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Blir vi mennesker stadig likere, 
eller bare mer forskjellige?

Påstanden om at befolkningsgrupper rundt om i verden nærmest er genetisk like, er under press. De siste årene er 

det gjort undersøkelser som tegner et annet bilde. På DNA-nivå gjennomgår menneskene en rekke endringer. Vi er 

kanskje ikke så like vikingene som vi trodde?

Casper Linnestad

Det moderne mennesket vandret ut fra Af-
rika for rundt 40 000 år siden og spredte 
seg til alle verdenshjørner. Det ble møtt av 
ulikt klima, varierende mattilgang og for-
skjellig sykdomspress. Tilpasningene er for 
en stor grad forklart med at det er foretatt 
kulturelle justeringer, mer enn at genetik-
ken har spilt en rolle. Arvestoffet til men-
nesker, hvor det enn lever, er 99,5 % iden-
tisk. Da skulle man kanskje tro at vi ikke 
utvikler oss i ulike retninger. Men tenk da 
samtidig på at sjimpansegenomet er 98 % 
identisk vårt. Det skal altså ikke mye til før 
konsekvensene blir store.

Raske genetiske endringer 
En amerikansk forskergruppe publiserte 
nylig resultater i tidsskriftet PNAS som 
antyder at de genetiske endringene hos oss 

Fusjoner
I det begrensede antallet svulster som så 
langt er sekvensert, er kanskje den største 
overraskelsen at det oppdages så mange 
“fusjonsgener”, altså gener som er brutt og 
satt sammen igjen av biter fra forskjellige 
steder i genomet. Slike gener er hittil 
vesent lig observert i svulster som har syn-
lige kromosomforandringer, der man i mi-
kroskopet kan se nye “translokasjonskro-
mosomer” som er satt sammen av deler fra 
to eller flere kromosomer. Det nye er imid-
lertid at det er mange skjulte translokasjo-
ner, det vil si omstokkinger som vi ikke 
kan se i mikroskop. Også her er biter av 
arvestoffet som normalt ligger langt fra 
hverandre skjøtt sammen i nye mønstre og 

kan gi helt “nye” og ubeskrevne fusjonsge-
ner. Hvor mange av disse som er viktige 
for kreftprosessen, gjenstår å se. 

Hva kom først?
Vi antar at mange av mutasjonene og 
translokasjonene ikke medvirker til selve 
kreftutviklingen, men er et resultat av at 
kreftgenomet er ustabilt. Vi må derfor se-
kvensere mange svulster av hver type for å 
identifisere forandringer som går igjen og 
derfor kan antas å være viktige. Det er spe-
sielt interessant med de mange nye fu-
sjonsgenene, som vil gi opphav til fusjons-
proteiner. Disse proteinene er i de fleste 
tilfeller farlige fordi de har endret aktivitet 
eller funksjon. På den annen side, nettopp 

fordi de er forskjellige fra de normale pro-
teinene i kroppen bør det være mulig å ut-
vikle målrettet terapi som ikke rammer 
normale funksjoner. 
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mennesker nå skjer svært hurtig. Spesielt 
fort har det gått siden siste istid for 10 000 
år siden. Analysene inngår i det såkalte 
HapMap-prosjektet. I dette undersøkes 
lengre kromosomområder markert  av 
SNP-er, enkeltbaseforandringer i DNA 
som gjør oss istand til å følge nedarvingene 
av disse kromosomområdene. Arvestoff fra 
270 forskjellige japanere, kinesere, nigeria-
nere og nord-europeere avdekker at det 
utvikles gen-forandringer som er forskjel-
lige både mellom folkeslag og fra konti-
nent til kontinent. Arbeidet antyder at vi 
ikke utvikler oss i samme retning, men at 
vi blir stadig mer forskjellige.

Fra før har vi velstuderte eksempler på 
blant annet utviklingen av karaktertrekk 
som redusert hudpigment, øyefarge og 
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melkesukkertoleranse. Mørkhudete har 
problemer med å produsere nok D-vita-
min i den mørke årstid langt fra ekvator, 
noe som fører til rakitt, skjelettsvekkelse 
på grunn av manglende kalkinnbygging. 
En lysere hud gjorde at noen av oss er til-
passet et liv under reduserte lysforhold. 
Europeere og asiater har fått lys hud som 
følge av at rundt 20 ulike mutasjoner kan 
gi redusert produksjon av hudpigmentet 
melanin. Blå øyne kan ha vært med ”på 
lasset” i utviklingen mot mindre pigment 
og er trolig et karaktertrekk som ikke er 
eldre enn 10 000 år.

