
Stadig bedre metoder be-
nyttes for å kartlegge eller 
sekvensere arvematerialet 
i forskjellige arter. Dette 
gir nå gode muligheter til 
å sammenligne vårt arve-
materiale, DNA, med nært 
beslektede arter. I nærstå-
ende arter er nesten alt 
arvematerialet identisk 
med vårt. Dermed er det 
ikke her det best bevarte 

Den lille, store forskjellen
Selv om det humane arvemateriale nå er kartlagt, gjenstår det store arbeidet med 

å forstå hvordan vi funksjonerer. Hittil har forskerne sammenlignet oss mest med 

fjerntstående arter, som fisk, mark og flue. For å finne ut om hva som er typisk for 

mennesket, må vi imidlertid studere våre nærmeste slektninger innen dyreriket.

som er mest interessant, 
snarere det som er forskjel-
lig. De artene som det er 
spesielt interessant å sam-
menligne oss mennesker 
med, er den vanlige sjim-
pansen og bonobo (dverg-
sjimpansen), som vi delte 
forfedre med for omtrent 5 
millioner år siden. 

Utfordringen er å finne 
ut hvilke av disse forskjel-

lene som har betydning. 
Dette er vanskelig av flere 
grunner. Én grunn er at 
forskjellene er så mange. 
Vel så viktig er imidlertid 
at de egenskapene vi liker 
å kalle spesifikke for men-
nesket, så som språk og 
høyt intellekt, er meget 
komplekse, med mange 
gener involvert. Selvopp-
tatte som vi er, er det 
tusenvis av forskere som 
studerer menneskets histo-
rie, sosiologi, våre syk-
dommer, hvordan vi opp-
fører oss og så videre. Men 
det er bare et par hundre 
forskere som gjør det 
samme med apene. 

Max Planck i Leipzig
Ved Max Planck-instituttet 
i Leipzig samarbeider for-
skere fra flere fagdisipliner 
på temaet ”Hva er typisk 
for mennesker?” Avdelin-
gen for primatologi har 
forskningsstasjoner i 
Afrika der de studerer kul-
tur og psykologi hos sjim-
panser, bonobo, gorillaer 
og orangutanger. Her sam-
menlignes menneskebarn 
og apebarn i deres 10 før-
ste levemåneder. Dermed 
kan man kartlegge når og 
hvordan vi utvikler hjer-
nens evne til tanker og 
følelser. I tillegg har de en 
avdeling for lingvistikk 
(språklære) og én for pale-

ontologi (læren om forhis-
toriske livsformer og fossi-
ler).

Liten forskjell
Forskningsresultater fra 
disse avdelingene viser at 
mesteparten av de egen-
skapene vi anser som men-
neske-spesifikke, eksem-
pelvis språk og kulturell 
utvikling, ikke er forbe-
holdt oss. Det er ikke abso-
lutte forskjeller – det er 
gradsforskjeller. For eksem-
pel kan en sjimpanse lære 
riktig bruk av 200 symbo-
ler eller ord. De har et 
slags språk – bare ikke så 
komplekst. 

Ulik genregulering
Forskningsresultater siden 
70-tallet har vist at vi er så 
like apene at det er vikti-
gere hvordan genene skrus 
av og på, enn hvordan de 
ser ut. Den egentlige for-
skjellen mellom oss og 
apene må dermed være 
regulative mutasjoner, som 
påvirker når og hvor kraf-
tig de ulike genene aktive-
res.

Genene i arvematerialet 
(genotypen) er avgjørende 
for utseende og andre 
egenskaper (fenotypen). 
De gener som er aktive, 
kopieres i form av RNA, 
som igjen er utgangspunkt 
for tillaging av protein. 
Ved å måle mengden av 
RNA fra hvert gen i ulike 
kroppsvev, kan man under-
søke hvilke gener som er 
skudd på og få en peke-
pinn på hvor mye protein 
som blir produsert. I 
denne sammenhengen er 
det spesielt interessant å 
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studere genaktivitet i hjer-
nen. Hvor mange av de 
noen tusen genene er for-
skjellige mellom mennes-
ker og aper? Svante Pääbo 
viste i sitt foredrag til at 
det kun er omtrent 10 % av 
genaktiviteten i hjernen 
som variererer signifikant 
mellom mennesker og 
aper. Men er disse forskjel-
lene av betydning for hjer-
nens funksjon? Skulle man 
kunne tenke seg at dette er 
forskjeller som er selektert 
for av en spesiell grunn? 
Gir disse forskjellene en 
fordel for den ene eller 
andre arten?

