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Hvor kommer vi fra?

The National Geographic Society har gjennom de siste hundre år finansiert ekspedisjoner til ukjente deler av verden og 

presentert spektakulære reportasjer for oss i tidsskriftet National Geographic. Nå går de igjen nye veier, eller rettere sagt gamle 

veier. De vil i samarbeid med IBM finne mer ut av hvordan mennesket har vandret ut av Afrika og blitt til de ulike folkeslag. 

Denne ekspedisjonen utfører de ved å ta prøver av deg og meg. 

Sissel Rogne

Det er lenge siden det ble slått fast at ”vi 
alle er afrikanere”. Det vil si at mennesket 
som art oppstod i det østlige Afrika for 
omlag 1,8 millioner år siden. Homo erectus 
var ikke særlig imponerende verken i stør-
relse eller styrke. Men på sine to føtter om-
dannet arten seg gradvis til Homo sapiens 
og spredde seg til alle deler av verden. 
Denne tilpasningsdyktigheten tilskrives 

menneskets hjerne, som gjorde at det man 
manglet i fysisk utrustning, kunne kom-
penseres ved hjelp av kreativitet og samar-
beid, der språk var en viktig ingrediens.

Hvorfor har så folk vandret? Leting etter 
bedre livsvilkår gjennom istider og ørken 
er opplagt. Men hva med den senere tid 
av menneskets historie? Hvorledes har 

kulturen hatt betydning for utbredelsen 
og blanding av folkeslagene? Hvor opp-
stod språkene, og hvordan ble de spredt? 
Dette er av de mange interessante spørs-
mål dette prosjektet ønsker å finne ut av 
ved å kartlegge mange personers arve-
stoff og deres slekts opprinnelse. Prosjekt 
er stort, dyrt og finansiert med støtte av 
Waitt-familiens fond i USA.

For dette kartleggingsprosjektet av men-
neskets vandringsruter ut av Afrika (kalt 
The Genographic Project, se www.geno-
graphic.com) er det etablert en organisa-
sjon med regionale kontorer for å koordi-
nere innsamlingen av blodprøver, isolere 
DNA og holde orden på spørreskjemaer. 
Analyser og lagring skal foregå i hoved-
kvarteret i Washington DC. IBM er en 
vesentlig samarbeidspartner for å struktu-
rere og lagre all informasjonen som frem-
kommer, på en sikker måte. 

Det regionale kontoret for Europa er i 
Barcelona. Europa er på mange måter en 
smeltedigel med innvandring fra mange 
kanter. Målet her er å samle inn 10 000 
blodprøver fra hundre ubeslektede euro-
peiske menn innen hver av hundre inter-
essante populasjoner, dvs. befolknings-
grupper med en spesiell historie. I alt 
ønskes 100 000 på verdensbasis. Og det 
vil være spesielt ønskelig å rekruttere fra 
urbefolkningene. 

Forskeren Pierre Zalloua innhenter samtykke fra en mann nord i Tsjad til å delta i det store kartleggings-
prosjektet for menneskets vandringsruter i regi av National Geographic og IBM. Foto: David Evans/
National Geographic.
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Hvorfor bare menn?
Prosjektet skal kun rekruttere menn. 
Menn har Y-kromosom som kun nedar-
ves fra fedre. Farslinjene følges altså gjen-
nom Y-kromosomgenetikk. Slekten til 
mennenes mødre kan også undersøkes 
ved å studeres mitokondriene. Dette er 
organeller som finnes i alle celler og som 
produserer energi for kroppen. Mitokon-
drier har sitt eget lille arvemateriale med 
13 gener. Mitokondriene nedarves gjen-
nom mødrene fordi disse organellene fin-
nes i eggcellen og ikke i sædcellene. Ved 
bare å benytte menn kan forskerne altså 
allikevel både følge morslinjene og fars-
linjene i befolkningen. De er ikke alltid 
de samme, noe Island er et godt eksempel 
på. Her kom mennene hovedsakelig fra 
Norge, mens mange kvinner var av kel-
tisk opprinnelse fordi de var hentet med 
fra Irland og de britiske øyer under vi-
kingtoktene. Og igjen: Hensikten er å se 
på vandringene og ikke andre egenskaper 
hos personene, som for eksempel deres 
sykdomsdisposisjoner.

Urfolk skeptiske til prosjektet
The National Geographic Society har ikke 
på dette tidspunkt utarbeidet noen ”liste” 
over hvilke befolkningsgrupper som øn-
skes undersøkt. Urfolk er spesielt interes-
sante i genetisk sammenheng fordi de 
kom tidlig til et sted, ofte er relativt sted-
bundne og gifter seg lokalt. På denne må-

ten blir det ikke så mye ”innblandinger” 
av andre befolkningsgrupper. 

Men slike undersøkelser kan gi ny og uøn-
sket informasjon og skape frykt for at dette 
kan medføre ny diskriminering eller tap av 
tilkjempede rettigheter. Hva om de likevel 
ikke er et urfolk? Hva om andre var bosatt 
på stedet før dem? Slike og lignende spørs-
mål reises mange steder i verden. Dette har 
derfor medført at urbefolkningsgrupper 
har stilt seg meget skeptiske til prosjektet. 
Svarene kan gi ny kunnskap om våre his-
toriske og kulturelle røtter, men de kan 
også tilspisse konflikter angående eierskap 
til naturressurser, som er basert på hvem 
som er urfolk og som derigjennom skal ha 
spesiell rettigheter. Men gentesten kan 
også benyttes til noe positivt. De ameri-
kanske indianerne benytter eksempelvis 
en mitokondriell genetisk markør som be-
vis på at de er av indiansk opprinnelse og 
derigjennom skal ha spesielle rettigheter i 
USA som urbefolkning. 

