. Dette er såkalte 
”epigenetiske effekter”. Det er viktig for biologer 
å vurdere eksakt hvordan disse feilene oppstår. 
Og når de oppstår. Det er godt mulig at de fleste 
oppstår under kjerneoverføringen. Men det kan 
også være at endringene oppstår i celler under 
kultur, og i kulturen av embryoene. I løpet av de 
10 siste årene har vi begynt å innse at embryoer 
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og celler er mer sensitive for deres dyrkningsmiljø 
enn vi tidligere har trodd.

Så hvilke implikasjoner har dette for forsøkene 
på å klone menneskeembryoer? Vi burde forvente 
forskjeller mellom artene relatert til hva som er opti-
mal prosedyre, og den mulige effektiviteten. Vi bør 
forvente at effektiviteten er lav. Typisk blir mellom 
2 og 5 % av de klonede embryoene til levende avkom. 
Det gjelder uansett art, celletype og hvem som utfører 
arbeidet. Så det virker sannsynlig at noen av de 
epigenetiske effektene som vi ser i fødte avkom, også 
vil synes i de embryonale stamcellene. Dette krever at 
vi er meget forsiktige. Det har imidlertid blitt testet 
ut på mus, og det ga oss en hyggelig overraskelse. 
Embryonale-stamceller fra klonede embryoer bidrar 
til kimærer like effektivt som embryonale stamceller 
derivert fra donerte embryoer. En av de viktigste 
måtene å undersøke en muse-embryonal stamcel-
lelinje, ville være å injisere noen av cellene inn i et 
annet embryo. Virkelig pluripotente stamcellelinjer 
vil bidra til alt vev i det resulterende avkommet og 
bidra til at det dannes en kimærm, et individ med 
celler fra to ulike kilder.

Jeg må selvfølgelig nevne det ene eksperimentet 
som har vært utført for å produsere en human 
embryonal stamcellelinje. Dette ble gjort i Korea tid-
ligere i år. De benyttet et stort antall ubefruktede egg 
og lyktes med å oppnå én embryonal stamcellelinje. 
Dette er etter min mening et veldig bemerkelsesver-
dig resultat. Husk at det som sagt ennå er to arter 
som man til tross for intense forsøk ikke har lyktes 
med å klone. Så at folk var i stand til å produsere 
noen blastocyster og én embryonal stamcellelinje, 
oppmuntrer oss til å tro at ved videre forskning skal 
vi klare å utvikle en mer pålitelig metode.

De siste minuttene vil jeg gjerne se videre inn i 
fremtiden. Et av de miraklene i naturen vi pleier å 
ta for gitt, er det faktum at alt vevet i ethvert født 
individ stammer fra det encellede embryo. Nesten 
alle cellene i en voksen har eksakt det samme DNAet. 
Derfor må denne prosessen med endring fra den ene 
opprinnelige cellen til det komplekse voksne individ, 
involvere forskjeller i hvordan genene fungerer. 
Tidligere trodde vi at genenes funksjon var både låst 

og så kompleks at det ville være umulig å reversere 
prosessen. Dollys fødsel viste at dette ikke var sant. 
Hvis du setter den genetiske informasjonen fra en 
adult celle inn i et egg, vil du noen ganger oppnå en 
klon som er en genetisk tvilling til originalen. De 
små molekylene som faktisk gjør alt arbeidet i denne 
teknologien, er i egget. Det er faktisk de proteinene 
som ennå ikke er identifisert som er de kritiske 
faktorene i hele denne prosessen. Forskning foregår 
flere forskjellige steder, men noe av det mest bemer-
kelsesverdige skjer her i Norge, utført av Philippe 
Collas og kollegaer: forsøk på å endre celler. Collas 
gjør dette ved å føre faktorer inn i differensierte celler 
ved å lage hull i cellemembranen. Jeg tror at en gang 
i fremtiden, vil dette bli veien å gå for å oppnå celler 
av den typen som trengs for behandling av sykdom-
mer av typen jeg viste til. Slik at pasienter med for 
eksempel ryggradsskade, vil kunne komme til en 
klinikk, og en passende celle, kanskje en blodcelle, 
blir tatt ut fra pasienten. Cellen blir så behandlet 
ved bruk av kunnskap oppnådd fra denne typen 
forskning, og kanskje også fra kloningsforsøk. Når 
alt kommer til alt, vil dette være den viktigste arven 
etter Dolly-eksperimentet.

Det jeg håper jeg har vist dere, er at kloning har 
mange forskjellige umiddelbare anvendelser. Jeg 
håper jeg har gjort det mulig for dere å gjøre dere 
opp deres egen mening om både biologien og de etiske 
spørsmålene. Jeg vil avslutningsvis legge til at vi må 
ha ambisiøs forskning, for vi har ingen anelse om hva 
vi kan lære, og hva som kan komme ut av forsknin-
gen. Vi må imidlertid også anvende kunnskapen med 
forsiktighet, for erfaring viser at noen ganger har vi 
gjort feil i måten vi har anvendt den nye kunnskapen 
på. Men jeg tror det bare er gjennom ambisiøs for-
sking at vi har muligheten til å gjøre noe med noen 
av de utfordringene vi står overfor i dag.

Takk.
 

Ole Petter Ottersen
Det er meget gledelig å være her i dag, og jeg er sikker 
på at alle vil stemme med meg i takknemlighet for 
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at i dag er bioteknologi og vitenskap midtpunktet. 
Jeg skulle bare ønske at dette evenementet ga 
opphav til et stadig økende fokus på vitenskap i dette 
landet. Det trengs virkelig, ikke minst fordi, slik 
Paal Alme sa det så godt innledningsvis, vitenskap 
gjennomsyrer vår hverdag til en grad vi ofte ikke er 
fullt klar over.

Professor Wilmut, du har, med rette, oppnådd 
verdensberømmelse for ditt arbeid som ledet til 
kloningen av Dolly. Du har også skrevet en artikkel 
med den interessante tittelen “Dolly – her life and 
legacy”. Selv om du påpekte at Dolly har vært et vel-
lykket og verdifullt eksperiment, vil jeg likevel stille 
et grunnleggende spørsmål: Hva har Dolly egentlig 
lært oss, bortsett fra å vise at det er teknisk mulig 
å klone en sau? Det andre spørsmålet er: Var Dolly 
virkelig som enhver annen sau?

Ian Wilmut
La meg svare på det siste spørsmålet først. Dolly 
var ikke som enhver annen sau. Men det var ganske 
enkelt fordi hun fikk bo godt, ble bortskjemt og 
behandlet på en helt annen måte enn vanlige sauer. 
Vi er ikke i stand til å si om hun var lik sin genetiske 
tvilling, for hennes genetiske tvilling var ikke i live 
samtidig med henne. Den opprinnelige grunnen til å 
klone en sau fra celler i melkekjertelen, var å studere 
genfunksjonen i melkekjertelvev. Å fjerne vev fra 
melkekjertelen var en smertefull prosess, så det ble 
bestemt at når dyrene var operert på, skulle de ikke 
vekkes opp igjen fra narkosen. Så donoren var ikke 
i live når Dolly var det. Hadde de levd samtidig ville 
det vært noen likheter, men disse ville vært mindre 
enn mange forventer, fordi vi skjemte henne bort. 
Hun var ikke redd oss, og var vant til mennesker. 
De av dere som har matet et foreldreløst lam med 
flaske, vet at det vil få en annen oppførsel. Av slike 
grunner var også Dolly annerledes.

Hva har vi lært? Jeg håper vi har lært å tenke 
annerledes. Å tenke at spesialiserte celler i et født 
individs kropp ikke er låst i et spesielt utviklingsmøn-
ster. Det er faktisk mulig, under noen omstendigheter, 
å endre differensierte celler på måter som nesten var 

utenkelige for 10 år siden.
Eksperimentene til Collas jeg nevnte, er blant de 

første som viser at det faktisk er mulig å endre celler 
tatt fra voksne dyr ganske radikalt.

Det ble sagt i innledningen at urealistiske 
forventninger til disse teknologiene er farlig. Jeg 
er klar over at vi, utilsiktet, av og til skaper det 
inntrykket at stamceller og kloning er løsningen på 
alle sykdomsproblemer. Slik vil det ikke være. Men 
forhåpentligvis vil forskning de neste 10-årene vise 
oss hvordan vi kan skaffe til veie celler som trengs 
i forskning eller behandling av noen av de i dag 
uhelbredelige sykdommene.

Dag O. Hessen
Først av alt vil jeg benytte anledningen til å si at 
jeg virkelig setter pris på ånden i dette møtet, hvor 
hovedbudskapet er å glede seg over menneskets 
hjerne og vitebegjær, og vår evne til å kaste lys 
over essensielle spørsmål om livet. Et interessant 
synspunkt som er fremmet er at hvis mennesker 
er skapt – for å bruke det ordet, med evnen til å 
skape, bør vi bruke denne evnen i så stor grad det er 
mulig, til det beste for menneskeheten. For eksempel 
til å forlenge livet, øke den mentale kapasiteten 
og få bukt med sykdom, selv om dette innebærer 
utstrakt bruk av genteknologi og kloning. Jeg ville 
gjerne ha en kommentar på dette tildels filosofiske 
aspektet. Hvis tiden tillater det ville det også være 
interessant å få din kommentar på hvordan du i dag 
oppfatter Watson og Cricks ”sentrale dogme” – det 
at all informasjon om organismens oppbygning og 
funksjon styres av DNA.

Ian Wilmut
Spørsmålet jeg stiller meg i forbindelse med ekspe-
rimenter i forbindelse med potensiell forskning med 
humane embryo er: ”Hva er effekten på dyr, eller 
embryoet, eller mennesket?” I sammenheng med 
embryoet mener jeg det er et så enkelt stadium at 
det ikke er i stand til å være bevisst hva som foregår. 
Jeg tenker helt annerledes når vi snakker om å gjøre 
dette med fostre i og med at de kan ha en bevissthet. 
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Så de etiske spørsmålene er da, etter min mening, 
radikalt annerledes. Dette er noe jeg er mye mer 
vant til å tenke på i forbindelse med dyreforsøk. 
Hver av oss som utfører dyreforsøk spør: ”Hva blir 
effekten på dyrene?”. Det er hevet over enhver tvil 
at eksperimentene med å produsere Dolly forårsaket 
smerte for dyr. Hvis du foretar en operasjon i buken, 
så forårsaker du smerte. Jeg mener forpliktelsene 
fra vår side er å minimere plagene for dyrene med 
bedøvelse og smertestillende medikamenter, og å 
vurdere når eksperimentet virkelig er informativt 
og kan – husk at man aldri kan være sikker på 
utfallet – skape viktige nye muligheter. Det er en 
kostnad/nytte-analyse, som folk som meg mener vi 
kan bruke for å rettferdiggjøre forsøk på dyr, men 
som andre mener er uakseptabelt.

Jeg mener den samme formen for analyse må 
benyttes når vi snakker om humane embryo, fostre 
og pasienter. På et punkt vil et eksperiment bli utført 
når den første cellen settes inn i en pasient i håp om 
å kurere en sykdom. Klinikerne må spørre: Hva er de 
mulige effektene på den personen? Hva kan gå galt? 
Den personen må være informert om risikoen. Og til 
å begynne med vil det være ganske uttalte risikoer, 
og personen må ha tatt et informert valg. Forholdene, 
som per definisjon vil være ganske ubehagelige, kan 
gjøre at de tar risikoen for egen nytte, eller i det 
minste for å hjelpe andre som vil få samme sykdom. 
Min begrensede omgang med pasienter viser meg 
at når de er informert om faktaene, er de villige til 
å gjøre dette.

Det opprinnelige dogmet om at DNA lager RNA 
som igjen lager protein, har blitt noe modifisert de 
siste årene. Jeg tror ikke erfaringen med kloning 
endrer på oppfatningen av at det er hovedmekanis-
men, men at det finnes noen unntak.

Nina Witoszek
Som en lekperson har jeg ikke vært i stand til å skille 
mellom grunner for kloning som er gode, og grunner 
som høres gode ut – og det er selvsagt en forskjell. Jeg 
har studert sosial innbilling og, drømmer og er slått 
av to skremmende scenarioer som faktisk forteller 
oss noe annet om kloning. En av dem er, mener jeg, 
best uttrykt i filmen Jurassic Park. I et avgjørende 
øyeblikk i filmen er det en kommentar om kloning: 
“God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God 
creates man. Man destroys God. Man creates dino-
saurs”. I den ironiske finalen av filmen ødelegger det 
fremklonede dyret museet som inneholder levningene 
etter dets forfedre. Det andre scenarioet, som også 
nylig har blitt fremmet av Francis Fukuyama, er at 
kloning er absolutt uunngåelig og at dette vil skade 
menneskets verdighet. Jeg vil ikke spørre et konven-
sjonelt spørsmål som: Er denne frykten reell? Nei, jeg 
tror det er noe dypere det er snakk om her, nemlig 

spørsmålet om genetisk determinisme. Jeg lurer på 
om du kan svare på spørsmålet om kloning faktisk 
frigjør oss fra denne genetiske determinismen, eller 
om kloning utgjør en utfordring for denne genetiske 
determinismen i det hele tatt.

Møteleder Per Egil Hegge
Jeg vil gjerne minne på Francis Fukuyama for rundt 
15 år siden skrev boken “End of History”. Vi har nå 
kommet til det berømte Ibsen-sitatet: ”Kom senere 
hen til andre resultater”, og historien fortsetter 
tilsynelatende. Vis oss nå hvor den går. 
 
Ian Wilmut
La meg anvende den etiske testen som jeg har nevnt 
tidligere. Hva vil være effekten av det som blir 
foreslått? Ett av forslagene er at mennesker som 
har mistet et barn, for eksempel i en ulykke, ønsker 
å få barnet tilbake. Og jeg bruker disse ordene veldig 
forsiktig. For det er dette som er i deres tanker. Å 
få barnet tilbake. Jeg tror ikke vi kan forestille oss, 
de av oss som ikke har vært gjennom det, hvordan 
det er å miste et barn. Det må være fryktelig. Så det 
første man vil si er selvfølgelig at man sympatiserer 
med det ønsket. Men hva vil faktisk skje? Man vil 
produsere et barn som er genetisk identisk til det 
originale, men født til forskjellig tid. Foreldrene vil 
være dypt påvirket av ulykken. Avhengig av hvor 
lang tid som har gått, kan det nye barnet kanskje bli 
født til en ny mor – og vi vet at forholdene i morens 
livmor påvirker barnet. Vi vet alle at genetisk 
identiske tvillinger faktisk ikke er identiske. Det er 
noen forskjeller. Så det vi har i denne situasjonen er 
et barn som vil være mer likt originalen enn noen 
annen, bortsett fra en genetisk identisk tvilling født 
på samme tid. Det synes uunngåelig at det som vil 
skje vil være at foreldrene vil behandle det barnet 
som om det var originalen – og ha forventinger for 
det barnet. De av oss som er foreldre vet at vi alle 
har forventinger for våre barn. Men jeg tror det 
vil være verre hvis dette var en tvilling av en som 
hadde levd tidligere. “Du pleide ikke å gjøre slikt!” 
Dette er grunnen til at jeg ikke liker ideen med å 
klone en person, å lage en genetisk identisk tvilling 
til noen som har vært her før. Eller ennå er her. 
Det er bare ett eksempel. Jeg tror ikke det ville 
være rettferdig overfor barnet. Jeg tror ikke det er 
uunngåelig at klonede mennesker vil bli født. Jeg 
mener loven er veldig enkel: hvis du lager et klonet 
embryo er det forbudt å føre det inn i en kvinnes 
livmor. Jeg føler meg sikker på at i dette landet og 
i mitt vil lover som forbyr kloning av mennesker 
bli overholdt. 

Genetisk endring er et veldig komplekst tema. 
Trolig det mest komplekse som har vært tatt opp så 
langt. Husk at helt i starten av foredraget sa jeg at 
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vi bare skulle vurdere dette om det var trygt. Vi kan 
ennå ikke tenke oss når dette vil være sikkert. Så 
dette er ikke umiddelbart aktuelt.

La oss se for oss at vi har et par, hvor den ene 
har en genetisk sykdom: Huntingtons sykdom. Jeg 
velger det eksempelet fordi én skadet kopi av det 
genet forårsaker sykdommen. Genet er identifisert, 
det er mulig å gjøre tester og å velge de embryoene 
som er normale, som ikke har den skaden. Det vil 
være lovlig i England. Men la oss si at det ikke er 
noen normale embryoer. Hva da? Noen vil si at vi ikke 
har noen rett til å få barn. Jeg er imidlertid sikker 
på at vi alle vil dele ønsket, eller forstå ønsket, til 
mennesker om å være foreldre til sine egne barn. 
Én mulighet som kan eksistere en gang i fremtiden 
vil være å ta ett av embryoene med en skadet kopi 
av genet, lage stamceller, korrigere feilen, og bruke 

kjerneoverføring til å lage et nytt embryo. For så å 
føre det inn i moren. Å lage et barn som ikke er en 
tvilling til noen andre. Det er barnet som ville blitt 
født, men uten sykdommen. Nå: hvis det var sikkert, 
tror jeg det vil være umoralsk ikke å gjøre dette.

Det er også foreslått å bruke denne teknologien 
til å forhindre at folk blir skallet, for eksempel 
– jeg velger dette eksempelet bevisst som et trivielt 
eksempel – eller for å gi bedre intelligens, eller 
større oppfinnsomhet. Jeg synes ikke dette er etisk 
akseptable ideer. For meg virker det viktig at vi 
lærer å akseptere oss selv og våre barn som vi er. 
Og jeg forstår selvsagt at det er ekstremt vanskelig. 
Jeg sa at dette var det mest kompliserte temaet som 
har vært oppe så langt, å vite hvor man skal trekke 
linjen mellom å forhindre fødsel av barn med veldig 
alvorlige sykdommer, og det jeg kaller forbedringer.
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Gener og embryo har vært gjenstand for en intens 
offentlig debatt. Dette skyldes store oppdagelser 
innen embryologien og genteknologien, og da spesielt 
kartleggingen av det humane genom. Dette øker ikke 
bare vår kunnskap, men åpner for nye muligheter. 
Det åpner for spørsmål om hvordan dette vil påvirke 
våre liv, og spekulasjoner om hvor vi går. Dersom 
disse spekulasjonene virkelig skulle bli en realitet 
– ja, da ville virkelig våre liv bli forandret. Selv om 
vi i dag anvender mange av de nye metodene innen 
medisinen, er det likevel en bekymring for at det 
kan dukke opp uforutsette effekter, til tross for de 
gode intensjonene. 