Er utvikling en 
tilfeldighet?
Pääbo trakk oss med i 
hvordan han arbeidet med 
å sette opp hypoteser for å 

forstå vår egen utvikling, 
menneskets evolusjon. Har 
mutasjonene i genomet 
eller arvematerialet vårt 
noen virkelig funksjonell 
konsekvens, eller er de 
bare tilfeldige hendelser? 
Forskjellene i fenotyper, 
dvs. forskjeller i utseende 
eller egenskaper, er imid-
lertid sannsynligvis ikke 
en tilfeldighet, men et 
resultat av seleksjon under 
artenes utvikling. Det fak-
tum at vi har språk, skyl-
des at det var en fordel en 
gang i fortiden å ha et 
språk, at de som hadde de 
genene eller genvariantene 
som ga denne muligheten, 
hadde en fordel som 
gjorde at disse egenska-
pene, eller genene for disse 
egenskapene, nå er spredt 
til alle mennesker.

Hypotesetesting
Dersom de 10 % forskjel-
lene som ses i genuttrykk i 
hjernen ikke har funksjo-
nell betydning for forskjel-
len mellom mennesker og 
aper, ville vi forvente at 
disse forskjellene ganske 
enkelt bare ble større over 
tid etter som artene utvi-
klet seg i egne retninger. 
Det ville ikke være slik at 
arter som er mentalt og 
følesesmessig mer avan-
serte, har flere forskjeller i 
hjernen. Derfor har Pääbos 
gruppe studert hvorledes 
tusen gener i hjernen hos 
menneske reguleres i for-
hold til tilsvarende gener 
hos sjimpanse, orangutang 
og rhesusmakakene. Disse 
sammenligningene viser at 
forandringene er overras-
kende konstante, at de skjer 

gradvis over tid. Det kan 
derfor tyde på at de fleste 
forskjellene ikke har gitt 
noen fordel i evolusjonen.

Men selv om flestepar-
ten av gen-endringene ikke 
skulle ha noen funksjonelle 
konsekvenser, finnes det 
kanskje gener som innen 
arten er så strengt regulert 
at de ikke tillates å endres 
mye fordi dette får for store 
negative konsekvenser? 
Slike gener burde i så fall 
variere lite mellom arter. 
Likeledes skulle vi forvente 
at dersom gener varierer 
eller endres hyppig blant 
oss mennesker, skulle vi 
forvente å finne relativt 
stor variasjon også mellom 
artene. Pääbo og hans 
gruppe har derfor sett etter 
gener med uvanlig lite, eller 
uvanlig mye, variasjon.
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Genenes 
utviklingshastighet
Hvis det var slik at muta-
sjoner bare var tilfeldige, 
skulle funksjonelle gener 
som lager proteiner ikke 
variere mer enn genlik-
nende DNA-sekvenser 
som ikke lager proteiner, 
de såkalte pseudogener. 
Pseudogener kan være 
gener som tidligere virket, 
men som fikk mutasjoner 
en gang i fortiden slik at de 
for eksempel har fått et 
”stopp-kodon” med det 
resultat at ikke noe protein 
blir laget fra dem. Disse 
DNA-sekvensene vil der-
med være upåvirket av 
seleksjonspress.

Ved å studere og sam-
menligne variasjonene i de 
funksjonelle genene med 
pseudogenene mellom 
mennesker og sjimpanser, 
er konklusjonen at de i 
snitt varierer like mye. 
Dette taler for teorien som 
sier at de fleste forskjellene 
i genaktivitet, både innen 
og mellom arter, virkelig 
er seleksjonsmessig sett 
nøytrale og uten funksjo-
nelle konsekvenser. Det er 
altså bare en sjelden gang 
at mutasjonene har funk-
sjonell betydning.

Relevante forskjeller
Hvordan finner vi så de 
forandringene som er rele-
vante for evolusjon blant 
alle disse forskjellene? 
Svante Pääbo viste til 
undersøkelser i fem for-
skjellige kroppsvev: 
hjerne, hjerte, lever, nyrer 
og testikler, i mennesker 
og sjimpanser. De fant at i 
hjernen er det mye mindre 
variasjon i genuttrykk, 
både innen og mellom 
artene. Dette mente Pääbo 
trolig skyldes at hjernen er 
avhengig av meget nøye 
regulering av genaktivitet 