Fra Norge ønsker de å samle inn mellom 
400 og 500 prøver spredt utover landet. 
Spesielt interessant er det jo at vi i Norge 
har en samisk befolkning. Samene er et ur-
folk og har spesielle rettigheter. Men det 
har også vært uttrykt skepsis knyttet til at 
blodprøvene innsamlet i prosjektet kan be-
nyttes til å ”karakterisere” de forskjellige 
folkegruppene både med hensyn på syk-

domsrisiko og andre egenskaper. I denne 
sammenhengen blir det viktig at også de 
samiske fagmiljøer og Sametinget blir hørt, 
for slike prosjekter kan både ha positive og 
negative effekter for befolkningsgruppen. 

Blodprøvene 
Innsamlingen av DNA-prøvene skal fore-
gå over en femårsperiode. Teknikkene 
som benyttes er de samme som til identi-
fiseringsarbeid innen rettsmedisinen, der 
man sammenlikner noen utvalgte områ-
der med særlig stor variasjon på kromoso-
mene våre. I tillegg benyttes analyse av 
enkeltbasevariasjoner, de såkalte SNP-er 
(”single nucleotide polymorphisms”). 
Denne metoden er basert på at det over alt 

Kart over menneskets vandringsruter ut av Afrika. Et fem-års forskningsprosjekt lansert av National Geographic og IBM vil undersøke disse rutene nærmere ved å 
analysere kromosomer fra menn i ulike befolkningsgrupper. Foto: National Geographic Maps.

Hodeskalle av Homo rhodensiensis, rundt 
200 000 år gammel. Dette kan være en av for-
fedrene til det moderne mennesket, Homo sapi-
ens. Foto: PhotoWorks/YAY Micro.
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på kromosomene våre har skjedd mutasjo-
ner opp gjennom tidene. Disse variasjo-
nene håper man kan belyse hvordan ulike 
befolkningsgrupper har migrert og eta-
blert seg over tid. Det finnes millioner av 
slike variasjoner mellom oss. Egne team 
blir sendt ut for å ta blodprøvene. Den en-
kelte som gir blod, må være over 18 år og 
gi skriftlig samtykke til deltagelse i pro-
sjektet. Deltagerne skal også svare på spør-
reskjema om navn og fødselsår samt alle 
de data man kan forvente at folk husker 
angående navn og opprinnelse til sine for-
fedre. Dette har vist seg meget nyttig fordi 
det er en sterk korrelasjon mellom navne-
nes opprinnelse og hvor den enkelte fami-
lie stammer fra. 

DNA isoleres så fra blodet og lagres  på 
ubestemt tid for forskningsprosjektet. 
Det skal ikke lages cellelinjer eller gjøres 
noe annet med prøvene, for mange er 
imot at celler lever videre i laboratorier 
uavhengig av individet de stammer fra. 
Det skal heller ikke gjøres noen medisin-
ske undersøkelser av deltakerne i prosjek-
tet, og deltagerne kan når som helst trek-
ke seg fra prosjektet. I så fall skal data og 
prøvematerialet fra personen automatisk 
fjernes.

Et viktig poeng er at prosjektet skal ha 
samtykke fra de nasjonale forskningsetis-
ke komiteer, og derfor har også De forsk-
ningsetiske komiteer i Norge blitt kontak-
tet. Disse har igjen henvendt seg til Bio-
teknologinemnda for samarbeid om etisk 
vurdering av dette prosjektet. 

”For den nysgjerrige”
De som ikke vil delta i selve prosjektet, 
men er nysgjerrige på egen opprinnelse, 
kan kjøpe et prøvetakingssett og sende 
inn egne celler fra munnhulen. DNA fra 
disse cellene isoleres og analyseres, og ved 
hjelp av en kode på tilsendt prøvesett, kan 
den enkelte gå inn via internett og finne 
sin slekts ”historie”. Disse dataene blir 
bare lagret i fem år i den sentrale databa-
sen i Washington DC. Deretter blir de 
makulert dersom deltageren ikke ønsker å 
overføre dem til det store forskningspro-
sjektet. Da må den enkelte i så fall under-
tegne spesielle samtykkeskjema. 

Andre lignende forskningsprosjekter
Prosjektet til The National Geographic 
Society er ikke unikt. Flere laboratorier 
har arbeidet med lignende problemstil-
linger ved å se på genetisk variasjon hos 

forskjellige befolkningsgrupper verden 
over. To store undersøkelser er nylig pu-
blisert (i Nature og Science februar 2008) 
der 51 forskjellige befolkninger verden 
over er undersøkt med de samme gentek-
nologiske metoder. Her er 650 000 for-
skjellige SNP-er og kopiantallvariasjoner 
av genene våre benyttet for å studere fol-
kevandringer, egenskaper og sykdomsri-
siko. Mye tyder på at det ikke finnes noe 
som heter raser; vi er alle bare varianter 
på en slags glideskala. 

Men dersom slike studier er gjort, hva er 
da vitsen med å gå i gang med dette store 
National Geographic-prosjektet? Det hev-
des at dette kan gi et mer finmasket nett 
over vandringsveier og ikke minst kultu-
renes betydning for vandringene – eller 
omvendt. Så får vi se om det er mulig å 
finne også kulturhistoriske forklaringer 
ved hjelp av genteknologi.
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Spencer Wells og Jason Blue-Smith ekstraherer DNA fra innsamlede prøver nord i Tsjad før de reiser videre. Foto: David Evans/National Geographic.