I sentrum for denne debatten er embryoet. Skal 
man kunne manipulere embryoet og forandre dets 
genetiske konstitusjon in vitro (i laboratoriet)? Regu-
leringen på dette området varierer meget i Europa. I 
Tyskland og Irland er det eksempelvis en meget streng 
regulering, noe jeg hører også er tilfellet i Norge. På 
den andre siden er det en mer liberal regulering i UK 
og i Sverige. Det er helt klart at debatten vil fortsette 
så lenge det ikke er kommet noen konsensus eller 
enighet om regler som vil gjelde i EU. 

Siden 1978 har det vært teknisk mulig å foreta 
befrukting utenfor kroppen, og å dyrke embryo in 
vitro for en kort tid, før de føres tilbake til kvinnens 
kropp. Som en følge av bruken av denne metoden blir 
det et overskudd av embryo som ikke blir implantert. 
Dette åpner for å bruke dem til andre formål, som 
i medisinsk forskning, i stedet for at de blir kastet. 
Embryonale stamceller i kultur kan muligens føre til 
behandling for flere alvorlige sykdommer. Ved å teste 
slike embryo kan man unngå, eller til og med utrydde, 
noen av de alvorligste genetiske sykdommene. 

Det er moralsk sett akseptert at ethvert menneske 
skal behandles med verdighet, og må derfor ikke 
bli brukt bare som et middel for andre. Dette er 
et synspunkt som deles av både tilhengere og 
motstandere av embryoforskning. Uenigheten ligger 
ikke i menneskeverdighet og beskyttelse, men i den 
moralske statusen til de tidlige embryo. Fra når blir 
et menneskeliv til et menneske? Er disse tidlige 
embryo mennesker som skal behandles likt under 
hele svangerskapet, eller som fødte individer? Eller er 
den moralske status noe lavere, men gradvis økende 
frem til fødsel? Våre følelser for dette er reflektert i 
de av våre lover som omhandler prevensjon og abort. 
I en tysk lov av 1990 defineres starten på livet som 
ved befruktning, men definerer innsettingen av det 

tidlige embryoet i kvinnen som avgjørende. I UK er 
det tillatt med forskning på befruktede egg frem til 
14. dag. Et menneskeliv blir et individ i lovmessig 
forstand ved fødselen. Disse definisjonene er biologisk 
basert. De er ikke en vitenskapelig sak, men en 
moralsk sak. Verdighet og rett til liv og beskyttelse er 
ikke biologiske tilstander, men moralske attributter. 
Slike saker skal derfor ikke avgjøres av vitenskaps-
folk, men av samfunnet som helhet gjennom våre 
politikere. 

De store forskjellene mellom nasjoner med den 
samme kulturelle bakgrunnen indikerer at det ikke 
finnes én riktig løsning. Men på den andre siden 
trenger vi universelle regler som er generelt akseptert 
og respektert. Den lovmessige definisjonen på livets 
begynnelse bør være fornuftig, plausibel og konsis-
tent. På den ene siden i den moralske konflikten er 
rett til liv, og på den andre den smerte og lidelse som 
skyldes sykdommer som ikke kan behandles. Her er 
det viktig å være forsiktig og tenke seg om når det 
gjelder de langsiktige konsekvensene. 

Faktum er at de forskjellige europeiske landene 
definerer livets begynnelse så forskjellig. Dette 
skyldes ikke forskjellig biologisk oppfatning, men 
kanskje en forskjell i tillit til vitenskap i sin helhet. 

Christiane Nüsslein-

Volhard tok sin dok-

torgrad i genetikk ved 

universitetet i Tübin-

gen, Tyskland. Hun 

har siden vært grup-

peleder ved European 

Molecular Biology 

Laboratory (EMBL) 

i Heidelberg, og er nå 

vitenskapelig medlem 

ved The Max Planck-

Society og direktør ved 

Avdeling for genetikk 

ved Max Planck-instituttet for utviklingsbiologi i Tübingen.

For sitt arbeid med genetisk kontroll av tidlig embryoutvik-

ling mottok hun sammen med Edward B. Lewis og Eric F. 

Wieschaus nobelprisen for medisin/fysiologi i 1995. I kunngjø-

ringen fra Nobelförsamlingen ved Karolinska instituttet står 

det (oversatt fra engelsk): “Ved å bruke Drosophila (bananflue) 

klarte Nüsslein-Volhard og Wieschaus å identifisere et lite 

antall gener med avgjørende betydning i å bestemme “the 

body plan” og dannelsen av kroppssegmenter.”

Gener og embryoer

Christiane Nüsslein-Volhard
Avdeling for genetikk ved Max Planck-instituttet for utviklingsbiologi i Tübingen, Tyskland.
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Er det rasjonelle grunner for slik mistillit? Er det bare 
et tidsspørsmål før de marerittaktige spådommene 
blir en realitet? Er det realistiske scenarioer som 
kan bli virkelighet? Viktigst er likevel: Vil forskere 
utføre slike eksperimenter dersom de kan gjøres, 
til tross for at de ikke er akseptert av samfunnet? 
Synspunktet at forskningen beveger seg så raskt at 
det er umulig å lage internasjonalt bindende regler 
er trolig galt. Det er allerede reguleringer som gjør 
det praktisk umulig å utføre uønsket forskning, selv 
på lang sikt. 

Problemet er derfor ikke manglende hastighet på 
reguleringen, men at den lages uten forståelse for 
basale biologiske prinsipper. Mange viktige viten-
skapelige konklusjoner som har vært kjent lenge 
er ikke inkorporert i lovverket eller reflektert over. 
Det er derfor viktig å rekapitulere hvilke prinsipper 
som knytter seg til gener og embryo i en moderne 
kontekst.

Forskningen har gått trinnvis. Ny teknologi gir 
raskt ny kunnskap inntil et platå er nådd. I de 
siste 150 år har det vært tre slike store trinn med 
omtrent 50 års mellomrom. Moderne biologi begynte 
med Darwins evolusjonsteori. Den ble publisert i 
midten av 1850-årene, og kom omtrent samtidig 
med kunnskapen om at organismer består av celler. 
På begynnelsen av 1900-tallet kom teorien om 
kromosomenes betydning for arv, og om hvordan 
gener nedarves gjennom generasjonene. Etter denne 
tiden har embryologien og genetikken skilt lag 
og blitt separate disipliner. Genetikken blomstret 
med et nytt høydepunkt i 1953 med oppdagelsen 
av DNA-strukturen, molekylet som utgjør våre 
gener. Dette stimulerte den biologiske forskningen 
enormt, og genererte mye ny kunnskap om våre 
gener. Dette var også grunnlaget for utviklingen av 
genteknologien omkring 1975. Med genteknologien 
kunne man isolere og sekvensere gener og forutsi 
proteinstrukturer. Dermed kunne cellebiologiske 
og neurobiologiske fenomen bli forstått på det 
molekylære plan. Vi har derfor sett en kartlegging av 
genomene hos flere multicellulære organismer, som 
våre modellorganismer, og nå også mennesket.

Med analyser av gener i mange modellorgansimer 
og mennesket, og sammenligninger dem imellom, har 
man kommet frem til mange viktige konklusjoner.

For det første er det en høy grad av bevaring av 
gener mellom forskjellige organismer. For eksempel 
er det tydelige likheter mellom menneske, gjær og 
rundorm i omtrent halvparten av våre gener. Dette 
betyr at de proteinene som bygger cellene er av felles 
opprinnelse. Dette er kanskje ikke så oppsiktsvek-
kende siden multicellulære organismer ganske 
sikkert har oppstått fra encellede organismer som 
allerede innholdt de subcellulære komponentene. 
Men det var meget overraskende da det for 20 år 

siden ble oppdaget at reguleringsmekanismene som 
styrer kroppsutviklingen hos høyerestående orga-
nismer, hadde store likheter til tross for at kroppene 
hos menneske, flue og orm ser så ulike ut. I disse 
komplekse regulatoriske prosessene er det klart at 
det er store forskjeller, men likhetene er så åpenbare 
at det helt tydelig må være et felles opphav. Det er 
helt tydelig at under artenes utvikling har gener blitt 
bevart, rekombinert på unike måter, gått tapt eller 
blitt duplisert hos de forskjellige artene.

Vi har også lært at et gen kan ha en funksjon i 
flere, og i noen tilfelle mange, cellulære prosesser, i 
forskjellige organer eller til forskjellige tider under 
utviklingen. Siden det er mange flere egenskaper, 
eller karaktertrekk, enn det er gener, kan det ikke 
være et én-til-én-forhold mellom gen og egenskap.

Ett gen influerer på mange egenskaper, men man 
fant også, allerede under de tidlige genetiske studier 
med bananfluer, at det er mange gener som  sammen 
for eksempel styrer øyenfarge hos fluen og som gjør 
at man får mange fargenyanser. Dette betyr for oss 
mennesker at det ikke finnes noe enkelt gen som 
styrer nesens lengde, blodtrykket eller andre kropps-
karakteristika. Egenskapene er alle avhengig av 
mange gener. Det kan derfor bli umulig noen gang å 
forutsi korrekt hvilke egenskaper et gen påvirker.

I 1999 ble DNA-sekvensen til rundormen publisert. 
Siden den tiden har mange flere genomer blitt 
sekvensert blant annet bananflue, menneske og 
mus. Disse store prosjektene har tilført vitenskapen 
en ufattelig mengde med informasjon, og det vil ta 
lang, lang tid å analysere materialet slik at det kan 
bli til nytte for oss. Menneskets genom er det foreløpig 
største genomet som er sekvensert. Selv om genomet 
er mye større enn de andre organismenes genomer, 
er det ikke store prinsipielle forskjeller. Det viser 
også at organismenes kompleksitet ikke er reflektert 
i artens antall gener. Rundorm har omtrent 19 000 
gener og menneske omtrent 25 000 gener.

Med utgangspunkt i gensekvensen kan proteinse-
kvensen deduseres. Men dette er ikke tilstrekkelig 
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for å kunne forstå konsekvensen for kroppen av en 
mutasjon i et gen. Det betyr også at en genetisk 
analyse av et menneske ikke vil være en analyse 
av det menneskets egenskaper. Studier som skal 
avsløre sammenheng mellom enkeltgener og deres 
funksjoner i menneskekroppen kan ikke utføres 
direkte på mennesker. Men mange av de fundamen-
tale mekanismer i kroppen er som sagt konservert 
mellom artene. Derfor kan vi i stedet bruke flue, 
fisk og mus. 

Organismene utvikles alle fra en enkel celle til 
kompliserte organismer under embryogenesen. Alle 
starter sitt liv som en befruktet eggcelle som deler seg 
og utvikles. En celle er en selvstendig enhet avgrenset 
av membraner, med kjerne og cytoplasma. Kjernen 
innholder kromosomene, som er synlige under 
delingsfasen, men ikke når cellene er i hvilefasen. 
Under celledelingen dupliseres hvert kromosom, og 
så fordeles ett sett kromosomer til hver dattercelle. 
Dette sikrer at alle dattercellene får de samme 
kromosomene som morcellen. Siden kromosomene 
inneholder genene, betyr det at dattercellene får de 
samme genene som morcellen. 

Utviklingen begynner med befruktningen: 
Fusjonen mellom en eggcelle og en spermie. Zygoten 
har sitt cytoplasma kun fra moren, mens arvemate-
rialet består av like mye kromosomalt materiale fra 
far som fra mor. Det befruktede egget deler seg mange 
ganger, og i de tidlige stadiene ser alle cellene like 
ut. Men det tar ikke lang tid før det begynner å bli 
synlige endringer. Under gastrulasjonen får man en 
innbuktning i cellemassen. Hele tiden fortsetter celle-
delingen, og nå dannes de cellene som gir opphavet 
til de forskjellige vev i kroppen. Til slutt dannes de 
spesielle former og strukturene i kroppen med deres 
forskjellige funksjoner. 

Alle celler i en organsime innholder som sagt de 
samme kromosomene, og dermed de samme genene, 
til tross for at cellene er så forskjellige. Alle celler har 
sitt opphav i det befruktede egget og er å oppfatte 
som kloner av denne cellen. Dermed har alle celler 
genene som skal til for å bygge hele organismen. 
Det er dette som gjør at man kan klone dyr, som 
presentert i Wilmuts foredrag. 

Hvordan kan da celler med det samme genetiske 
innholdet bli så forskjellige i én og samme kropp? En 
organisme kan også ha helt forskjellig utseende til 
tross for de samme genene, eksempelvis en larve som 
blir til sommerfugl. Vi vet nå at faktorer i cytoplasma 
avgjør cellens skjebne. Disse påvirker om genene er 

aktive eller ikke. Eksempelvis kan de første cellene 
fra de første celledelingene etter befruktningen hos 
et froskeegg, hver og en gi opphav til nye frosker 
dersom embryoet deles opp i enkeltceller. Men det 
skal ikke mange celledelingene til før dette ikke 
lenger er mulig. Egg har en innebygget polaritet. 
Forskjellig konsentrasjon av faktorer mellom ”topp 
og bunn” i egget avgjør cellens skjebne. Hemmelig-
heten bak embryonalutviklingen er kontroll over 
genaktiviteten i tid og rom. Cellene påvirkes også av 
faktorer utenfra, eller fra nabocellen, som overføres 
som signaler til genene i kjernen. På denne måten 
avgjøres cellens skjebne både av interne faktorer 
(faktorer i cytoplasma) og eksterne faktorer (fra 
miljøet rundt cellen).

Forskning for å forstå genenes betydning på 
kroppens funksjoner blir ikke utført direkte på 
mennesker. Men siden mange av mekanismene er 
konservert mellom artene kan vi bruke virveldyr som 
frosk, kylling og fisk. Embryonalutviklingen hos alle 
pattedyr, mennesket inkludert, er helt forunderlig 
og spesiell. For slike studier er mus som modelldyr 
spesielt viktig.

Hva er så spesielt med utviklingen av pattedyr? 
For alle andre dyr har egget etter befruktning alt som 
skal til for fosterutviklingen, det vil si både den gene-
tiske konstitusjonen og den næring som organsimen 
trenger under denne fasen i individets utvikling. Hos 
frosk, flue og kylling trenger ikke egget mer enn en 
spesiell temperatur, fuktighet og luft for å frembringe 
et uavhengig individ. Hos pattedyr er dette ikke 
tilfellet. Utviklingen av embryoet foregår ikke i 
egget, men i morens livmor. Pattedyregg inneholder 
ikke et næringslager, det er veldig lite og utvikles 
bare til en blastocyst. Embryoet utvikler seg bare 
skikkelig til et individ etter implantering, hvor det 
skjer en rask vekst ved hjelp av næringstilførselen 
fra morens kropp.

I en blastocyst er det kun to celletyper: De som 
utvikles til placenta (morkaken) og de få cellene 
som senere blir til selve fosteret. Denne helt tidlige 
fasen kan også foregå in vitro. Dette skillet mellom 
de to celletypene er også helt unikt for pattedyr, 
i og med at de er avhengig av at det utvikles en 
morkake for samspillet med mor. For cellene som 
skal bli til fosteret, er det imidlertid på dette stadiet 
ingen forskjell på cellene. Disse cellene er begrenset 
i deres utviklingspotensial (de er pluripotente, og 
ikke totipotente som eggcellen). 

På 8-cellestadiet ser man at alle celler er i stand til 

       Genomstørrelse (basepar)      Estimert antall gener          Størrelse på genene (basepar/gen)
Gjær          16 x 106        6 000                  2 000
Rundorm     100 x 106      19 000                  5 000
Flue      170 x 106      13 000                14 000
Menneske  3 200 x 106      32 000              100 000
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å utvikle seg til en hvilken som helst del av kroppen, 
også kjønnsceller. Dette er undersøkt ved hjelp av 
sorte og hvite mus ved å fusjonere celler fra disse. 
Man får da hybrider med forskjellige genotyper i 
alle vev i kroppen. Selv ikke cellene i den indre celle-
massen i blastocysten er begrenset til en bestemt 
skjebne. Avkommet fra disse cellene kan bli til alle 
typer vev. Vi ser også at fjerning av én eller to celler 
hos et åtte-cellers embryo ikke har noen betydning 
for utviklingen. De resterende cellene danner en helt 
normal organisme.

For å utvikles videre må imidlertid cellene nå 
implanteres i en livmor for å livnæres av morens 
kropp. Blastocysten inkorporeres derfor i livmor-
veggen og blir som en del av morens vev. Denne 
nærkontakten stimulerer utviklingen, og det skjer 
en ny utvikling der fosteret formes. Morens vev 
og den ytre cellemassen fra fosteret vil nå formes 
sammen og danne placenta (morkaken). Det blir 
nå morens blod som sørger for næring til fosterets 
utvikling. Næring og oksygen tilføres og avfallstoffer 
fjernes fra fosteret. På denne måten bruker fosteret 
morens lunger, nyrer og lever siden egne organer 
ikke funksjonerer enda. 

Cellene i indre cellemasse gir nå opphav til flere 
cellelag, for eksempel vev som dekker embryoet, 

så vel som at det dekker forbindelsen mellom 
fosteret og placenta. Bare en meget liten andel av 
cellene vil danne en disk, den såkalte epiblasten (se 
figuren nede til venstre på denne siden), som igjen 
vil utvikles gjennom det som kan sammenlignes 
med gastruleringen hos vertebrater (virveldyr). 
Etter omtrent fem ukers utvikling, har det humane 
embryo fått på plass den viktigste organiseringen 
når det gjelder kroppsstruktur, selv om det er meget, 
meget lite, bare noen få millimeter langt. Den videre 
utvikling er nå hovedsakelig vekst i de forskjellige 
organer og vev.

Hos oss mennesker, der vi har begrensede mulig-
heter for forskning, har naturen gitt oss et fantastisk 
system for ny kunnskap: Dannelsen av tvillinger. 
Studier av tvillinger har gitt oss viktig informasjon 
om embryonalutviklingen. Eneggede (monocygote) 
tvillinger oppstår ved splitting av datterceller etter 
befruktningen. Men denne delingen kan foregå 
på forskjelleige stadier i utviklingen. Det seneste 
tidspunktet denne delingen kan finne sted, er etter 
dannelsen av fosterhinne (amnion). Splitting av 
epiblasten kan skje helt frem til dag 14. Dette betyr 
at selv på dette stadiet har det ikke blitt utviklet ett 
individuelt embryo. Det har ikke blitt fastlåst for dets 
videre skjebne. Det er på dette tidspunkt i henhold 
til britisk juss at absolutt beskyttelse av humane 
embryo begynner. Før denne tid kunne embryoet med 
stor suksess utvikles til to individer. (Se ulike veier 
det kan dannes tvillinger i figuren under.) 