Da jakt- og samlerkulturen ble supplert 
med landbruk og husdyr, ble det med ett 
viktig å kunne nyttiggjøre seg melk gjen-
nom hele livet. Mutasjonen som gjorde det 
mulig å bryte ned melkesukker (laktose) 
oppstod i Nord-Europa for ca. 8000 år si-
den og finnes nå i 80 prosent av den euro-
peiske befolkningen, mens den bare opp-
trer hos 20 % blant afrikanere og asiater. 
Med mer stedbundne bosetninger kom 
også ulike typer sykdommer, som kolera, 
tyfus og malaria. Mennesker med mot-
standskraft ble favorisert. I deler av Afrika 
er det nå en blodtypekomponent ”Duffy” 
som opptrer med høy hyppighet (80-90 % 
i visse befolkningsgrupper) og som gir be-
skyttelse mot malaria. Blant hvite er denne 
blodtypen bare til stede hos 3-5 %.

Hva med intelligens og 
temperament?
Men det er ikke bare i fysiske og ernæ-
ringsfysiologiske egenskaper vi gjennom-
går endringer. Nyere studier antyder at det 
også skjer en utvikling når det gjelder kog-
nitive egenskaper og hjernefunksjon. Selv 
om man vel foreløpig må ta slike undersø-
kelser med en klype salt, er det ikke til å 
komme forbi at for eksempel Ashkenazi-
jøder er overrepresentert blant nobelpris-
vinnere, sjakkmestere og personer med IQ 
godt over gjennomsnittet. En genetisk se-
leksjon kan ha funnet sted de siste tusen år 
som følge av at denne folkegruppen av re-
ligiøse og kulturelle årsaker for en stor 
grad har arbeidet innenfor kunst, kultur, 
eiendom og finans. En bieffekt er at de 
dessverre også har en overhyppighet av en-
kelte alvorlige genetiske sykdommer.
 
Stopp litt nå
Selv om det er mange nye studier som pek-
ter på at menneskelig evolusjon er inne i en 
periode preget av raske endringer, er det 

nok av dem som maner til edruelighet og 
at vi skal være forsiktige med å trekke for 
raske slutninger. Mange av analyseverk-
tøyene er nye og vi forstår vel heller ikke 
dynamikken i genomet vårt godt nok. Ge-
netiske endringer over tid behøver heller 
ikke å skyldes positiv seleksjon, men kan 
faktisk være styrt av rene tilfeldigheter. 

Genetisk drift
DNA er utsatt for et kontinuerlig foran-
dringspress fra stråling, kjemikalier og 
tabber som kopieringsenzymene våre gjør i 
cellene. Når hver av oss fødes er vi kanskje 
utstyrt med hundre helt nye mutasjoner. 
Dersom de hadde vært alvorlige nok, ville 
vi aldri vært født. De fleste mutasjonene 
havner i ikke-kodende deler av arvestoffet 
og har derfor neppe betydning. Noen av 

disse forandringene vil dø ut i en popula-
sjon, andre vil være med videre og kan tilta 
i hyppighet over generasjoner ved rene til-
feldigheter. Denne prosessen kalles gene-
tisk drift og er dermed forskjellig fra na-
turlig seleksjon. Desto mindre en 
populasjon er, desto større andel av DNA-
forandringene må tilskrives genetisk drift. 
Tenk deg en populasjon av stripete og sorte 
katter på en øy. Et vulkanutbrudd tar med 
seg alle de stripete kattene mens et par 
sorte overlever. Dette er ikke overlevelse av 
de mest skikkede, men de heldigste! 
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Leirbål i afrikansk ørkensand. Det moderne mennesket vandret ut fra Afrika for rundt 40 000 år siden og 
spredte seg til hele kloden. Selv om arvestoffet mellom oss mennesker er 99,5 % likt, viser nye analyser at 
genomet er i endring og at disse forskjellene varierer fra kontinent til kontinent. Foto: Istockphoto.