for å funksjonere.
For å finne utviklings-

messige forskjeller mellom 
oss og våre nære ”slektnin-
ger”, gikk forskerne til-
bake til antagelsen om at 
hvis endringene i genene 
er nøytrale, skulle endrin-
ger i genene oppsamles 
med samme hastighet på 
”slektstreet”, altså med 
like raske endringer på 
slektsgrenen for mennes-
ker som for grenen av 
sjimpanser, fra en felles 
stamfar. Hvis det var 
seleksjon for eksempel i 
mennesker, ville vi for-
vente en oppsamling av 
flere endringer hos men-
nesker enn hos sjimpanser. 
Ved igjen å studere genut-
trykkene i ulike vev, fant 
forskerne at det i hovedsak 
ikke er mer endring på 
menneskelinjen enn på 
sjimpanselinjen. For hjer-
nen var det imidlertid en 
statistisk signifikant for-
skyvning, med større end-
ringer i menneskelinjen 
sammenlignet med sjim-
panselinjen. Det ser altså 
ut til å være noe spesielt 
med menneskets hjerne.

Evnen til språk
Utfordringen blir nå å 
finne de endringene som 
har hatt betydning for vår 
egenart. Men dette er 
meget komplisert forsk-
ning. Pääbo illustrerte 
dette ved å fortelle om 
forskningen sin knyttet til 
ett slikt ”kandidatgen”, et 
gen involvert i tale og 
språk. 

En familie i England har 
en spesiell type språkpro-
blem. De har problemer 
med artikulasjon og kutter 
derfor ut unødvendig 
grammatikk. Når det gjel-
der musikk, har de ikke 
problem med tone, men 
med rytme. Denne egen-

skapen skyldes forandrin-
ger i ett enkelt dominant 
regulatorisk gen, kalt 
FOXP2, hvis funksjon er å 
skru av og på andre gener. 

Musens genom er kart-
lagt, og siden mus ikke 
snakker, skulle vi forvente 
at de ikke hadde dette 
genet, eller det skulle være 
svært annerledes. Pääbo 
ble overrasket da de gjorde 
sammenligningen mellom 
mus og menneske. Av de 
750 aminosyrene som 
genet FOXP2 koder for, er 
det bare tre forskjeller. Det 
er faktisk dermed et av de 
mest konserverte genene 
vi kjenner. Ved sammenlig-
ning med apene, fant de at 
sjimpansen kun har én 
enkelt forskjell fra mus. To 
av forskjellene finnes bare 
i mennesker og har trolig 
skjedd i de siste 5 millio-
ner år på utviklingslinjen 
til mennesker. Den første 
endringen skjedde i løpet 
av de 140 millioner år fra 
vi skilte lag fra mus til vi 
skilte lag fra apene. 

Fordi det er så få end-
ringer, kan det fremdeles 
bare være et utslag av til-
feldigheter. Men hvis disse 
to endringene i FOXP2-
genet virkelig er positivt 
selektert og betyr noe spe-
sielt, må bærere av denne 
varianten ha hatt en fordel 
slik at dette genet ble 
spredt raskt blant mennes-
ker. Da skulle vi forvente å 
se det samme mønsteret 
for andre variasjoner i 
områdene på hver side av 
denne delen av genet, vari-
asjoner som ikke har noen 
konsekvenser, men som 
ble nedarvet sammen med 
den interessante egenska-
pen som ga et seleksjons-
messig fortrinn. Ved å 
sekvensere områdene 
rundt FOXP2-genet, fant 
man at dette var tilfelle. 

De to mutasjonene har 
oppstått under mennes-
kets utvikling og bredt seg 
hos menneskeslekten. 
Dateringen er vanskelig, 
men Pääbo antydet at det 
skjedde i løpet av de siste 
500 000 årene, trolig i løpet 
av de siste 250 000 årene. 

Unike gen-endringer
Endringene i FOXP2-genet 
er unike for mennesker. 
Dette passer med hypote-
sen fra noen paleontologer 
om at utbredelsen av men-
nesker på kloden er knyt-
tet til utviklingen av en 
evne til språk. Men her 
skal vi være forsiktige med 
å trekke forhastede kon-
klusjoner. Det eneste vi vet 
med sikkerhet er at når 
dette genet er skadet i 
mennesker som lever i 
dag, har de problemer 
med å snakke forståelig. Vi 
vet at genet var positivt 
selektert nylig i vår histo-
rie, men vi vet ikke om 
denne positive seleksjonen 
i hjernen hos mennesket 
hadde å gjøre med språk 
og tale. Det er bare den 
beste hypotesen så langt. 
Vanskeligheten ligger nå i 
å vise at evolusjonen av 
mennesket kanskje særlig 
har med språk og tale å 
gjøre. Vi kommer her rett 
inn i problematikken knyt-
tet til forskning på noe 
som er menneskespesifikt. 
Her har vi nemlig ikke 
noen dyremodell å basere 
forskningen på. 