For å oppsummere: For eggleggende dyr sørges det for 
næringstilførsel av embryoet før befruktning finner 
sted. Hos pattedyr, derimot, må egget implanteres 
i en livmor for å kunne utvikle seg. Først da, etter 
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denne merkverdige symbiosen, nærmest, mellom to 
individer, blir fosteret hos pattedyr utviklet ferdig til 
å bli et selvstendig individ.

I den neste delen vil jeg diskutere menneskets 
interferering med humane embryo. Teknologiene 
er utviklet i dyremodeller. Metoden med å ta ut egg 
og befrukte dem, for deretter å dyrke dem in vitro 
(i laboratoriet), ble først utført i UK i 1978. I 1990 
vedtok UK en lov som tillater forskning på befruktede 
egg under spesielle vilkår. Forskningen må enten ha 
til hensikt å forbedre in vitro-fertiliseringsmetodene 
(IVF), eller behandle ufruktbarhet. Argumentet er 
at bare testet og optimalisert terapi skal tilbys pasi-
entene. Den tyske loven for beskyttelse av embryo, 
derimot, tillater ingen forskning på embryo, selv om 
IVF er tillat og flittig benyttet.

Angående anvendelse av humane embryoer er tre 
diskusjoner viktige:

1. Diagnostiske metoder i forbindelse med IVF
2. Metoder som påvirker embryoets genetiske 

konstitusjon (slik som seleksjon, genterapi eller 
human kloning)

3. Embryonal stamcelleforskning 
Forskning på IVF har til hensikt å øke metodenes 
sikkerhet og suksessrate. Ved preimplantasjonsge-
netisk diagnostikk (PGD) fjernes én eller to celler 
som testes for embryoets genetiske konstitusjon. 
Som tidligere nevnt skader dette ikke embryoet. 
PGD kan tjene to formål. For det første kan man 
se om kromosomene er normale. Hos mennesket er 
det hyppig anormale kromosomer. Dette er en av de 
vanligste grunnene til at de befruktede eggene ikke 
utvikler seg. Å teste for kromosomfeil før implante-
ring av det befruktede egget, er en av de beste måtene 
å øke sannsynligheten for at mor blir gravid med IVF. 
Man kan dermed redusere hyppigheten av de proble-
matiske tvilling- eller trillingfødslene, som vanligvis 
oppstår fordi mer enn ett egg blir implantert, i håp 
om at minst ett er normalt og vil utvikles.

For sjeldne tilstander hvor begge foreldre er 
bærere av recessiv (ikke-dominant) sykdom, har 
embryoet en sannsynlighet på 1:4 for å bli sykt. I 
slike tilfeller kan man med PGD unngå at et slikt 
embryo blir implantert. I land med strengt lovverk 
er ikke PGD tillatt. Syke embryo kan imidlertid bli 
diagnostisert under svangerskapet. Slik svanger-
skapsdiagnostikk er tillatt i de fleste land, og med 
den følge at disse syke fostrene vanligvis blir abortert. 
PGD ville forhindret slike aborter.

Nå vil jeg komme inn på betydningen av den 
genetiske konstitusjonen hos mennesket. Først 
vil jeg snakke om seleksjon. En av grunnene for 
reservasjonen mot preimplantasjonsdiagnostikk, er 
at anvendelsen av metoden kan bli utvidet til også 
å lete etter andre genetiske faktorer enn de som 
angår helse. Man ser for seg designerbabyer der det 

vil være seleksjon for helt andre gener – ikke de for 
sykdommer, men de som er ansett å kunne ha en 
betydning for positive egenskaper. Men veldig lite, 
sannsynlig intet, er så langt kjent om slike gener, for 
ikke å snakke om muligheten for å finne de riktige 
varianter av dem. Forsøk fra mus er ikke anvendbare, 
fordi mus ikke har disse egenskapene vi ville lete 
etter. Vi har derfor a priori den situasjonen at vi ikke 
kan vite hva slags egenskaper fosteret vil få, selv om 
dets DNA er analysert. 

I tillegg ville man ha helt klare begrensninger for 
tilvalg av egenskaper. For det første vil man være 
begrenset av at det bare er de genvariantene som 
foreldrene har som er aktuelle i fosteret, siden vi 
bare kan nedarve det vi har fått fra våre foreldre i 
”god Mendelsk ånd”. Man kan forøvrig bare detektere 
bestemte genvarianter, og dette sier ikke noe om 
selve egenskapen. Dette er det viktig å forstå fordi 
korrelasjon mellom genvarianter og egenskaper er, 
som tidligere nevnt, meget komplekse. Den tredje 
grunnen er at egenskaper kan skyldes gener som 
ligger på flere kromosomer og dermed nedarves 
tilfeldig og uavhengig av hverandre. Derfor blir, av 
rent statistiske grunner, sjansen for å få den riktige 
genetiske sammensetning meget sjelden. Etter 
Mendels lover: Dersom det er to egenskaper man leter 
hos et embryo, vil den ønskede kombinasjonen sann-
synligvis finnes i 1 av 16 embryo (ved recessiv arv). Å 
få ut 16 egg for befruktning ved en IVF-behandling 
er meget sjelden. Så kan vi regne ut sannsynligheten 
for å lykkes dersom egenskapen er styrt av mer enn 
to gener. I tillegg kan alle de eksterne faktorer, som 
ble nevnt av Ian Wilmut, være avgjørende for det 
kommende individ sine egenskaper. Selv på eneggede 
tvillinger kan man derfor se forskjeller.

Det samme problemet vil gjelde for å introdusere 
nye gener (genterapi) i kjønnsceller for å forbedre 
egenskapene til kommende generasjon. Med samme 
argumentasjon vil jeg kalle dette science fiction. I 
tillegg er det ikke er mulig å forutsi resultatet fordi 
det per i dag ikke er mulig å introdusere en kopi av et 
gen på en slik måte at alle cellene vil få det nye genet 
uten at det samtidig oppstår bivirkninger. Dette 
krever en forklaring. Siden det er fullt mulig å lage 
transgene dyr (dyr der det er satt inn gener fra en 
annen organisme eller art), hvorfor ikke et transgent 
menneske? Grunnen er at en vellykket genoverføring 
er en meget sjelden begivenhet. Suksessen kan 
dessuten bare stadfestes hos avkommet til den 
genmodifiserte organismen. Dette betyr at i forsøk 
med genmodifisering av dyr er det mange som blir 
mislykket. For mennesker kreves det en helt annen 
sikkerhet og effektivitet ved anvendelse av en 
metode. Det som kan virke for dyr, er i dette tilfellet 
ikke på noen måte anvendbart for menneske.

For genetiske sykdommer er det derimot mulig 
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å introdusere et normalt gen til celler hos de syke 
pasientene. Den såkalte somatiske genterapien er 
basert på at kroppens celler i all hovedsak er normale 
hos pasienten. Terapien er basert på at det aktuelle 
gen, som er årsaken til sykdommen, har blitt isolert 
og karakterisert. Metoden har vært kjent i over 20 år. 
Til tross for at det i løåpet av denne tiden har vært 
arbeidet intenst med prosedyrene for genterapi, er 
det bare noen få kjente tilfeller av suksess med slik 
genterapi. Protokollene for genterapi er ikke sikre, og 
det er risiko for kreft som skyldes inkorporeringen av 
det nye genet i cellenes genom. Somatisk genterapi 
er derfor et godt eksempel på hvor vanskelig det 
er å forutsi suksess fra vitenskapelig forskning. 
For 20 år siden, da man begynte med denne typen 
forskning, regnet man med å bare måtte ha et par 
år for å utvikle effektive behandlingsformer. Dette 
eksemplet skulle edrueliggjøre de altfor optimistiske 
som kommer med lovnader om alle mulighetene 
som vil kunne komme ut av moderne bioteknologisk 
forskning.

Jeg vi gjerne komme tilbake til det jeg tok opp i 
begynnelsen av min forelesning: Embryoets moralske 
status. Jeg vil oppsummere med mitt eget syn. 
Embryonale stamceller har et stort potensial, men 
det må gjøres mye mer forskning med dyr før dette 
potensialet er forstått slik at vi har en god bakgrunn 
for å gjøre det samme hos mennesker. Selv har jeg 
ingen ting, prinsipielt, imot å gjøre embryonal stam-
celleforskning på blastocyster fra menneske. 

Når det gjelder embryoets moralske status 
mener jeg at det vesentlige for lovreguleringen er at 
beskyttelsen avhenger av hvilket stadium embryoet 
er i. Når er et menneskeliv blitt et menneske som 
må beskyttes mot å bli brukt til andre formål, og 
beskyttes mot ødeleggelse? Dette er ikke en sak som 
forskerne skal beslutte. De politiske forskjellene 
reflekterer ikke på noen måte forskjellige syn hos 
forskerne. Når det gjelder moralsk status er klassiske 
argumenter hos etikere og filosofer ofte basert på 
biologiske bevis som i beste fall kan diskuteres, og det 
spørs om de holder mål om man går nærmere inn på 
argumentene. Et vanlig brukt, eller akseptert, dogme 
er at utviklingen er en kontinuerlig prosess som 
starter ved befruktning. Det er ingen skarpe trinn, 
og ikke noe substansielt blir tilført som vil medføre 
en forandring i status. Potensialet er bestemt ved 
danningen av zygoten med bakgrunn i den genetiske 
konstitusjonen til fosteret. Vi vet at et befruktet 
froske- eller kyllingegg vil kontinuerlig utvikle seg 
inntil klekking, uten noen annen involvering av mor 
enn en eventuell beskyttelse av eggene. Hos pattedyr, 
derimot, må det befruktede egget etter kort tid 
implanteres i en livmor for å kunne utvikles frem til 
fødsel. Zygoten har selv bare potensial til å danne en 
blastocyst. Det er et viktig skille, og implanteringen 

representerer et nytt trinn i utviklingen. Biologisk 
sett er det ikke noe som er mer diskontinuerlig enn 
når et embryo etablerer seg med en direkte kontakt 
til et annet individ. For den befruktede eggcellen 
er den genetiske programmeringen fullført. Men 
for å realiseres må den intense interaksjonen, som 
nærmest er en symbiose, med en annen organisme, 
moren, finne sted. Denne kontakten kan ikke 
erstattes av surrogater (som laboratorier). Utvi-
klingsprogrammet avsluttes med fødsel. Da har det 
blitt utviklet separate og selvstendige organismer 
som puster og har sin selvstendige metabolisme. 
Selv om et født menneske krever mye omsorg, kan 
det nå ernæres utenifra og kan derfor leve uten sin 
mor. Det er derfor ikke noe debatt om at en nyfødt er 
en person, et menneske med alle rettigheter. 

Det er imidlertid bemerkelsesverdig at beskyttelse 
av embryo behandles så forskjellig i de forskjellige 
land. I Tyskland er det streng lovregulering for 
beskyttelse av embryo, mens aborter behandles 
relativt liberalt. Dette viser vanskeligheten ved å 
kompromisse med de ekstreme posisjonene. Men det 
hadde vært ønskelig om man for i alle fall Europa 
kunne gitt regler som veiledet embryoforskningen, og 
at disse var basert på plausible og rimelige begrun-
nelser. Forskningen er internasjonal, og fremskritt 
er på lang sikt basert på like og rettferdige vilkår for 
forskningen. Reglene må selvfølgelig hindre misbruk, 
men de skal heller ikke uten grunn hindre medisinsk 
forskning. Forskningen skal ledes av etiske prin-
sipper for å finne hjelp og behandling til eksisterende 
mennesker. I tillegg til krav til den vitenskapelige 
kvaliteten, må det stilles krav om at dyreforsøk er 
utført på forhånd for å garantere en fornuftig sjanse 
for vellykket behandling av mennesker. Reglene 
skulle også hindre in vitro-manipulering, som at 
eksempelvis embryokimærer blir transplantert inn 
i en kvinne for så å gjennomgå et svangerskap. Slik 
regulering skulle forhindre reproduktiv kloning av 
mennesker. Det viktigste blir å fortsette med forsik-
tighet, og sikre at medisinsk forskning bidrar til å 
redusere smerte og lidelse og ikke blir vanskeliggjort 
av frykt for misbruk.

Takk for oppmerksomheten!

Nina Witoszek
Chesterton, en kristen engelsk forfatter, sa at han 
ikke kunne forstå en person som ikke var fristet 
til å bryte de 10 bud. Forskere har en tendens til 
å bryte de 10 bud, spesielt ”Du skal ikke ha andre 
Guder enn meg”, og ”Du skal ikke drepe”. Det har 
blitt fusket med disse budene. Implisitt i ditt foredrag 
kommer spenningen mellom forskernes frihet, som 
du beskrev, og moral. Følger det med denne friheten 
også visdom, ervervet kunnskap og moral? Jeg er 
fasinert av hvordan du ordla deg, med torpedohas-
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tighet, så jeg kan ha gått glipp av noe av din visdom 
og dine kommentarer. Når jeg går ut ifra det jeg 
oppfattet fra foredraget, synes jeg å spore at når 
det gjelder intervensjon i embryoets liv er det ikke 
bare et spørsmål om moral. Det er også et spørsmål 
om sunn fornuft, dumhet og visdom. Det virker som 
du antyder at i enkelte land er ikke lovgivningen 
fornuftig, men dum. Vi snakker ikke om moral her, 
og jeg synes det er så fasinerende, at jeg er interes-
sert i at du utdyper og kommenterer dette om moral 
versus fornuft. Spesielt, hvordan takler du det som 
forsker; hvor er grensene mellom den ytre moralen 
og fornuft når det gjelder formuleringer av regler og 
restriksjoner på vitenskapen? Hvordan forholder du 
deg til dette, ser på det, hvordan virker det?

Christiane Nüsslein-Volhard
Jeg antydet at på noen områder er reglene noe 
dumme, og at i noen land har reglene en slags 
dobbeltmoral, slik at det avgjørende ikke er 
embryoets status, men hvem som gjør hva med 
det. Så hvis en mor ønsker å abortere et foster som 
er fire måneder gammelt, vel så sier alle at det 
er hennes rett til å gjøre det. Men hvis en forsker 
vil arbeide med et embryo i en petriskål, og det er 
ingen mulighet for at det kan bli et liv, sier folk at 
du ikke må gjøre det. Det har ingen betydning for 
selve embryoet. Det er et politisk spørsmål, og et 
spørsmål om man stoler på forskerne. Jeg finner 
det meget vanskelig, og det må jeg få si. Dette er 
ikke et vitenskapelig spørsmål eller sak. Her må 
man finne frem til en slags pragmatisk konsensus. 
Abort er et veldig stort problem. Som en moralsk 
person synes jeg ikke man skulle tillate det, for 
på dette stadiet er fosteret mye mer avansert enn 
disse blastocystene som ikke ligner noe særlig på 
mennesker. Men pragmatisk sett er det dumt å 
hindre abort fordi folk vil gjøre det illegalt, og det 
er også andre hensyn som det må tas hensyn til og 
som bringer oss til denne konklusjonen.

Nina Witoszek
I en avis ble det sagt at 55 % hadde tro på biotek-
nologien. Mens bare 15 % av britene hadde tiltro 
til, eller tillit til, regjeringen. Så dette er en ganske 
interessant forskjell.

Møteleder Per-Egil Hegge
Professor Hessen. Du har arbeidet med filosofiske 
spørsmål i tillegg til biologi. Du har kanskje et 
spørsmål her?

Dag. O. Hessen
Jeg vil nok skuffe deg her, for jeg kommer ikke til å 
være særlig filosofisk. Jeg ønsker å gå 10 år tilbake, 
da min professor i cellebiologi med stor entusiasme 

løp inn i kantinen, et sted der vi tilbrakte mye tid i 
de dager, og fortalte om dine oppdagelser, Nüsslein-
Volhard, som gjorde at du fikk nobelprisen i 1995, 
for oppdagelsen av de regulatoriske genene. Disse 
genene regulerer segmenteringen av kroppen og 
utviklingen av kroppsstrukturen ikke bare i banan-
fluer, men også hos mennesket. Jeg forstod ikke 
umiddelbart viktigheten av denne oppdagelsen, men 
det har jeg til gjengjeld gjort til fulle siden. Dette 
gir ikke bare fundamental kunnskap om hvordan 
et individ blir konstruert fra dets gener, men det gir 
også fundamental kunnskap om evolusjonen. Det 
faktum at det er gener som opererer på et overordnet 
nivå på tvers av artene i dyreriket, er i seg selv et 
sterkt bevis på vår felles opprinnelse. Men det kan 
også muligens forklare kontroversen knyttet til at 
evolusjonen ikke alltid har gått gradvis, men at 
den har gått i steg. Jeg vil gjerne kommentere de 
oppdagelsene du gjorde for 10 år siden og høre om 
hvordan de kaster lys over spørsmålet om evolusjon 
er en gradvis eller sprangvis prosess.

Christiane Nüsslein-Volhard 
Dette var faktisk ikke vår oppdagelse. Vi oppdaget 
disse genene i fluer, og arbeidet med fluer, og vi tenkte 
ikke på mennesket i det hele tatt. Vi syntes at vi 
skulle finne ut om livet og de viktigste ting i livet. 
Hvordan en eggcelle utvikler seg. Hvordan cellene 
blir forskjellige. Vi gjorde det i fluer fordi det var den 
eneste organismen vi kunne jobbe med, genetisk sett, 
og hvor vi kunne identifisere disse genene. Oppda-
gelsen at disse genene er like gjennom hele dyreriket 
kom fra genteknologien, faktisk. Den kom fordi disse 
genene kunne bli isolert, og du kan derfor også se 
etter om de finnes/eksisterer i andre organsimer og så 
kan du sammenligne dem, og du har en objektiv måte 
å sammenligne dem på. Disse molekylære analysene 
som har blitt utført med disse genene har virkelig 
gitt oss et umåtelig mektig verktøy for å omforme 
evolusjonshistorien. Fordi du kan sammenligne ikke 
bare sekvensene men også hvordan disse genene er 
uttrykt under dyrets utvikling. Og jeg tror det har 
løst mange kontroverser om hvordan forskjellige dyr 
har utviklet seg i forhold til hverandre. 

Ole Petter Ottersen
Jeg antar at ett av målene med et slikt møte er 
å forsøke å forstå bedre hvordan det har seg at 
mennesket er unikt, eller oppfatter seg selv som 
unikt. Jeg leste nylig en bok av Felipe Fernandez-
Armesto med den provoserende tittelen: ”Så du 
tror du er et menneske?” (So You Think You’re 
Human?: A Brief History of Humankind). Hans 
konklusjon var at forskjellen mellom mennesket 
og dyrene ikke skyldes forskjeller med hensyn på 
type (kind), men er gradsforskjeller (degree). Vi er 
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kvalitetsmessig like, men ikke kvantitetsmessig. 
Vi vet at professor Nüsslein-Volhard har studert 
forskjellige organsimer utenom mennesket, og 
at du har utrettet nybrottsarbeid når det gjelder 
gener som styrer utviklingen av kroppen. Videre 
poengterte du i ditt foredrag alle likhetene mellom 
mennesket og de andre dyrene, likheter på tvers 
av den fylogenetiske skalaen når det gjelder gener, 
regulatoriske prosesser og prinsipper i utviklingen. 
Så jeg ville like at du svarte på følgende veldig 
generelle spørsmål: Gitt alle disse likheter, hva er 
det da som gjør mennesket så unikt og forskjellig 
fra vår nærmeste slektning blant dyrene?

Christiane Nüsslein-Volhard
Det ligger i vår kultur. Mennesket er ikke en sekk 
med gener. Det er ikke fysiologien i vår kropp som 
gjør oss til mennesker. Vi har en hjerne, vi tenker, 
vi har tradisjoner og vi har kultur. Jeg tror at dette 
gjør oss mennesker veldig, veldig forskjellige fra alle 
andre dyr. Det er mange forskjellige oppnåelser som 
finnes hos også andre dyr, men dette vil professor 
Svante Pääbo sannsynligvis snakke om. Steget til 
Homo sapiens har trolig blitt gjort i flere trinn. Det 
er helt klart mer avanserte egenskaper som språk, 
bruk av redskaper, sosiale interaksjoner og ting som 
dette som gjør oss spesielle.
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Vann er av vital betydning for alt liv på jorden. Dette 
kommer til å bli enda tydeligere gjennom miljødebat-
ten, og kommer til å oppta forskere i enda større grad 
i dette århundre. Som den viktigste komponenten i 
biosfæren er vann selvfølgelig veldig viktig i celler 
og vev. Jeg skal snakke om vanntransportkanaler, 
proteiner kalt aquaporiner. Disse har faktisk en enkel 
funksjon. De er cellenes rørsystem for vanntransport. 
Jeg skal forklare hvordan vi kom frem til disse 
resultatene, og hvordan vi gjorde våre oppdagelser. 
For de unge er dette viktig. Ikke minst er det viktig 
å få frem at vitenskap er både morsomt og kan være 
nyttig for samfunnet.

Da vi i vårt laboratorium begynte å forske på 
aquaporin, var spørsmålet: Hva er barrieren for vann 
som skal gå inn og ut av celler? Det er plasmamem-
branen. Hver celle har en tolags lipidmembran som 
er som en vannavstøtende frakk der vann kan lekke 
inn ved diffusjon. Det virkelig store spørsmålet er 
imidlertid hvordan vann renner ut av organer som 
nyrer og kjertler, og spytt og tårer. Man begynte å lure 
på om det var spesialiserte mekanismer bak en så 
omfattende vanntransport i slike spesialiserte celler. 
Dette viste seg å stemme. Det foregår diffusjon av 
vann fra alle celler, men i tillegg skjer det en aktiv 
transport fra de spesialiserte cellene som må flytte 
vann veldig, veldig raskt. Hvis dere ikke husker noe 
annet fra mitt foredrag enn at dere, når blæren er full 
etter to kopper kaffe, tenker på aquaporin 2, har dere 
i hvert fall fått med dere akkurat hva som foregår! 

Så hva er det egentlig som skjer når vann går inn 
og ut av cellen? Aquaporin er helt spesifikk for vann. 
Vann går inn og ut, mens for eksempel enkle syrer 
som er positivt ladet, ikke går igjennom i det hele 
tatt. Dette er meget viktig fysiologisk sett. Flytting av 
vann inn i cellen, eller ut av den, skjer ved osmotiske 
gradienter ved hjelp av aquaporin. Siden kvikksølv-
forbindelser hemmer vanntransporten, var dette en 
indikasjon på at vanntransporten måtte foregå ved 
hjelp av proteiner. Men ingen av forskerne som arbei-
det med dette hadde biologiske metoder som kunne 
identifisere vannkanalproteinene. Vann dekker 3/4 
av jordens overflate og utgjør 2/3 av vår kroppsvekt, 
noe som også er tilfellet for alle andre former for liv, 
inkludert mikroorganismer og planter. Til tross for 
dette, var vår oppdagelse av vannkanalproteinene 
ren flaks. Det var et ukjent protein som vi isolerte og 
som vi bestemte oss for å finne genet til. For det første 
var proteinet veldig vanlig i røde blodlegemer, samt i 
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humane nyreceller.
Det vi fant var 

et gen som kodet 
for et 269 aminosyrer langt protein som fantes i 
membranen, der det virket som det var omsluttet av 
det doble lipidlaget. Proteinet går inn og ut nesten 
som en tråd som går gjennom et tøystykke (se figur 
nedenfor). 

Det interessante var at den N-terminale enden 
av proteinet og den C-terminale enden har store 
likheter, slik at det så ut som det hadde foregått 
en duplisering av et primitivt gen i forhistorisk tid. 
Da vi så gikk gjennom databasene, dette er over 10 
år siden, var det bare noen få gener med lignende 
sekvenser. De var funnet på noen veldig interessante 
steder. Mange av dem forstod man ikke hvordan 
fungerte. Vi kunne derfor ikke gjette noe om vårt 
protein ut i fra de andre proteinene. Proteinet var 
funnet i linsen i øyet hos storfe, i bena hos insekter, 
proteiner fra en bakterie, og i planterøtter. Men hva 
har så planter, røde blodlegemer og nyrer til felles? 
De er alle permeable for vann. Dette kunne bety at 
proteinet var involvert i vanntransporten. Vi prøvde 
derfor å teste ut proteinets funksjon. Her må vi huske 
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på at den vanlige kilden for gode forslag er dine 
kolleger, venner, og professorene. Jeg fikk forlag fra 
en professorvenn av meg, John C. Parker, om å teste 
for vanntransportproteiner fordi jeg hadde ikke noen 
idé om hva proteinet gjorde.

Så vi testet proteinets funksjon i froskeegg som 
er bare 1 mm i diameter. (Frosk legger eggene i 
ferskvannsdammer, og ingenting hender med mindre 
de er befruktet, fordi de er veldig lite permeable for 
vann). I disse studiene ble eggene enten injisert med 
buffer alene som en kontroll, eller med en meget liten 
mengde med komplementært RNA, korresponde-
rende til vårt protein. Selv om vi så nøye etter fant vi 
nesten ingen forskjell. Så det var ikke noe spennende 
forsøk. Men så overførte vi eggene til saltvann med 
omtrent samme saltkonsentrasjon som i havet, og til 
destillert vann. Da ble det store forskjeller! Kontroll-
prøven svellet, mens de som inneholdt vårt protein 
hadde svellet så raskt at eggene hadde eksplodert. 
Vi hadde fått produsert protein fra vårt injiserte 
RNA – vi hadde fått de første vannkanalene! Når 
noe virker, feirer vi. Forskere er mennesker. Dette 
bildet av en av mine studenter (W.B. Guggino) er tatt 
tre år etter, og som dere ser feirer han fremdeles (se 
figur nedenfor).

Hvordan virker så dette proteinet? Dette er et enkelt 
eksempel på hvor elegant naturen virker. I figuren 
nedenfor ser dere et protein som danner et rør gjen-
nom membranen. 

På grunn av hydrogenbindingene mellom hydrogen 
og oksygenatomene i vann, dannes en væske. Mole-
kylene er assosiert med hverandre. I porene er det en 
meget smal kløft på 20 Å i lengde og 3 Å (Ångstrøm, 

1Å=10-10 m, dvs. 0,1 nm) i diameter, bare så vidt 
stort nok for vann. Vann er den minste biologiske 
substans. Det er noen barrierer som tillater at vann 
kan bevege seg fritt, men som hindrer at protoner 
henger seg på og går opp og ned i systemet. Jeg skal 
ikke gå inn på dette her. 

I mange vev hos mennesket finner vi aquaporin 
som ligner det vi finner i mikroorganismer og plan-
ter. Naturen har brukt denne byggesteinen i vidt 
forskjellige arter. Vi har derfor studert aquaporin i 
mange forskjellige humane vev, og de kan deles inn 
i to subgrupper. Dette er klassen vi kaller klassiske 
aquaporin som transporterer vann, og klassen som 
kalles aquaglyseroporiner. Aquaglyseroporiner er 
også permeable for glyserol, en alkohol som ligner 
på vann. Men glyserol er tyktflytende og har en 
spesiell kjemi, og trenger derfor spesielle transport-
molekyler.

For å finne ut mer om aquaporin måtte vi finne ut i 
hvilket vev genet er uttrykt. Her samarbeidet vi med 
de beste forskerne i verden. Den beste mikroskopis-
ten i verden er her i Skandinavia, Søren Nielsen 
fra Århus i Danmark. Han er spesielt interessert 
i nyrer. Han lokaliserte proteinet til de proksimale 
nefronene. Hver nyre består av millioner enheter av 
nefroner hvor plasma filtreres til primærurin. Hver 
dag filtrerer vi nesten 200 liter plasma. Vi beholder 
99 % av vannet – gjorde vi ikke det ville vi dø av 
dehydrering. Dette proteinet er til stede i proksimale 
nefroner hvor vannpermeabiliteten er høyest. Det er 
ikke til stede i noen andre deler av nyren.

Hva ville skjedd om et menneske ikke var i stand 
til å lage dette proteinet? Dette forsøket er gjort av 
naturen selv. Mutasjoner er funnet, og det finnes i 
dag seks kjente slike personer som ikke kan lage 
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aquaporin 1. Disse pasientene kan leve nesten 
normale liv. Vi fikk en slik pasient til utredning, og 
fant at problemet var at urinen ikke ble konsentrert 
i tilstrekkelig grad. Vanligvis drikker vi ikke om 
natten, og vi må ikke opp på toalettet om natten. 
Derfor er urinen konsentrert om morgenen. Alt blir 
konsentrert til 1000 milliosmolar løsning. De som 
ikke kan lage aquaporin 1 kan bare konsentrere til 
halvparten av dette. I moderne samfunn med nok 
væske og gjerne aircondition, blir vi ikke utsatt for 
særlig fysiologisk belastning på grunn av dette. Når 
det gjelder våre forfedre i evolusjonen var situasjo-
nen annerledes. Dersom man ikke kunne nå frem 
til vannhullet og ikke kunne konsentrere urinen, 
ville man ha et stort problem – en evolusjonsmessig 
ulempe. I tillegg til uregelmessigheter i nefronene 
hos disse pasientene, så vi også endringer i kapillær-

årene. Disse proteinene er også vanlig i kapillærene. 
Kapillærene ”gjennomhuller” alle vevene våre, der de 
frigjør og absorberer vann. 

I figuren under ser vi et høyoppløselig computer 
tomografi (CT) bilde av pasientens årer før og etter 
intravenøs tilførsel av tre liter fysiologisk saltvann 
(samme saltkonsentrasjon som i kroppen). I figuren 
sees forandringene hos en normal person og en slik 
pasient. Vi ser her på evnen til å flytte væske fra 
karsystemet til de bløte vevene og tilbake. Pasient-
gruppen kan ikke gjøre dette, og vi ser her at dette 
er årsaken til at årene er tynne. Men er dette et 
problem? Husk at ved fødselen går lungene våre 
fra å være et sekretorisk organ til å være et organ 
for absorpsjon. Vann skal ut av lungene. Denne 
egenskapen kan derfor være meget viktig i en meget 
kort og kritisk fase i starten på våre liv. 

Jeg skal nå snakke litt om de andre medlemmene 
av aquaporin-familien som er klonet ved hjelp av 
homologi mellom genene. Aquaporin 2 er klonet av 
en gruppe i Japan ved å isolere deler av nyrer, i dette 
tilfellet samlekanalene i nyrene.

Også i den terminale delen av nyren er vann-
permeabiliteten regulert. Aquaporin 2 finnes ikke 
på cellens overflate, men vanligvis i intracellulære 
vesikler, små lommer av membraner (se øverste 
figur nedenfor). Dersom tubulecellene utsettes for et 
naturlig hormon kalt vasopressin (et antidiuretisk 
hormon som frigjøres for å hindre at vi blir dehy-
drert), da flytter aquaporin 2 seg til cellens overflate 
(se nederste figur). 

Snitt gjennom nyre med ekspresjon av proteinet farget med antistoffer, 
”brush border”-celler. Det er ikke noe farging i tilførselskanalen.

Tegning av vanntransport i nyreceller. ”Tight junctions” er spe-
sielle strukturer som holder cellen sammen og hindrer lekkasje 
mellom cellene. Vannet kommer derfor inn i cellen via aquaporin 
1 og forlater cellen via aquaporin 1. Man flytter dermed vann fra 
primærurinen tilbake til blodbanen.
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Alle unge vet at går man på fest og drikker to liter 
øl, ja så må man på toalettet fordi man utskiller 
store mengder med fortynnet urin. Hvis man går 
ut og spiller tennis en varm ettermiddag, bør man 
ha maksimal mulighet for å konsentrere urinen. 
De som har defekter i aquaporin 2, som følge av 
en genetisk endring, får forandringer i nyrene. De 
kan ikke konsentrere urinen og må drikke opptil 
20 liter om dagen for å hindre dehydrering. Det 
er ubehagelig å drikke og utskille så mye vann. 
Dersom det uttrykkes for mye aquaporin 2 derimot, 
blir våre nyrer for effektive i å holde på vannet i 
kroppen, noe som er funnet ved hjertesvikt og ved 
væskeopphopning under noen svangerskap. Vi har 
også eksempler på at det lages for lite protein. Dette 
fører til at for mye vann skilles ut hos eksempelvis 
pasienter som tar litium i forbindelse med manisk 
depressivitet (bipolare lidelser). Likeledes er det vist 
at sengevætere produserer for lite protein. Det som 
har vært antatt å være et psykologisk problem, kan 
være et patologisk problem hos disse barna. De kan 
ikke konsentrere urinen sin.

Jeg skal også snakke litt om noen andre medlem-
mer av aquaporin-familien. Aquaporin 0 er et protein 
som produseres i linsen i øyet. Dette var et av de 
proteiner som lignet og som var identifisert før vårt 
arbeid tok til, men med ukjent funksjon. Også i genet 
for dette proteinet er det funnet mutasjoner i en serie 
med pasienter. Disse har en spesiell type katarakt. 
Katarakter kjennetegnes med gradvis dårligere lys-
gjennomgang, eller matte/grumsete linser som fører 
til blindhet. To familier med denne type lidelse ble 
identifisert. Den ene familien hadde mutasjon i ami-
nosyre nr. 138 i proteinet, noe som fører til at linsen 
blir fylt med ”grums”. Den andre familien hadde en 
mutasjon som førte til endringer i aminosyre nr. 134 
og har en katarakt med en opphoping av urenheter i 
senteret av linsen. Mens den førstnevnte mutasjonen 
skaper problemer gjennom hele livet, skaper den 
sistnevnte bare problemer ved fødselen. Vi forstår 
ikke dette. Genetikken ved humane sykdommer 
er mye mer komplisert enn man får inntrykk av i 
eksperimenter med ”knock-out”-mus.

Aquaporin 4 utrykkes i en rekke vev, inkludert 
hjernen, og da spesielt rundt kapillærene. Her sam-
arbeider vi med den beste mikroskopisten innen neu-
rovitenskapen, Ole Petter Ottersen, som er her i dag. 
Kapillærer i hjernen har en spesiell membran, som 
utgjør den såkalte blod-hjerne-barrieren. Membranen 
som utgjør blod-hjerne-barrieren transporterer vann 
til hjernen og tilbake til blodet fra hjernen, eller til 
og fra spinalvæsken og hjernen. 

I Ole Petters gruppe mener de at aquaporin 4 er 
viktig ved hjerneødem. 

Hva er hjerneødem? Det er en ganske vanlig 
sykdomstilstand, ofte med dødelig utgang. I Norge 

og USA er dette den tredje hyppigste dødsårsaken. 
Vanligvis er det ikke infarktet ved slaget som dreper, 
men svellingen av hjernen som kommer to eller tre 
dager senere. Det samme gjelder ulykker, slag mot 
hodet, der man skulle trodd det var selve skaden som 
er dødelig, men det er altså den etterfølgende svel-
lingen. Jeg tror dere kan huske at en av de virkelig 
store utforkjørerne falt under en trening for ikke så 
lenge siden, og døde som følge av hjerneødemet. Så 
dette er det veldig viktig å være oppmerksom på. 

Vi har en musemodell der musen er helt normal 
bortsett fra at de ikke er i stand til å sette aquaporin 
4 på den rette membranen i hjernen. Disse musene vil 
ikke flytte vann inn og ut normalt. I hjerneskademo-
deller, i samarbeid med Ottersens gruppe, finner vi at 
den normale musen kan tåle store infarkt og skader. 
Men på alle disse områdene viser det seg at musene 
uten aquaporin 4, greier seg mye bedre. Når vi tolker 
dette og begynner å tenke farmakologi, vil det være 
nærliggende å utvikle inhibitorer til aquaporin 4 
som kunne brukes ved hjerneskade. Dette kan altså 
gi nyttige resultater.

Aquaporin 5 finnes i sekretoriske kjertler: svette 
eller spyttkjertler, tårer eller andre kjertler som 
skiller ut væsker. I klinisk medisin har vi noen få 
pasienter som mangler aquaporin 5. Disse kan ikke 
lage tårer eller spytt skikkelig. 

Det finnes imidlertid et mye større antall pasienter 
i en annen gruppe som er registrert av Roland Jons-
son ved Gades institutt, Universitetet i Bergen. Han 
fant i denne gruppen en annen defekt i ekspresjonen 
av aquaporiner i omkringliggende vev. Det viser seg 
at dette proteinet er involvert ved sekresjon av svette. 
I figuren under har vi et mikrosokopibilde, tatt i 
Danmark, av en normal musepote (venstre bilde) med 
normale svettekjertler, og en som har fått en defekt 
i sitt aquaporin 5-gen (høyre bilde) . 