En mulighet er å se etter 
”tilbake-mutasjoner” hos 
mennesker. Det er seks 
milliarder mennesker, så 
statistisk forventer vi at 
enhver mutasjon som er 
forenelig med liv, vil eksis-
tere et sted i verden. Like-
vel kan dyremodeller være 
praktiske. Pääbos gruppe 
har innført de mennes-
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kespesifikke endringene i 
FOXP2-genet hos laborato-
riemus, slik at de produse-
rer det menneskelige vari-
anten av FOXP2-protein, 
men regulert som et vanlig 
musegen, og uten at 
musen begynte å snakke 
med forskerne av den 
grunn! 

I dette tilfellet leter man 
selvfølgelig ikke etter 
snakkende mus. Familien i 
England med den omtalte 
genfeilen gir indikasjoner 
på at genet har betydning 
for muskelkontroll i stem-
mebånd, lepper og tunge. 
Stemmen vår er avhengig 
av presis kontroll i løpet 
av millisekunder. Med en 
dyremodell, her mus, kan 
man derfor se etter endrin-
ger i muskelbruken i 
munn og ansikt hos 
musene. Men her minnet 
Pääbo oss på at det ikke er 
ett gen for språk. Det er 
mange gener, og dessuten 
en stor miljøpåvirkning. 
De av våre forfedre som 
hadde mutasjonen, hadde 
bare en selektiv fordel i et 
samfunn der vokalkom-
munikasjon, eller en form 
for ”urspråk” allerede var 
viktig. Da (som nå?) kan 
det spille en rolle for hvor 
mange avkom du får, om 
du kan snakke bedre eller 
synge vakrere og mer inn-
yndende. 

Vi er alle afrikanere!
Etter foredraget ble Pääbo 
utfordret av professor Dag 
O. Hessen, Universitetet i 
Oslo, på teorien om at alle 
nålevende mennesker  
stammer fra en liten stam-
me som oppsto i Afrika for 
noen hundre tusen år 
siden. Dette mente Hessen 
har betydning for vår opp-
fatning av raser, siden det 
er svært få genetiske for-
skjeller mellom etniske 

grupper. Dette fortjener 
mer oppmerksomhet, 
mente han, siden mange av 
konfliktene i verden påstås 
å være etniske konflikter. 
Det er virkelig ikke grunn-
lag for å si at folk tilhører 
en bestemt etnisk gruppe 
basert på genetiske profi-
ler. Etter Hessens mening 
er dette av de vesentligste 
resultater av genomforks-
ningen. 

Dette var også Pääbo 
enig i, og han påpekte at 
mennesker er unike ved at 
vi har så begrenset gene-
tisk variasjon. Tar vi to til-
feldig utvalgte mennesker, 
uansett hvor de lever på 
kloden, og to tilfeldig 
utvalgte sjimpanser, uan-
sett hvor i Afrika de lever, 

vil sjimpansene ha tre gan-
ger så stor genetisk varia-
sjon. Dette selv om det er 
bare 200 000 sjimpanser i 
verden og alle lever i 
Afrika, og det bor 6 milliar-
der mennesker over hele 
kloden. 

Tar vi for oss den lille 
variasjonen vi har blant 
mennesker og ser på hvor-
dan den er fordelt over 
kontinentene, finner vi at 
vi har mest variasjon 
innen Afrika. Hvis vi slår 
sammen resten av men-
neskene i verden, så vil vi 
se at disse har mindre 
variasjon enn den vi finner 
i Afrika. Men den variasjo-
nen vi finner i befolknin-
gen 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. Fra et 
genetisk synspunkt er vi 
alle 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 for-
stand at ”alle her” har den 
genvarianten, og ”ingen 
der” har den samme. Det 
hele dreier seg om fre-
kvenser av genutgaver 
(alleler). Derfor mener 
Pääbo det er interessant å 
se på individer, snarere 
enn grupper. To etniske 
nordmenn kan være mer 
forskjellige enn en nord-
mann og en kineser.

Menneske og sjimpanse har nesten 99 % av genene felles. Evolusjonsmessig står menneske og sjimpanse hverandre 
nærere enn sjimpanse og orangutang. Likevel befinner vi mennesker oss i en særstilling på grunn av evolusjonen av 
hjernen og våre mentale evner. Illustrasjon: Svante Pääbo.
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