Dette medfører at musen ikke kan svette så mye. Så 
kan du spørre: Er svetting så viktig? I moderne liv, 
og kanskje i Norge med kaldt klima, er det i de fleste 
tilfeller ikke så kritisk. Men sist sommeren hadde vi 
varmerekord med 40 grader, og da døde faktisk 15 
000 personer. Selv om de fleste var eldre mennesker, 
var de ikke så gamle. Det er kjent at ved økende 
alder blir de biologiske prosessene mindre effektive. 
Det gjelder også konsentrering av urin, svette eller å 
føle tørst; alle er aquaporin-relaterte prosesser. Disse 
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prosessene er veldig viktige for kroppens evne til å 
takle høy temperatur. 

Nå litt om to andre medlemmer av aquaporin-
familien. De er ikke viktige for å flytte vann, men 
glyserol. Vi kaller dem aquaglyseroporiner. De er til 
stede i fettvev med kolloider og i lever. Også her har 
vi dyremodeller som viser at når disse dyrene blir 
fastet, øker ekspresjonsnivået. Men det ser ut til at 
aquaporin 7 og aquaporin 9 jobber sammen. Under 
faste vil glyserol bli frigjort fra fett via aquaporin 7 
og transportert til lever, tatt opp vha. aquaporin 9 
for deretter å bli omgjort til glukose i leveren. Det er 
velkjent at glukosenivået i blodet holder seg konstant 
selv under sult. For eksempel kunne vi, for omtrent 
25 år siden, se IRA-medlemmer som sultestreiket i 
fengsel i Belfast holde pressekonferanser dag etter 
dag i uker, før de mistet synet og døde. Vi så hvordan 
kroppen arbeidet i det lengste for å opprettholde glu-
kosenivået. Alle medlemmene av aquaporinfamilien 
har altså viktige posisjoner innen klinisk medisin.

Det var forresten overraskende da noen kolleger 
fant at aquaporin 7 og 9 var permeable for arsenater. 
Med aquaporin 9 i lever kan dette kanskje forklare 
levertoksisiteten ved arsenikkforgiftninger. WHO 
(FNs helseorganisasjon) forteller oss at det er en 
epidemi av leverskade i områder langs Gangesdeltaet 
og i Pakistan langs Bengalbukta, der grunnvannet er 
forurenset av høye nivåer arsenikk. Omtrent 140 mil-
lioner mennesker drikker toksisk vann med arsenikk. 
Våre studier viser hvorfor de har leverskader. Dette 
er selvfølgelig ikke av behandlingsmessig betydning. 
Det som er av betydning er å sikre rent drikkevann, 
et av menneskenes basalbehov.

Aquaporin er kjent i alle levende organismer. I 
figuren under har vi sennepsplanten arabidopsis 
thaliana, vårskrinneblom, og rotspissene viser 
ekspresjon av aquaporin som er nødvendig for van-
nopptak (se figur nedenfor). 

Planten til venstre i figuren har et problem med 
ekspresjonen, og det kompenserer den for ved å sende 
ut enda flere smårøtter. Men det kreves mye energi 

for å gjøre dette, så mange av de fysiologiske proses-
sene i planter er også avhengig av aquaporin.

Så for å oppsummere: aquaporiner er permeable 
for vann, men ikke syrer. Det finnes også en under-
gruppe av disse aquaporinene som kan transportere 
glyserol. De er involvert i en mengde sykdommer og 
er uttrykt i hele plante- og dyreriket.

Jeg vil gjerne avslutte med noen visdomsord til de 
unge av Santiago Ramón y Cajal som fikk nobelprisen 
i 1906 og regnes som neurobiologiens far. Han skriver 
i sin bok til de unge forskere: ”Det finnes ingen 
små problemer. Problemer som synes små, er store 
problemer som ikke er forstått.” Cellemembraner som 
lekker vann har en komplisert biologisk forklaring 
med hundrevis av signifikante kliniske betydninger 
knyttet til dem.

Så vil jeg få takke alle mine medarbeidere som 
har bidratt til disse resultatene.

Møteleder Per Egil Hegge
Du refererte til Santiago Ramón y Cajal. Vet du 
hvem han fikk nobelprisen sammen med for 100 år 
siden? Det var Camillo Golgi, hans store konkurrent 
og fiende. Men Golgi spilte en rolle innenfor norsk 
neurobiologi. En ung forsker, Fridtjof Nansen, dro 
ned til Italia og rett inn på hans kontor og sa: ”Jeg 
er student Fridtjof Nansen fra Bergen. Kan du lære 
meg å bruke et mikroskop?” Golgi var noe overrasket, 
men det var litt vanskelig å kaste ut Nansen, så han 
satte seg ned og viste han hvordan man laget snitt 
for mikroskopering. Dette var faktisk et avgjørende 
øyeblikk i Nansen sin utvikling som forsker. Han 
arbeidet senere her i Aulabygningen før han startet 
med havforskning og diplomati, og til og med journa-
listikk – det gikk nedover som dere forstår.

Dag O. Hessen
Dette er et godt eksempel på hvordan enkelte løs-
ninger går igjen i naturen. Det er samme løsning på 
et vesentlig problem fra mikroorganismer til planter 
og dyr. Dette er også et godt eksempel på hvordan 
forskning virker. Du utfører en noe sær forskning 
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som ikke har noen åpenbar interesse for andre enn 
en håndfull kolleger. Og plutselig åpnes nye dører 
som var helt ukjente da du begynte. Det ender med 
nobelpris og en hel rekke anvendelser av resultatene. 
Dette er mer en kommentar enn et spørsmål, men 
dersom du vil kommentere min kommentar er du 
velkommen til å gjøre det.

Peter Agre
Jeg tror at de viktigste faktorene er flaks, å ha øynene 
åpne og at du har gode kolleger som du kan arbeide 
og diskutere med. Det er oftest umulig å forutse 
resultater. En av de viktigste diskusjonene jeg har 
hatt med det offentlige i USA, er at de ønsker en 
behandling for ditt og datt, for kreft etc. De satser 
så og så mye penger for å få ett bestemt resultat. 
Sannheten er at resultatene er ikke forutsigbare. Vi 
gjør hele tiden observasjoner i laboratoriene, men de 
fører ikke noe spesielt sted. Men noen ganger gjør de 
det. Vi må ha mange som driver forskning, og spesielt 
unge folk. Og aktiv forskning er virkelig morsomt. 
Når du gjør oppdagelser og gode ting skjer, er det helt 
vidunderlig. Forskning er ikke forutsigbart og jeg tror 
at alle forskere kan gjøre oppdagelser. 

Ole Petter Ottersen
Før jeg kommer med mitt spørsmål vil jeg gjerne få 
lov til å følge opp Per Egil Hegges kommentar om 
Nansen. Som nevrobiolog er jeg veldig trist for at 
Fridtjof Nansen valgte Grønland fremfor nevroner 
som tema for sin forskning. Han dro til Grønland 
samme år som han disputerte på en avhandling 
om nervesystemets oppbygning. Jeg har alltid for-
undret meg over dette valget. Kanskje skyldtes det 
manglende finansiering? Han måtte jo be sin far om 
penger til å kjøpe de linsene og det mikroskopet som 
trengtes for å gjøre sine studier av hjernen. 
Og så over til spørsmålet til Peter Agre: Du og dine 
kolleger oppdaget hvordan vannet blir håndtert. Man 
skulle trodd at dette var så fundamentalt, at det 
var oppdaget for lenge siden. Dette ville selvfølgelig 
vært en dårlig situasjon for deg, men jeg tillater meg 
likevel å spørre: Hvorfor tok det så lang tid før disse 
helt basale problemene var kartlagt?

Peter Agre
Det er et meget relevant spørsmål. Jeg er ikke så 
sikker på at det hadde vært så ille for meg, siden 
jeg da helt sikkert hadde arbeidet med hematologi, 
der jeg hadde en god jobb. Men jeg tror dette viser 
noen av de siste trinnene i mennesket utvikling: 
Vi sender mennesker til månen mer enn 20 år før 
vi gjør de mest basale oppdagelser, som hvordan 
planterøtter tar opp vann – og det til tross for at vi 
til daglig er mer opptatt av hvordan vi skal dyrke 
våre avlinger enn å plante det amerikanske eller 

det russiske flagget på månen. Jeg mener at det hele 
koker ned til hva skal vi investere i. Jeg tror, som 
du sier, at i Nansens dager, i vitenskapens tidlige 
dager, var finansieringen begrensende. Nå er den 
mer generøs, men med mange bindinger knyttet til 
bevilgningene. I USA og Norge er finansieringen 
basert på politiske avveiinger. Jeg vil gjerne få nevne 
et annet norsk eksempel. Da Nansens protegé Roald 
Amundsen dro ut fra Oslo for å skaffe penger til å 
dra til Nordpolen, fikk han høre at Cook alt hadde 
vært på Nordpolen. Cook – en amerikansk doktor, hva 
kan du forvente – hadde løyet: han hadde ikke nådd 
Nordpolen. Amundsen bestemte seg da for å gå så 
langt sør som mulig isteden. Og han visste at om han 
ikke lyktes i å nå Sydpolen og komme tilbake, ville 
han trolig blitt arrestert og fengslet. Han lyktes, han 
triumferte og alle var glade til slutt. Det skal være 
noen begrensinger på ekspedisjoner og forskning, 
men begrensningene er ikke så lett å plassere. Vi skal 
ikke ha uetisk forskning. Jeg tror ikke forskere har til 
hensikt å drive slik forskning, men vi må få flere unge 
til å ta et tak og gå løs på studier på et tidlig stadium 
i livet ved å gjøre prosjekter. Denne uken dere har her 
i Norge for å feire forskning sammen med de unge, 
Forskningsdagene, er en kjempeidé. Kanskje har den 
ikke noen umiddelbar effekt, kanskje ikke før om 15 
år, men den vil komme!

Nina Witoszek
Jeg vi stille deg et spørsmål om homøopati. Jeg har 
forsøkt homøopati uten spesielt hell, må jeg innrømme, 
men dersom det skulle ha virket var forklaringen på 
dette at vann har hukommelse. Jeg er klar over at 
dette ikke har noe med din forskning å gjøre, men jeg 
er nysgjerrig på å høre ditt syn på homøopati i seg 
selv. Tror du det er kvakksalveri eller at det har noe 
for seg? Fra ditt Himalaya – altså Nobelprisens nivå 
– hvordan vil du bedømme det? Det andre spørsmålet, 
også dette et lettvekter-spørsmål, men det er forskning 
som jeg har tenkt å utføre her på et fenomen kalt Peter 
Agre. Hva er mannen laget av, og hva er nobelprisen 
et produkt av? Er det aquaporin, gener eller kultur? 
Er det Gud, engler, krefter vi ikke forstår? Hvordan 
vil du forklare fenomenet Peter Agre for oss?

Peter Agre
Først homøopatiske forbindelser. Virker de eller ikke? 
Det er tilfeller der medisinsk innsikt har oppstått 
fra naturprodukter. Hundrevis av år siden ble folks 
væskeopphopning behandlet med revebjelle, noe som 
var bakgrunnen for oppdagelsen av digitalis. Men 
det er utrolig mye kvakksalveri der ute. Jeg tror 
mitt land er verdensledende, spesielt i California 
hvor TV-nyhetene presenterer alle slags kurer mot 
fedme og ubehag som kan bli løst ved simpelten å 
sende inn et kredittkortnummer. Men jeg kan ikke 
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si at alt er tull, fordi noen ganger kan det være en 
oppdagelse. Men det aller meste er kvakksalveri, selv 
om min bestemor hadde ideer om helse som hadde rot 
i virkeligheten og som jeg ikke ville forkaste.

Om fenomenet Peter Agre – jeg er ikke en myte. 
Jeg er her! Jeg er et produkt av den offentlige skole, 
og en far som underviste ved et lite norsk college i 
Minnesota. Vi drev sport, og jeg var ingen spesielt 
dyktig student – jeg var for lett å distrahere. I sjette 
klasse på skolen ga læreren meg stryk i ”tidsbruk” 
fordi han mente jeg var helt håpløs når det gjaldt å 
bruke tiden fornuftig, fordi jeg var så lett å distra-
here. Men på punktet ”arbeid med andre” fikk jeg 
toppscore! Kanskje dette har vært en hjelp? Når 
man skal samarbeide med folk, må man gå overens. 
Men det er ikke noe religiøst eller en forutbestemt 
livslang ambisjon bak min suksess. Vi forsket og 
hadde en fin tid. Forsiktig og grundig arbeid, ikke 
noe dilletanteri, og vi fulgte vår nysgjerrighet. Jeg 
vil si jeg er mye mer Huckleberry Finn enn Albert 
Einstein. Vi så etter nye observasjoner, men det var 
alltid et eventyr. Og jeg tror det er viktig at forskere 
har muligheten for å gjøre noe eventyrlig.

Møteleder Per Egil Hegge
Jeg skal ikke gi noen forelesning om homøopati, 
men omtrent 50 miles fra professor Agres hjem er 
det et monument til minne om Samuel Hahnemann 
som grunnla homøopatien. Hva folk enn tror om 
homøopati, og jeg er ikke en av de troende, var det 
en stor fordel at doktorene sluttet å tappe blodet 
av pasientene. De årelot den første presidenten, 
George Washington, til døde fordi han hadde en 
halsbetennelse. De hadde ikke noe annet å gjøre 
inntil homøopatien dukket opp, og den skadet i alle 
fall ikke pasienten. Det var et fremskritt. Han fikk 
ikke noen nobelpris. Den var ikke oppfunnet enda, 
og han hadde trolig ikke fortjent den. Men jeg vet at 
Ottersen og Hessen arbeider med fremskritt, så vi 
forlater Hahnemann og går til neste spørsmål.

Dag O. Hessen
Dette er igjen mer en kommentar enn et spørsmål. 
Det bygger bro mellom reduksjonisme og holisme. 
Dette har vært en av de viktige debattene mellom 
samfunnsvitere og naturvitere, der naturvitere har 
blitt anklaget for å være reduksjonister som starter 
med meget små spørsmål og avslutter med store kon-
klusjoner – og ikke alltid med en forsvarlig reduksjo-
nistisk tilnærming. Når det gjelder hjerneforskning 
tror jeg dette er et område der vi virkelig kan se 
hvordan forskjellige disipliner kan arbeide sammen. 
Alle arbeider med reduksjonistiske metoder og så 
ender man opp med noen holistiske konklusjoner. 
Den tverrfagligheten vi ser her er meget interessant 
og kanskje Ottersen vil kommentere mer på dette. 

Her har vi neurologer, molekylærbiologier, psykolo-
ger, sosiologer og til og med filosofer for å arbeide 
med spørsmålet: hva er Jeg eller Overjeget (self and 
inner self). Dette er spørsmål som ikke kan løses 
ved å scanne hjernen, selvfølgelig, eller med andre 
metoder fra neurovitenskapen, og det kan heller 
ikke løses bare ved filosofiske betraktninger, men 
kanskje med en kombinasjon av disse. Arbeidet Agre 
presenterte viser nettopp hvor viktig tverrfaglighet 
er for å forstå slike vanskelige saker som menneskets 
hjerne, og viser hvordan man kan bygge bro mellom 
reduksjonisme og holisme.

Peter Agre
Jeg tror forskning i det 21. århundre vil bli som 
under renessansen. Individene følger sine interes-
ser og nysgjerrighet uten hindringer av hva som er 
deres formelle utdannelse. Det er derfor det er så 
fornøyelig med nobelprisutdelingen i år. Fysikere 
fikk prisen for superledere, men den ene var faktisk 
utdannet i filosofi ved Oxford. Superledere er grunn-
laget for MRI (magnetic resonance imaging) og ble 
utviklet av to kjemikere som fikk medisinprisen. 
Med MRI kan man se hvordan vann forflyttes i vev, 
noe som var bakgrunnen for den prisen jeg fikk i 
kjemi. Medisinprisen til kjemiker, kjemiprisen til 
medisiner – og jeg tror at innen vitenskapen har vi 
nå alle muligheter for å krysse alle faggrenser. Dette 
vil gjøre at forskningen går videre, og hvis man er 
åpen og villig til å dele informasjon, spesielt med 
yngre mennesker, vil vi få mange overraskelser og 
kvantesprang på noen områder.

Tilbake til spørsmålet om hvordan vi mennesker 
er forskjellige fra andre organsimer. Det er egenska-
pen eller evnen til å kunne forstå oss selv og andre 
arter. Utfordringene er fremdeles store. Ole Petters 
gruppe gjør store fremskritt i forståelsen av hjernen, 
men vi har lang vei å gå. Jeg tror ikke nødvendigvis 
at leger eller neurobiologer eller noen andre grupper 
vil gi svaret. Jeg tror svaret vil komme fra mange 
grupper. Det er viktig å beholde publikums interesse 
som en del av dette.

Ole Petter Ottersen
Et av de temaene som vi nærmest er instruert til å ta 
opp under dette møtet er: Hvor kommer vi alle fra? 
Etter å ha hørt ditt foredrag om alle de intrikate måter 
vår organisme håndterer vann på, undres jeg: Kunne 
du bruke din kunnskap til å kommentere teoriene om 
at mennesket ikke har oppstått på savannen, men at 
vi kanskje har hatt vårt opphav i vann?

Peter Agre
Jeg tror at aquaporin er et flott eksempel på at alle 
livsformer opprinnelig kommer fra havet. Omtrent 
2/3 av vår kroppsvekt er vann, omtrent like mye 
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vann som det var i ”urhavet” eller ”ursuppen” i den 
tiden livet begynte. De fysiologiske prosessene vi har 
utviklet er måter vi kan opprettholde livet på jorden, 
utenfor havet. Vi må derfor fukte overflater i eller 
på kroppen hele tiden; slimhinnene i luftveier og 
mage- og tarmsystemet, øyet og så videre. Kroppen 
responderer altså på belastningen med å være borte 
fra vårt naturlige element, vann, og jeg synes det er 
mye som støtter teorien du nevnte. 

Det er en liten anekdote jeg vil få skyte inn: det 
er en mer menneskelig side av nobelprisen. Den 
morgenen nyheten kom ut om at jeg hadde fått 
nobelprisen kom jeg på laben, hvor feiringen allerede 
var i gang. Telefonsvareren var full av beskjeder, de 
fleste fra journalister, men én var den velkjente stem-
men til kollega Ottersen i Norge, som entusiastisk 
utbrøt: ”Peter, Peter, vi har akkurat hørt nyheten! 
Det er helt utrolig!” Etter en liten pause kom det: ”Å 
nei, nei det er veldig trolig!!” Det er ofte godt å ha 
kollegenes tillit.

Møteleder Per Egil Hegge
La meg komme med enda en anekdote om nobelprisen 
før vi slutter. Det var en psykolog som ønsket å finne 
ut hva et geni er, så han sendte ut et spørreskjema 
til nobelprisvinnere. En av dem svarte: ”Det har ikke 
noe å gjøre med min familie. Faren min var en skred-
der som ikke var god for noe annet, han var fattig, og 
sønnen min spiller gitar, og jeg fikk nobelprisen ved 
et rent uhell.” Så mye for forskning på genier. 
Jeg tror vi avrunder med en siste anekdote om 
Fridtjof Nansen, og forskningens uforutsigbarhet. 
På det som skulle bli hans siste reise til USA i 1928, 
møtte han det mange mener er neurobiologiens far, 
Cushing. Han ga navnet til den sjeldne sykdommen 
Cushings syndrom. Cushings første ord til Nansen 
var at han beklaget at Nansen hadde forlatt neuro-
forskningen, som jo var hans område. På den andre 
siden hadde han fulgt med i nyhetene og forstått at 
Nansen hadde gjort det rimelig bra likevel, så veldig 
beklagelig var det kanskje likevel ikke.
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Vi har siden år 2000 hatt tilgjengelig en komplett 
versjon av det menneskelige arvemateriale, men-
neskets genom. Det betyr at vi kjenner rekkefølgen 
av de mer enn 3 milliarder baseparene med DNA som 
utgjør våre gener. En av de store utfordringene som 
mange av oss innen biologien står overfor i dag, er å 
prøve å forstå betydningen av all denne informasjo-
nen. Én måte å gjøre det på – og etter min mening 
en svært viktig måte – er å utføre sammenligninger 
med genomene til andre organismer. De fleste slike 
sammenligninger som er blitt gjort så langt, er med 
organismer som står langt unna oss, eksempelvis 
fisk, mark og flue.

Hvis man sammenligner en bit av DNA fra et 
menneske med en bit fra fisk, vil man se at det 
meste er ganske forskjellig, bare her og der finner 
man områder med likhet. Disse likhetene er 
viktige fordi de er blitt bevart over mange hundre 
millioner år og kan dermed peke på ting som er av 
avgjørende betydning for å være et virveldyr, om 
man sammenligner med fisk, for å være et pattedyr, 
om man sammenligner med mus, og så videre. Men 
teknologien blir stadig bedre, og nå får vi muligheten 
til å sekvensere arvematerialet til mange forskjellige 
arter, mange flere genomer, også til nært beslektede 
arter. Det vi da vil se på er ikke likheter, fordi nesten 
alt er identisk mellom nært beslektede arter, men vi 
vil konsentrere oss om forskjellene.

Hvem skal vi som mennesker sammenligne oss 
selv med? Vi skal gå bakover i evolusjonen, tilbake 
til den felles forfar vi deler med sjimpansene, den 
vanlige sjimpansen og bonobo (dvergsjimpansen), 
altså rundt 4-5 millioner år tilbake i tid. Det er veldig 
tydelig at vi og sjimpanser er ganske like når det 
gjelder genomene. I snitt, hvis man tar en bit DNA 
og sammenligner, er forskjellen bare 1,2 %. Det vil 
si at nesten alt er identisk – bare her og der dukker 
det opp en forskjell. Ettersom vi har 3,2 milliarder 
basepar, utgjør denne lille prosenten allikevel en 
del forskjeller. Det er i størrelsesorden 40 millioner 
forskjeller mellom meg og en sjimpanse. Og det er 
et underestimat, for da er bare baseforskjeller tatt 
med – ikke for eksempel deler som er mistet hos 
mennesker, men er tilstede hos sjimpansen. 

Det er en enorm utfordring å finne ut hvilke av 
forskjellene som er av betydning for ulikhetene 
mellom oss. Dette er vanskelig ikke bare fordi det 
er så mange forskjeller, men også på grunn av typen 
egenskaper vi er interessert i; såkalte menneske-

spesifikke egenskaper, altså slike egenskaper som 
man ofte mener gjør menneskene spesielle sammen-
lignet med andre organsimer. Dette er ganske 
kompliserte egenskaper, som komplekse kognitive 
eller mentale egenskaper, språk, hvorfor vi lever så 
lenge, hvorfor vi får spesielle sykdommer og så videre. 
Noen av de menneskespesifikke sykdommene er 
ganske enkelt menneskespesifikke fordi de rammer 
de menneskespesifikke normalegenskapene. Vi vet at 
fra et genetisk perspektiv er denne typen egenskaper 
komplekse: det er mange gener involvert. Nesten 
aldri vil man finne ett enkelt gen som er ansvarlig 
for en forskjell mellom oss og aper. 

Men det er ikke nok å sammenligne menneskets 
genom med sjimpansens genom for å forstå disse 
menneskespesifikke egenskapene. Den enkle 
grunnen til det er at selv om jeg finner en forskjell 
mellom en sjimpanse og for eksempel en av mine 
studenter, vet jeg ikke om endringen skjedde på linjen 
fra vårt felles evolusjonsmessige opphav og frem til 
sjimpansen, eller på linjen fra dette felles opphavet 
og frem til mennesket, fordi vi ikke kjenner genomet 
til dette felles opphavet. Vi trenger derfor genomet til 
en annen nært beslektet art, og av den grunn blir nå 
blant annet rhesusapens genom nå sekvensert. Hvis 
vi da ser at sjimpansen og rhesusapen er identiske, 
og mennesket forskjellig, så kunne dette være en 
indikasjon på at endringen har skjedd på menneskets 
linje, og derfor er av spesiell interesse for oss.

Det vi også trenger å undersøke, og det kommer 
jeg tilbake til snart, er mer funksjonelle aspekter ved 
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genomet. Vi kan ikke bare sammenligne genene, men 
må stille spørsmålet: Hvilke gener er skrudd på, og 
dermed lager proteiner, når og hvor i kroppen? Før 
jeg kommer inn på det, vil jeg si litt om et annet 
område hvor vi trenger mye mer informasjon. Det er 
faktisk ikke på det molekylære nivået, men informa-
sjon om forskjellene vi observerer hos menneskene 
og sjimpansene som hvordan vi ser ut, hvordan vi 
oppfører oss og så videre. Det er hundretusenvis 
av forskere som studerer mennesker intensivt – de 
studerer menneskets genom, historie, sosiologi og 
så videre. Men det er trolig bare 100-200 forskere i 
verden som studerer aper med samme grundighet. 
For å forstå hva som er unikt ved mennesket må 
vi gjøre mer av slike virkelig sammenlignende 
studier i de kommende årene. På instituttet hvor jeg 
arbeider i Leipzig er det et grunnleggende prinsipp 
å bringe sammen forskjellige disipliner og arbeide 
med spørsmålet “Hva er typisk menneskelig?” fra 
forskjellige vinkler. Vi har eksempelvis en avdeling 
for primatologi, med forskningsstasjoner i Afrika, 
som ser på forskjeller i kulturelle egenskaper mellom 
forskjellige sjimpansegrupper. De har oppdaget at 
det er mye kulturell utvikling hos sjimpansene. 
Vi har også en avdeling for komparativ psykologi, 
som har en primat-fasilitet med store aper som 
sjimpanser, bonobo, gorillaer og orangutanger. Der 
gjøres sammenlignende studier av mennesker og 
aper, særlig sjimpanser, i de første 10 levemånedene 
for å prøve å kartlegge når og hvordan kognitive 
forskjeller trer frem. Noe som er åpenbart fra disse 
studiene er at mesteparten av forskjellene vi liker å 
tenke på som typiske forskjeller mellom oss og aper, 
egenskaper som at vi har språk mens de ikke har 
det, eller at vi har kulturell utvikling mens de ikke 
har det, faktisk ikke er absolutte forskjeller. Det er 
gradsforskjeller, kvantitative forskjeller. Vi vet at 
vi kan lære en sjimpanse 200 symboler eller ord, og 
sjimpansen vil bruke dem på en adekvat måte. Like 
åpenbart er det at språket deres ikke er så komplekst 
eller i så rask endring som vårt. Og slik kan vi 
fortsette med å ta for oss egenskap etter egenskap. 
Derfor har instituttet for eksempel en avdeling for 
lingvistikk som arbeider med hva som er felles for 
menneskelige språk, en avdeling for paleontologi, og 
avdelingen for genetikk som jeg tilhører.

Det er to tilnærmingsmåter når vi nå kommer 
inn på hva som er menneskespesifikt fra et genetisk 
synspunkt. Jeg vil gi et slags eksempel på begge. Den 
ene er en ”hel-genom”-tilnærming, hvor vi ser over 
genomet og leter etter interessante mønstre som 
indikerer at noe kan ha blitt endret som har hatt en 
virkelig funksjonell betydning i fortiden. Funksjonell 
betydning fra et biologisk synspunkt betyr at det har 
vært en utvelging, en seleksjon slik Darwin skrev 
om: det vil si at om det skjer en endring i et gen, og 

at bærere av denne genvarianten får en fordel og 
dermed muligheten for flere etterkommere slik at 
genet spres innen arten. Jeg vil snakke om ett slikt 
gen og hvordan vi vil arbeide med dette i fremtiden. 
Det jeg skal snakke om bygger i stor grad på arbeid 
som er utført det siste året og de siste ukene. Dr. 
Philipp Khaitovich i vårt laboratorium er sentral i 
dette arbeidet. 

Som sagt bygger dette prosjektet på den store 
likheten mellom mennesker og sjimpanser. Allerede 
da denne store likheten ble sett på 70-tallet sa 
Allan Wilson (University of California, Berkeley) at 
ettersom makromolekylene er så like hos mennesker 
og aper, er det trolig regulative mutasjoner som utgjør 
den store forskjellen. Det avgjørende er hvordan 
genene er regulert, ikke hvordan de ser ut. Siden 
genene, DNA, kopieres i form av RNA, som benyttes 
for å lage et protein – som igjennom mange steg er 
ansvarlig for egenskaper (fenotyper), så kan vi måle 
mengden av RNA fra hvert gen i vevet, og dermed 
finne ut hvilke gener som er skudd på, og hvor mye 
de er skrudd på. Vi fokuserte på hjernen først, og 
brukte mikromatriseteknologi som lar oss måle 
hvor mye RNA som er tilstede, og samtidig gjøre 
sammenligninger mellom artene. 

I det første settet med eksperimenter jeg vil 
snakke om, ser vi på forskjellige deler av hjernen. 
Dette har vi gjort på tre sjimpanser og tre mennesker. 
De ni sammenligningene mellom sjimpanser og 
mennesker for de forskjellige deler av hjernen er 
presentert i figuren under. 

I hver av disse seks delene av hjernen, hvor mange 
av de noen tusen genene vi undersøker som vil være 
skrudd på, vil variere signifikant mellom mennesker 
og aper? Svaret er at 5 - 6 % av genene varierer i hvor 
mye de er skrudd på. Hvis vi ser på hvilke gener som 
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varierer i minst én del av hjernen, er svaret rundt 
10 %. Så vi finner faktisk ganske mye forskjell her: 
Omtrent 10 % av genene er signifikant forskjellige 
hos mennesker og sjimpanser når det gjelder akti-
vitet i hjernen. 

Det neste spørsmålet er hvilken funksjonell 
betydning disse forskjellene har. Skulle vi for hvert 
av genene tenke at dette er selektert for en spesiell 
grunn? Har det en fordel for den ene eller andre 
arten? Her vil jeg ta et skritt tilbake. Husk at de fleste 
mutasjoner i genomet har ingen virkelig funksjonell 
konsekvens. De er bare stokastiske hendelser. De 
fleste av oss mener, selv om det til en viss grad 
er kontroversielt, at det meste av de fenotypiske 
forskjellene faktisk er selektert. Det faktum at vi 
har språk er genetisk og at det ga fordel en gang i 
fortiden, en fordel som er så stor at evnen til språk nå 
er spredt til alle mennesker. Men er det for det meste 
stokastiske endringer, eller er endringene virkelig 
selektert? Sagt på en annen måte: Kan vi forkaste 
nullhypotesen som sier at de fleste endringene, (de 
10 % av forskjeller vi ser i hjernen), ikke har noen 
funksjonelle konsekvenser i det hele tatt? Vil det 
meste av forskjellene være selektivt nøytrale, eller 
tilnærmelsesvis nøytrale, slik det allerede på 60-
tallet ble foreslått for de observerte baseforskjeller i 
arvematerialet vårt? Hvis så er tilfellet, er det flere 
antagelser som må oppfylles.

Den første antagelsen er at forskjellene skulle 
akkumulere som en funksjon av tiden. Det skulle 
altså ikke være slik at arter som er kognitivt mer 
avanserte vil avvike i antall forskjeller i hjernen. Vi 
skulle isteden forvente at forskjellene var oppsamlet 
jevnt og trutt som en klokke som tikker av gårde. 
Når vi gjorde sammenligningen og så på summen av 
ekspressjonsforskjeller i hjernen hos menneske vs. 
sjimpansen, menneske vs. orangutang, og menneske 
vs. rhesusape, og tok hensyn til når artene skilte lag 
i fortiden, fant vi at et overraskende lineært forløp 
(se de to neste figurene). Den første predikasjonen/
antagelsen er altså riktig.

Den andre antagelsen er at vi skulle forvente å 
se, dersom forskjellene er selektivt nøytrale, at det 
vil være en korrelasjon mellom variasjoner blant 
individene innen arten, og mellom artene. Det vil si 

at et gen som innen arten er strengt regulert, og ikke 
tåler mye endring før det får fatale konsekvenser for 
organismen, også skulle forventes å vise lite variasjon 
mellom artene. Motsatt skulle man forvente at et 
gen som varierer mye blant oss mennesker også vil 
vise mye variasjon mellom artene. Når vi så tok for 
oss de genene som varierer mest og de som varierer 
minst oss mennesker imellom, og sammenlignet 
med det vi så mellom artene, ser vi nettopp det vi 
forventet: de genene som varierer minst mellom 

Antagelser
1. Ekspresjonsforskjellene mellom artene 

akkumuleres lineært over tid.
2. Ekspresjonsvariasjon innenfor en art bør 

positivt korrelere med ekspresjonsforskjeller 
mellom arter.

3. Ekspresjonsforskjeller i intakte gener bør ikke 
være større enn for pseudogener. 
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menneskene varierer minst også hos både sjimpan-
sen, orangutanen og resusapen (se de to siste figurene 
på forrige side). De genene som varierer mest mellom 
menneskene, varierer mest mellom artene. Denne 
prediksjonen er altså også riktig.

Den tredje antagelsen er at funksjonelle gener, 
gener som lager proteiner, ikke skulle variere mer 
enn gener som ikke har en funksjon. Pseudogener 
er slike gener som ikke har noen funksjon, i hvert 
fall ikke som vi kjenner til. De er gener som har 
akkumulert mutasjoner en gang i fortiden som 
satte dem ut av spill: de fikk et stopp-kodon og lager 
ikke lenger proteiner. Vi sammenlignet hvor mange 
forskjeller det var i de funksjonelle genene mellom 
mennesker og sjimpanser, og hvor mange forskjeller 
det var i pseudogenene. Vi fant at det var like mange 
forskjeller i gener som i pseudogener (se figuren 
under). Også denne tredje predikasjonen er med 
andre ord riktig.

Det leder oss frem til å godta nullhypotesen: De 
fleste forskjellene vi ser i genaktiviteten er virkelig 
selektivt nøytrale, og uten funksjonelle konsekvenser. 
I 1968 kunne man si “The vast majority of nucleotide 
differences seen within and between species are selec-
tively neutral or nearly neutral…” (Motoo Kimura), 
og nå kan vi tilføye “The vast majority of expression 
differences seen within and between species are selec-
tively neutral or nearly neutral and without functio-
nal consequences for the organism.” (Khaitovich et 
al., 2004). Bare i noen meget sjeldne tilfeller vil en 
mutasjon få en funksjonell betydning. Dermed står 
vi overfor utfordringen: Hvordan, blant alle disse 
ekspresjonsforskjellene, kan vi finne de relevante? 
Det er heldigvis noen tester vi kan gjøre, for de av 
ekspresjonsforskjellene som er selektert og som vi 
jakter på, er det visse ting vi ville forvente å se.

Det vi nylig har gjort i laboratoriet er å ta for 
oss fem forskjellige vev i mennesker og sjimpanser 
(6 mennesker og 5 sjimpanser). De fem vevene er: 
hjernen, hjertet, leveren, nyrer og testikler. 

For hvert av dem har vi analysert hvilke gener som 
er skrudd på, og hvilke som er skrudd av. Det første 
spørsmålet er hvordan variasjonen er innen arten i 
forhold til variasjonen mellom artene. Resultatene for 
hjernen viste liten variasjon både innen og mellom 
artene. Dette skyldes trolig at hjernen som tidligere 
nevnt trenger streng regulering i genaktiviteten, 
mens leveren og hjertet tåler mer variasjon. Hvis vi 
nå tar forholdet av variasjon innen vs. mellom artene, 
ser vi at det er ett vev som skiller seg ut: Testiklene. 
Her er det mer enn dobbelt så stor variasjon mellom 
som innen artene. Dette er resultater vi har håpet 
å få: Det ser ut til at det foregår positiv seleksjon i 
testiklene i de to artene.

Dette var egentlig ikke så uventet. Testikler er et 
hannkjønn-spesifikt vev. Hanner har, i motsetning til 
kvinner, ett X-kromosom og ett Y-kromosom. Kvinner 
har to X-kromosomer. Som kvinner har hannene to 
kopier av alle de andre kromosomene. Hvis genetiske 
endringer som er positive for menn inntreffer, og er 
recessive (ikke har dominerende effekt før de opptrer 
i to kopier), vil de spres mye raskere i populasjonen. 
Recessive endringer på de andre kromosomene må 
”møtes” og ha to kopier i hannen for å ha effekt. Så 
hvis det har funnet sted hannkjønn-spesifikk seleksjon 
for recessive gener, vil vi forvente flere endringer på 
kjønnskromosomet, enn på noe annet kromosom. Vi 
så på hjerne, hjerte, nyre og lever, og undersøkte alle 
kromosomene for å se hvor mange gener som var for-
skjellig hos mennesker og aper. Ingen av kromosomene 
hadde flere forskjeller enn man skulle forvente 

Korte streker = liten variasjon
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I testiklene er det derimot ett kromosom som 
skiller seg ut: Som antatt er det X-kromosomet. Det 
ser altså ut til at det er noe spesielt med genene i 
kjønnskromosomene i testiklene. Trolig har dette 
hatt betydning for konkurransen mellom hannene 
i forbindelse med reproduksjonen i fortiden. Vi tror 
på denne observasjonen og skal publisere den. Dette 
er faktisk første gang jeg har snakket om den på en 
konferanse.

En annen test for å finne selekterte ekspresjons-
forskjeller, bygger igjen på antagelsen om at hvis 
ekspresjonsforskjellene var nøytrale skulle endrin-
gene samles opp jevn og trutt. Raten av endringer 
skulle være like stor på grenen for mennesker som 
på grenen for sjimpanser fra vår felles forfar. Vi kan 
altså se etter en forskyvning av forholdet mellom 
genekspresjonen hos mennesker og sjimpanser. 

For testiklene, hvor vi har sett at det foregår positiv 
seleksjon, ser vi faktisk ikke noen indikasjon på at 
det er mer endring på menneskelinjen enn sjimpan-
selinjen. Det samme gjelder lever, hjerte og nyre. 
I hjernen, derimot, er det mindre endringer totalt 
sett enn i de andre vevene, men det er statistisk 
signifikant forskyvning: Det er mer endring på men-
neskelinjen (se figur). 

En sammenligning av dette resultatet med én 
enkelt orangutang viser det samme. Disse dataene 
viser at det er noe spesielt med menneskets hjerne, 

og at vi har flere endringer på grenen til menneskene 
enn på grenen til sjimpansen – selv om vi alt i alt 
har færre endringer i hjernen enn de andre vevene 
vi har sett på.

Undersøkelsene av disse fem vevene viser altså 
at det er to vev som skiller seg ut:

1. Testiklene har hatt mye positiv seleksjon, men 
like mye hos sjimpanser som hos mennesker. 
Det er ikke noe menneskespesifikt ved dette, 
og er trolig noe som har funnet sted hos mange 
pattedyr.

2. I hjernen ser vi også positiv seleksjon, men 
bare på linjen til menneskene, altså mennes-
kespesifikt.

Utfordringen i tiden som kommer er å finne de gen-
variantene som er involvert i dette. Vi ønsker å ta 
steget fra denne ”genom-wide”-tilnærmingen, som 
har pekt mot at endringer i vår fortid av gener uttrykt 
i hjernen er av betydning, til å finne de individuelle 
variasjonene i genene som er av betydning.

Jeg vil nevne ett gen som ser ut til å være en 
god kandidat for slike studier, og bruke dette til å 
illustrere problemene vi vil ha i tiden som kommer 
når vi finner gener som kan være involvert i mennes-
kespesifikke egenskaper. Genet er involvert i tale og 
språk. Det er det eneste genet som så langt er kjent 
å være involvert i tale og språk. Arbeidet er utført i 
samarbeid med Tony Monaco’s gruppe i Oxford (The 
Wellcome Trust Centre for Human Genetics, UK). 
Monaco leter etter gener involvert i taleproblemer, 
og han fant noe interessant hos en etter hvert mye 
omtalt familie i England, den såkalte KE-familien, 
som har alvorlige språkproblemer. Problemene er så 
store at folk flest ikke forstår hva de rammede indivi-

Over den øverste eller under den nederste røde linjen viser sig-
nifikant avvik

Hvis ekspresjonsforskjellene er nøytrale vil grenene være like lange 
fra spissen i toppen (tegningen til venstre). Hvis det foregår selek-
sjon, for eksempel hos mennesker, ville vi forvente mer endringer 
på slektsgrenen til mennesker enn hos sjimpansene (tegningen til 
høyre). Pilen viser arten med selekterte endringer).
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dene i familien sier. Genet opptrer i familien som om 
det var et enkelt, autosomalt dominant gen (se figur 
nederst på forrige side), noe som har vist seg å være 
tilfelle. Genet, FOXP2, er et transkripsjonsaktivt gen, 
og det ser ut til å være et autosomalt dominant gen. 
Det har som funksjon å skru av og på andre gener, 
det er med andre ord et regulatorisk gen.

FOXP2-genet koder for et protein på 750 amino-
syrer. Allerede for noen år siden tenkte vi at det ville 
være interessant å sammenligne dette genet hos 
mennesker og mus. Fordi mus ikke snakker skulle 
man kanskje forvente at mus ikke hadde dette genet, 
eller at det skulle være veldig annerledes enn vårt. 
Vi ble skuffet når vi gjorde sammenligningen. Av de 
750 aminosyrene, er det bare tre forskjeller. FOXP2 er 
faktisk et av de genene med minst forskjeller mellom 
mennesker og mus vi kjenner, det er et av de best 
bevarte (mest konserverte) proteinene og kan i så 
måte sammenlignes med histoner og andre virkelig 
konserverte proteiner. Da vi gjorde sammenligninger 
mellom mus og aper ble det riktig spennende. Mellom 
mus og sjimpansen, er det én enkelt aminosyrefor-
skjell fra mus. To av de nevnte tre forskjellene mellom 
mus og mennesker finnes bare hos mennesker. 
Det innebærer at én aminosyreendring skjedde i 
løpet av 140 millioner år, og to skjedde i løpet av de 
siste 5 millioner år på linjen til mennesker. Dette 
er interessant, men kunne fremdeles bare være et 
utslag av tilfeldigheter – fordi det er så få endringer 
i dette FOXP2-genet.

Wolfi Enard i vår forskningsgruppe tenkte som 
så: Vi har et gen med to forandringer, som forresten 
sitter veldig nær hverandre i ett exon, hvis disse 
forandringene virkelig er positivt selektert, det vil 
si at da de oppsto en gang i fortiden ga de bærere 
av denne variansen en fordel slik at dette genet 
spredte seg raskt blant mennesker – ja, da skulle 
vi kunne finne holdepunkter for dette ved å studere  
andre variasjoner ved siden av det omtalte området 
i FOXP2-genet, variasjoner som ikke har noen 
konsekvenser for proteinet. Enard sekvenserte 
14 000 basepar på 40 kromosomer, og fant mønstre 
av seleksjon: Et overskudd av mutasjoner som er 
typiske for et gen som feier gjennom populasjonen. 
En studie av 320 slike gener i mennesker viser 
at FOXP2 faktisk er det nest mest ekstreme 
eksempelet på dette. Det er tydelig at noe skjedde 
med dette genet i vår evolusjonære fortid som ga 
oss selektive fordeler og dermed raskt spredte seg 
i populasjonen. 

Vi kan prøve å anslå når dette skjedde, selv om det 
er vanskelig. Det skjedde med sikkerhet i løpet av de 
siste 500 000 årene, trolig i løpet av de siste 250 000. 
Dette kan altså ha vært en endring som er unik for 
moderne mennesker og ikke er delt med neanderta-
lerne, eller andre arkaiske menneskeformer. Dette 

passer med forslaget fra noen paleontologer om at 
spredning av anatomisk moderne mennesker over 
hele verden kan ha med ervervelse av språk å gjøre. 
Vi vet ikke at det er slik. Det eneste vi vet er at når 
dette genet er skadet hos mennesker som lever i 
dag, har de problem med språk og tale. Vi vet at 
genet var positivt selektert nylig i vår historie, men 
vi vet ikke om denne positive seleksjonen hadde 
å gjøre med språk og tale – det er bare den beste 
hypotesen vi har. Det vi nå gjerne vil gjøre, er å vise 
at de aminosyreendringene vi kan påvise har skjedd, 
virkelig har å gjøre med språk og tale.

Teoretisk sett kunne det ha vært interessant 
å ta sjimpansens FOXP2-gen og sette det inn i et 
menneske, og å ta menneskets FOXP2-gen og sette 
det inn i en sjimpanse, for så å teste språkegenska-
pene deres. Av naturlige grunner har vi ikke lyst til 
å gjøre dette. Det er et generelt problem vi støter 
på i vår forskning: Vi ønsker å studere noe som er 
menneskespesifikt, og da kan vi per definisjon ikke 
bruke en dyremodell. Hva kan vi så gjøre? Vi kan 
se etter tilbakemutasjoner hos mennesker. Det er 
seks milliarder mennesker. Matematisk sett vil 
enhver mutasjon som er forenelig med liv eksistere 
et sted der ute. Vi må bare finne disse. Når vi har 
mye bedre screeningsmuligheter, vil vi kunne 
finne tilbakemutasjoner for mutasjoner som har 
forekommet nylig på menneskelinjen. Videre kan 
vi selvsagt gjøre studier i cellekulturer, og vi kan 
tross alt prøve å lage dyremodeller. For eksempel 
kan vi ta FOXP2-genet hos mus og introdusere de 
menneskespesifikke endringene. Da får vi mus som 
vil produsere det menneskelige FOXP2-proteinet, 
men under vanlig kontroll i musen. Slike mus er 
faktisk allerede født. Men da står vi overfor neste 
problem: Hvordan lager vi relevante dyremodeller 
som reflekterer visse aspekter ved menneskespe-
sifikke egenskaper? I dette tilfellet kan vi studere 
deler av hjernemorfologien, for eksempel. Det er 
nemlig indikasjoner på at det som er et problem i 
KE-familien med de berørte individene, faktisk har 
å gjøre med muskelkontroll i stemmebånd, lepper 
og tunge. Derfor skal vi kanskje se etter endringer, 
i blant annet, evnen til å kontrollere leppe, tunge og 
munnhule i mus. Men her må det tenkes mer. Vi må 
arbeide sammen med folk som studerer lingvistikk, 
komparativ psykologi og så videre. Men vitenskap 
handler om å overkomme problemer. 

Jeg håper jeg har klart å formidle at dette er en 
spennende tid å være involvert i arbeidet med å 
sammenligne mennesker og aper, og å prøve å finne 
hva som er menneskespesifikt. På dette området 
tror jeg vi kan vente veldig spennende resultater de 
nærmeste årene!

Takk for deres oppmerksomhet!
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Møteleder Per Egil Hegge
Kan du si mer om KE-familien du nevnte som hadde 
språkproblemer?

Svante Pääbo
I tidsskriftet Nature er de beskrevet som at de har 
et problem med grammatikken. Det viste seg å ikke 
stemme, og det er publisert mye om dem siden. 
Problemet deres synes å være muskelkontroll. Stem-
men er avhengig av millisekund-presis kontroll. De 
har problemer med artikulasjon, og kutter derfor ut 
unødvendig grammatikk. Når det gjelder musikk, har 
de ikke problem med tone, men med rytme. 

Dag O. Hessen
Noe som er interessant, i tillegg til hva vi lærer 
av slektskapet mellom aper og mennesker, er ”ut-
av-Afrika” hypotesen. Det er nå mer eller mindre 
bekreftet at alle nålevende mennesker stammer fra 
en liten stamme som vandret ut av Afrika for mindre 
enn to hundre tusen år siden. I den forstand er vi alle 
afrikanere. Dette har betydning for oppfattelsen av 
menneskelige raser. Som du har vist er det svært få 
forskjeller mellom etniske grupper. Dette fortjener 
mer oppmerksomhet. Mange av konfliktene i verden 
påstås å være etniske konflikter, men det er virkelig 
ikke grunnlag for å si at folk har sterke biologisk-
etniske karakteristika eller tilhører ”forskjellig blod”, 
slik det ofte uttrykkes. Jeg synes dette er en av de 
store bragdene til moderne genetikk når det gjelder 
å sammenligne forskjellige folk. 

Svante Pääbo
Menneskene er unike blant apene ved at vi har 
veldig liten genetisk variasjon blant oss. Tar vi to 
tilfeldig utvalgte mennesker, uansett hvor de lever 
på kloden, og to tilfeldig utvalgte sjimpanser, uan-
sett hvor i Afrika de lever, vil sjimpansene ha tre 
ganger så stor genetisk variasjon seg imellom. Så 
selv om det bare er 200 000 sjimpanser i verden og 
alle lever i Afrika, og 6 milliarder mennesker og vi 
lever over hele kloden, har vi 2 til 3 ganger mindre 
genetisk variasjon oss imellom. Hvis vi tar for oss den 
lille variasjonen vi har blant mennesker, og ser på 
hvordan den er fordelt over kontinentene, så finner 
vi at vi har mest variasjon i Afrika. Selv om vi slår 
sammen resten av menneskene i verden, så vil vi 
se at disse har mindre variasjon enn den vi finner i 
Afrika. Men den variasjonen vi finner i befolkningen 
utenfor Afrika, finner vi også innenfor Afrika. Dette 
tyder på at det er en gruppe Afrikanere som har 
forlatt Afrika og kolonisert resten av verden. Så fra 
et genetisk synspunkt ser vi alle ut som afrikanere, 
enten lever vi i Afrika, eller så lever vi i nylig eksil fra 
Afrika. Vi finner nesten ingen genetisk varians som 
er spesifikk i den forstand at ”alle her” har den, og 

”ingen der” har den. Alt er forskjeller i frekvensen av 
forekomst. Vi må se på individer, snarere enn grupper. 
Jeg kan være mye mer forskjellig fra deg, enn fra en 
som lever i Kina, selv om vi ser mer like ut.

Nina Witoszek
Jeg vil gjerne stille et filosofisk spørsmål. Vi har 
nemlig et paradoks her: Vi foretar denne diskusjonen 
i en privilegert verden, som gir oss status som moral-
ske og bevisste vesener – det er det som gjør oss til 
mennesker. Vi har friheten til å velge, en frihet som 
har betydd mye i for eksempel kampen for likestil-
ling mellom kjønnene. Men omtrent 90 % av verdens 
befolkning lever ikke i denne nisjen. De lever i en 
verden hvor menneskets status er omtrent fravæ-
rende, hvor menneskeliv betyr nesten ingenting. Tenk 
for eksempel på tragediene i Tsjetsjenia og Ingusjetia. 
Det er en verden hvor kvinnenes liv kan sammen-
lignes med dyrs, og hvor det er så godt som ingen 
debatt om menneskelig identitet. Etter min mening 
er det et paradoks her, fordi det synes for meg som 
om vi lever i en verden hvor menneskets høye status 
fremheves, men det ikke tas konsekvensen av dette 
synet. Og paradokset er at vi har kommet så langt 
med vår vitenskap at vi kan si at forskjellen mellom 
mennesker og dyr er minimal! Samtidig, hvis man ser 
det fra den underprivilegerte verdens ståsted er for-
skjellen som herfra til månen. Jeg synes det er viktig, 
for vitenskapen synes å gi næring til nedbrytingen 
av synet på mennesket i den filosofiske debatten, og 
dermed også til autoritære regimer. Er ikke denne 
konstante minimaliseringen av menneskenes rolle 
og status faktisk den nedbrytingen som gir næring 
til moderne former for totalitarisme? Det er en fare 
her og jeg skulle gjerne høre ditt syn på dette.

Svante Pääbo
Vitenskap er i seg selv verdifullt. Det er verdifullt å 
vite hvordan situasjonen er angående genetisk varia-
sjon mellom og blant sjimpanser og mennesker. Noe 
helt annet er hva vi gjør med denne informasjonen 
og hvordan vi snakker om den og presenterer den. 
Kunnskap kan brukes for forskjellige formål, for 
totalitære og demokratiske.

Når vi ser på en sjimpanse kan vi enten påpeke at 
det 40 000 000 forskjeller, og fordi jeg så åpenbart er 
så ”avansert” og er et menneske, så må disse forskjel-
lene være et tegn på ”fremgang”. Eller vi kan påpeke 
at det er 98,8 % likhet. Kunnskapen er der. Jeg vil 
ikke være så pessimistisk over hvor verden går som 
du synes å være. Hvis du tenker på de siste 30-40 
år, er det over en milliard mennesker i Asia som er 
kommet ut av fattigdommen og som nå kan starte å 
tenke på slike ting. Jeg vil ikke si at i Russland, for 
eksempel, så tenker man ikke på menneskelig verdig-
het. Jeg synes der er mye positiv utvikling. 
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Ole Petter Ottersen
Din utmerkede forelesning bringer tankene på hva 
Francis Crick skrev i en bok som ble utgitt for rundt 
10 år siden. Han fikk nobelprisen for å ha beskre-
vet DNAets struktur, og arbeidet med menneskets 
hjerne for å prøve å forstå hva som gjør mennes-
kene så spesielle. Han skrev: “Vi er ikke mer enn en 
samling av celler og molekyler i hjernen.” Så jeg er 
glad du fokuserte på hjernen i foredraget. Det er 
noe som slår meg når du snakker om FOXP2 – det 
er: Er det slik at dette ene genet kan være unikt, 
eller er dette bare toppen av isberget? Fordi hvis 
man ser på strategien i forsøkene, ser man på gener 
som har en forskjellig ekspresjonsrate i noen arter i 
forhold til andre. Men dette avhenger av hvor man 
setter avgrensningen (”cut-off”). Hva om naturen 
ikke er lineær og selv små endringer i ekspresjonen 
i et gen, kan ha store effekter på utviklingen av 
hjernen og oss selv. Så spørsmålet er: Hvordan er 
situasjonen om fem år? Vil vi ha funnet en mengde 
gener tilsvarende FOXP2?

Svante Pääbo
Det synes klart at vi bare har sett toppen av isfjellet. 
Det er en cut-off som er satt slik at vi bare ser de 
største endringene. Det er også en grov tilnærming å 
bare ta fem vev og se på vevene som helhet. Det kan 
godt være at det er en ekspresjonsforskjell i noen 
celler i løpet av utviklingen, som Nüsslein-Volhard 
beskrev, som er av stor betydning. Vi begynner å 
danne oss noen ideer, men vi vet veldig lite. Det 
andre spørsmålet er om det vil være mange gener 
som FOXP2. Vi begynner å forstå, når vi ser på 
variasjonen i det menneskelige genomet, at det ikke 
er mange gener som er positivt selektert slik som 
FOXP2 i de siste 2 - 400 000 år. De vil være få. Vi 
har data for rundt 600 gener, og FOXP2 er fremde-
les av de mest ekstreme eksemplene ut i fra gitte 
parametere. Det er andre gener som er kjent å være 
involvert i utvikling av hjernen, som også er blitt 
selektert, men antallet vil ikke være stort.

Det er også slik at det vi finner her er nylige 
selekteringer. De skjedde i løpet av de siste få hun-
dretusen år. Hvis vi går fem millioner år tilbake til 
vår felles forfar med sjimpansen, vil det være mange 
flere. Og når det gjelder taleevnen, er FOXP2 bare 
ett gen for et lite aspekt av den. Hvis det stemmer 
det vi foreslår at dette har med muskelkontroll å 
gjøre, er det bare et mekanisk aspekt ved tale. Vi 
antar at mutasjoner i genet ga oss bedre mulighet 
til å artikulere for kanskje 300 000 år siden. Da vil 
det bare ha hatt en selektiv fordel i et samfunn der 
vokalkommunikasjon, eller en form for ”urspråk” 
var viktig. Da spiller det en rolle hvor mange avkom 
du får, å kunne snakke bedre, synge vakrere og så 
videre. Det vil selvfølgelig være mange flere gener 

som er involvert i talen, dette er bare ett aspekt 
av den.

Nina Witoszek
Jeg vil ta opp et annet problem som er beskrevet 
av Fukuyama i hans bok ”Our posthuman future”. 
Med fremgangen til den genetiske vitenskapen, er 
det en voksende tendens til å oppfatte sosiale og 
personlige problemer i biologiske og medisinske 
termer. Vi har en medikalisering av samfunnet vårt 
som en sideeffekt av fremskrittene i bioteknologien. 
Er denne frykten legitim i dine øyne?

Svante Pääbo
Ja, jeg mener denne frykten er legitim. Det er litt 
ironisk at da jeg ble uteksaminert for 30-40 år siden 
følte at vi som var genetikere måtte si ”Vent litt, det 
er ikke bare miljøet som avgjør!” og ”Genene spiller 
inn også!”. Nå er vi i en helt motsatt situasjon. Nå 
må vi stadig fortelle journalisten at det ikke er ett 
gen for språk, eller ett gen for schizofreni. Det er 
mange gener, og en stor miljøpåvirkning. Sirkelen 
er sluttet. Her er det viktig hvordan journalister 
formidler vitenskapen. De har et stort ansvar her.

Per Egil Hegge
Pendelen svinger – ting er i genene, men vekten på 
genetisk determinisme er for sterk. Forståelsen som 
Darwin bidro til brakte dyr og mennesker mye nær-
mere hverandre enn mange likte. At vi har samme 
opphav nødvendiggjør en ny måte å oppfatte andre 
skapninger på. Noen går så langt, begrunnet i at vi 
er så like, som å snakke om menneskeretter – for 
å bruke det ordet – for menneskeapene. Dette kan 
synes litt søkt når mange mennesker på kloden er 
langt fra å nyte godt av menneskerettigheter. Men 
det kunne være interessant å høre dine betrakt-
ninger på dette. Hva er ditt syn på rettigheter for 
aper?

Svante Pääbo
Denne debatten går på instituttet vårt også. På 
primatologiavdelingen vil det vel være noen som vil 
argumentere for dette. Jeg er mer for aperettigheter 
for aper, og menneskerettigheter for mennesker. 
Også for ikke å utvanne menneskerettighetsbegre-
pet. Vi innser at aper har mange av egenskapene 
vi har, de er bevisste vesener til en stor grad, men 
hvor trekker vi linjen? Jeg har hørt tåpelige debatter 
om hvis vi har menneskerettigheter for aper, skal 
da gibbonene inkluderes? Det vil aldri ta slutt. Jeg 
tror vi bare må ha et differensiert syn på dette. Et 
annet aspekt er at aper lever i land hvor menneske-
rettighetene i stor grad ikke respekteres, og så vil 
man komme dit og snakke om rettigheter for aper 
når folket blir slaktet av de militære?
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Møteleder Per Egil Hegge
I hvilken grad er det fremdeles et problem for for-
skerne at det er en myte om forskeren som en ond 
person, som slipper løs krefter og som er farlig for 
samfunnet? Er dette noe dere møter på, eller har 
denne myten fordampet? 

Ian Wilmut
Jeg vil si at dette ikke er et problem for oss. Problemet 
når det gjelder å presentere vitenskapen er imidlertid 
behovet journalister har for sensasjonsoverskrifter. 

Peter Agre
Jeg har et mye mer positivt syn på journalister. Jeg 
tror journalistene spiller en veldig viktig rolle i å 
holde oss informert. Vi forskere bør bli flinkere når 
det gjelder kommunikasjon. Jeg tror at et av proble-
mene er at det er en misoppfatning av at forskere er 
enten slik eller slik. 

Jeg tror at et av de største problemene vi forskere 
har er å kommunisere med dem som ikke er forskere. 
Delvis tror jeg vi snakker et komplisert språk, og vi 
driver arbeid som er vanskelig å forstå, men jeg tror 
allmennheten egentlig er veldig interessert. Det er 
imidlertid store misoppfatninger som er basert på 
manglende informasjon. Jeg leste nylig at i USA tror 
80 % av befolkningen at hulemenn og dinosaurer 
levde samtidig, og kilden til den ”informasjonen” var 
Flintstone-tegneserien! 

Jeg tror forskerne er gode mennesker, men de 
oppdager ting, og kunnskapen kan anvendes godt 
eller dårlig. Men jeg tror at når vi har informasjon 
og innsikt må vi formidle dette til allmennheten, for 
hvordan skal de ellers kunne ta standpunkt?
 
Møteleder Per Egil Hegge
På dette punktet vil jeg fremme det jeg kaller det 
Ungarske utdanningssystemet. Ingen i Ungarn til-
lates å bli eller være professor hvis han eller hun ikke 
regelmessig kan demonstrere at de kan undervise på 
videregående skole. Jeg venter på at Ungarerne skal 
bryte ut av sin språklige isolasjon og spre dette glade 
budskapet til resten av verden.

Svante Pääbo
Det eksisterer en forestilling om den onde viten-
skapsmannen, og når jeg jobber i Tyskland er fore-
stilling om den onde tyske vitenskapsmannen enda 
mer fremtredende. På den andre siden tror jeg det 

Avslutningsdebatt

er en annen oppfatning som er mye mer utbredt: 
Vitenskapsmannen som forfølger interessant arbeid, 
forfølger sine egne interesser og har stor respekt i 
samfunnet. Forskere blir invitert til steder som Oslo 
og kan prate om hva man gjør og folk hører på, og jeg 
tror vi har et ansvar som forskere å bruke den mulig-
heten vi har til å kommunisere med allmennheten.

Christiane Nüsslein-Volhard
Jeg er enig med Svante Pääbo: Vi har et godt liv 
og gjør interessante og spennende ting, og vi tref-
fer ofte folk som liker å høre om, og setter pris på, 
det arbeidet vi gjør. Men i Tyskland og andre land 
er det ganske mange som ser forskere som fiender 
av samfunnet. Det er ikke bare journalistene, men 
også politikerne, folk som har en sterk ideologi og 
religiøse folk. Dette har en lang tradisjon. Frykten 
bunner muligens i at forskere får ny kunnskap, og 
fordi de mener kunnskap gir makt til mennesker og 
at de da ikke vil tro lenger. I mange tilfeller har det 
også vært slik at vitenskapsfolk går bort fra kirken. 
Det har også vært tilfeller for ikke så lenge siden at 
forskere ble konfrontert med atombomben og mis-
bruk av kjemikalier i landbruket. 

Det har vært tider som har vært mye verre enn i 
dag, men jeg husker at når jeg for 10 år siden fortalte 
at jeg var embryolog og genetiker ble jeg møtt med 
skrik og fordømming. Teknikere torde ikke fortelle 
at de arbeidet med embryoer eller gener, og mange 
trodde det virkelig var å gjøre noe grusomt. Dette 
har endret seg, men det er fremdeles noe i luften, 
og jeg mener dette skyldes en stor misforståelse og 
mangel på undervisning, og den generelle oppfatning 
av at om noe er mulig vil det bli gjort av en viten-
skapsmann, og at om man kjenner genene kan man 
manipulere de. Jeg prøver å fortelle folk at det ikke 
er slik i det hele tatt. At man kjenner sekvensen til et 
gen betyr ikke at man kan manipulere det i ethvert 
menneske. Der er man ikke i dag, og det er trolig 
også andre grunner til at dette ikke vil bli gjort. Det 
er mange eksperimenter som i prinsippet kan gjøres, 
men som ikke blir gjort. Dette er det viktig å formidle 
til journalister og folk som er imot vitenskapen.

Nina Witoszek
For å fortsette tråden med Frankenstein-dimensjonen 
av moderne vitenskap: Så vidt jeg vet blir de fleste 
anvendelsesmuligheter av de fleste oppdagelsene 
innen genetikken brukt i industrien og militæret. Vi 
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hører veldig lite om militærets bruk av ny kunnskap 
om genetikk, merkelig nok, men vi hører mye om 
terapeutiske anvendelser – noe som er oppløftende. 
Men militæret vet jeg driver med forskjellige ting 
som ikke blir brakt videre av media, av blant annet 
sikkerhetshensyn fra de militæres side, naturligvis. 
Her blir konspirasjonsteoriene født.

Peter Agre
Vi har ikke så mye informasjon om hva militæret 
driver med, men det er noe informasjon om at USA, 
blant andre land, faktisk har hatt biologiske våpen, 
laboratorier, utviklet med tanke på biologisk krigfø-
ring. Ett eksempel på biologisk krigføring var i det 
18. århundre når amerikanske indianere med vilje 
ble gitt tepper fra folk som hadde hatt kopper. Dette 
med viten om at indianerne var spesielt sårbare fordi 
deres Nord-Amerikanske kultur ikke var utsatt for 
kopperepidemien som hadde rammet Europa. 

Svante Pääbo
En ting som gir grunn til optimisme er studiene av 
genetisk variasjon. Skulle en ønske å lage et biologisk 
våpen som rammet fienden og ikke en selv, vet vi i 
dag at dette vil være umulig basert på kunnskap av 
genetisk variasjon. For vi finner ikke ting som er spe-
sifikke for én gruppe og helt fraværende i en annen. 
Hvis en utvikler biologiske våpen er det mye mer 
trolig at man vil ta i bruk mer konvensjonelle ting 
som kopper og miltbrann, som kanskje kan endres 
slik at det for eksempel spres lettere.

Ole Petter Ottersen
Tilbake til spørsmålet om myten. Jeg mener det 
viktigste her er å få frem at myter skapes av mangel 
på kunnskap. Mangel på kunnskap avler myter. Jeg 
tror vi som arbeider innen vitenskapen må ta ansvar 
selv her. Én ting er å gå til videregående skoler, men 
vi burde gå enda lenger, til grunnskolen og forklare 
hva vi gjør.

Jeg tror dette er den eneste løsningen, for her 
er det ingen enkle løsninger, og forskerne har selv 
ansvar. Og ikke bare journalistene – langt i fra.

Dag O. Hessen
Generelt er det mye positivt å si om den journalis-
tiske utviklingen på dette området, men det er langt 
igjen. Problemet er at så godt som ingen journalister 
har noen bakgrunn i naturvitenskap og de alltid er 
under press fra desken om å lage fengende forsider. 
Men jeg vil si at uvitenhet er et langt større problem. 
En berømt historiker, Eric Hobsbawm, viet det siste 
kapittelet til naturvitenskapen i sin monumentale bok 
om det 20. århundrets historie. Her spør han hvorfor 
folk generelt ikke synes å være komfortable med 
naturvitenskapens store bragder. Han foreslår flere 
interessante forklaringer. Uvitenhet er én av disse. Og 
i tillegg mener han at det er en generell oppfatning, 
ikke blant journalister spesielt, men i befolkningen 
generelt, at forskere har blandede motiver og at mange 
leker gud når det kommer til gener. Så det er på mange 
områder en dyp mistro til naturvitenskapen, som i stor 
grad bygger på uvitenhet. 

Et annet eksempel er at studier viste at bare 
40 % av nordmenn, et velutdannet folk skulle vi tro, 
var klar over at ikke-genetisk endrede tomater også 
inneholder gener. Det er også en mistro til genetikere 
av historiske grunner. Darwinismen vet vi at ble 
brukt, eller rettere sagt misbrukt, som faglig støtte 
for sosialdarwinisme og eugenikk. Dette henger 
fremdeles ved genetikken og darwinismen. Dette 
er grunnen til at jeg mener at vi nå på en måte kan 
betale tilbake ved å bruke genetisk informasjon til 
å vise at det ikke er noe grunnlag for raseforskjeller 
eller rasisme. 

Møteleder Per Egil Hegge
La meg avrunde med to linjer fra den kjente danske 
forfatteren Grundtvig: ”Hvad Solskin er for det sorte 
Muld, er sand Oplysning for Muldets Frænde.”
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Avslutning

Lars Ødegård
Leder av Bioteknologinemnda

De siste syv timene har allerede blitt historie. Men 
som vi alle vet har historien en sterk påvirkning på 
vår fremtid. Denne dagen har gjennom hvert enkelt 
fantastiske foredrag med de påfølgende debattene 
gitt oss en uforglemmelig opplevelse. Foredrags-
holderne og paneldeltakerne har opplyst oss med 
sin kunnskap, inspirert oss med sine perspektiver 
og engasjert oss med sin villighet til å dele sine 
synspunkter. Jeg håper at dere får mulighet til å 
se litt av Norge mens dere er her – hvis ikke vil 
jeg anbefale Ian Wilmut sin metode – å få norske 
barnebarn. Det vil også gjøre det mulig for oss og ha 
fremtidige arrangementer som dette. Jeg vil takke 
både foredragsholderne og paneldeltakerne fra meg 
personlig, arrangørene og fra tilhørerne i salen. 

Til tilhørerne i salen vil jeg takk for at dere 
kom – over 700 totalt. Jeg vil også minne om at 
Bioteknologinemnda legger stort engasjement 
i å forsøke å spre dette viktige kunnskapsfeltet 
til allmennheten. I den sammenhengen utgir vi 
nå to nye diskusjonshefter. “Et barn i ditt bilde”, 
som drøfter dilemmaene ved livets begynnelse, og 
“Stamceller og kloning” som tar for seg utfordringen 
knyttet til kloning og stamcelleforskning. Målet 
med disse heftene er å stimulere flere til å lære 
mer om disse temaene, men også å ta innover seg 
utfordringene knyttet til dem. 

Jeg vil takke møteleder Per Egil Hegge som på en 
effektiv, omsorgsfull og inspirerende måte har brakt 
oss gjennom denne dagen. Hegge har klart å få et 
stort spenn av varierte fagkunnskaper presentert 
på en inspirerende og god måte.

Jeg vil avslutningsvis også få takke Biotekno-
loginemndas sekretariat under ledelse av direktør 
Sissel Rogne og den Norske UNESCO-kommisjonen 
ved Mari Hareide som har gjort dette arrangementet 
praktisk mulig.

Lars Ødegård er gene-

ralsekretær i Norges 

Handikapforbund 

(NHF) og har vært 

medlem av Biotek-

nologinemnda siden 

1998. Nestleder i For-

brukerrådets styre, og 

tidligere medlem av 

flere offentlige utvalg, 

bl.a. Lønning II som 

fremmet innstilling 

om prioritering i helse-

vesenet, Verdikommi-

sjonen, Livshjelpsutvalget m.fl. Har skrevet en rekke artikler 

og foredrag om funksjonshemming og bioteknologi.
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08.15 - 08.45  Registrering

08.55   Dørene stenger (dørene åpnes igjen kl. 10.30)

09.00   H.M. Kong Harald V og H.M. Dronning Sonja ankommer salen 

09.00 - 09.30  Åpning

  Lars Ødegård, leder av Bioteknologinemnda

  Kristin Clemet, Utdannings- og forskningsminister

  Paal Alme, direktør i Norges Forskningsråd  

09.30 - 10.30  Cells from cloned embryos in research and therapy
  Ian Wilmut

10.30   H.M. Kong Harald V og H.M. Dronning Sonja forlater salen 

10.30 - 11.30 On genes and embryos 
  Christiane Nüsslein-Volhard

11.30 - 12.30  Lunsj 

12.30 - 13.30  Aquaporin Water Channels – From Atomic Structure to Clinical Medicine 
  Peter Agre

13.30 - 14.30  A chimpanzee view of the human genome
  Svante Pääbo

14.30 - 15.20  Diskusjon 

15.20 - 15.30  Avslutning
  Lars Ødegård, leder i Bioteknologinemnda

Møteleder: Redaktør Per Egil Hegge

Debattpanel: Professorene Nina Witoszek, Dag O. Hessen og Ole Petter Ottersen

Møteprogram
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Deltagerliste
(Listen er en sammenstiling av forhånds- og etterpåmeldte.)

Abdelhameed, Elameen
Abildgaard, Christina; Norges forskningsråd
Agasøster, Armelle Varnier 
Ahmad, Johnny A. 
Aigeltinger, Leif 
Akselsen, Inger-Lise Wetlesen
Albuquerque, Artur; Nor. College of Fishery Science UiT
Alertsen, Aase Rrye
Aleström, Peter; Dep. of Basic Sciences and Aquatic Medicine
Alm, Dr Vibeke; Inst for Molekylær Biovitenskap, UiO
Amathea, Inger Jerstad
Amlie, Thor
Amundsen, Silja Svanstrøm; Rikshospitalet
Andersen, Bente Alm; Hartvig Nissen vgs.
Andersen, Elisabeth
Andersen, Elisabeth Kirkeng 
Andersen, Jan Terje
Andersen, Jonas; Rudolf Steinerskolen i Vestfold
Andersen, Randi Røed 
Andersen, Tor Øyvind; Dept.of Mol. Biosciences
Anderssen, Erlend Linge 
Andersson, K. Kristoffer; Inst. Mol. Biovitenskap
Andersson, Silvelin; Rudolf Steinerskolen i Vestfold
Andreassen, Tore 
Andresen, Kim
Ansok, Elin
Areffard, Ali 
Arnesen, Margrete
Ask, Tom 
Askautrud, Hanne A. 
Ass-Hanssen, Kristin
Augustson, Ragnhild
Aulie, Arnfinn; BasAM, NVH 
Aune, Laila 
Austbø, Lars 
Avibeck, Ava 
Bachmann, Jutta 
Bachmann, Lutz; UiO, NHM, Zoologisk Museum,
Bakke, Ingrid
Bakke, Tor A.; Zoological Museum
Bakken, Eldbjørg; Solør vgs.
Bakkerud, Kari Gudrun; Hamar Kate
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