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Er det en sådan udskiftning af en aminosyre,
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vi skal tro på har drevet udviklingen fra en lille

Der findes forskellige former for mutatio-

primitiv celle til flagermusens sonarsystem eller

ner, og jeg beskæftiger mig her ikke med de for-

kaskelothvalens tilpasning til store havdybder?

mer for mutationer, der flytter rundt på gener-

Vi glemmer nogle gange, hvor komplekst livet

ne eller sletter information. De har ikke rele-

er, når vi taler om liv. Tag f.eks. den menneske-

vans her, da hovedpointen i positive mutatio-

lige hjerne  den består at ca. 10.000.000.000

ner
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millioner forbindelser i hjernen. Hvis vi tilplan-

leveret råstoffet til livets store udvikling. No-

ter 60 gange Danmarks areal med træer med

gen eller noget må have skabt den enorme in-

celler! Det giver 10

2

3861 træer for hver km , og vi siger, der er

formation, vi finder hos alt levende  hvis vi

100.000 blade på hvert træ, så vil antallet af bla-

udelukker en intelligent skaber har vi kun mu-

de svare til antallet af nerveforbindelser i din

tationernes tilfældighed tilbage.

hjerne!

Faktisk har mennesket i gennemsnit brug

Det er optimisme at kalde denne mutation

for 10 positive mutationer om måneden for at

et skridt i livets udvikling, for det må nærmere

kunne nå frem til vores udviklingsstadie. Det er

betegnes som held i uheld - en fejl viste sig at

helt umuligt, da vi ikke engang kender til een

være nyttig. For det første er der ikke opstået

positiv mutation hos mennesket. Desuden vil

noget nyt, og for det andet drejer det sig om en

det kræve langt flere mutationer, end der i vir-

ændring, der kun kan finde sted, fordi et desig-

keligheden finder sted, fordi der kun opstår ca.

net protein allerede var til stede på forhånd.

30 negative i et helt liv.

Desuden er det også et eksempel på, at evolutio-

Spontane mutationer sker i alle levende or-

nen er blind. Ikke kun fordi mutationer er 100

ganismer, og de kan typisk være opstået ved en

% tilfældige, men som vi kan se her, er bakteri-

fejlafskrivning af DNA eller pga. påvirkning af

en ikke på vejmod en højere udvikling.

radioaktiv stråling eller varme. Mutationer er i
regelen negative og må regnes som fejl. Derfor

Mutationer er evolutionens modsætning

er cellen også på forskellig måde designet til at

På trods af dette eksempel på en positiv mutati-

modstå mutationer, da den formår at rette ho-

on er der stadig stor tavshed, når man spørger

vedparten af de fejl, der opstår.

efter eksempler på observerede positive mutati-

Ser vi på mennesket, kan vi ikke helt undgå

oner. Der er sikkert flere, men manglen er reg-

den negative indflydelse fra mutationer. I løbet

len frem for undtagelsen. Man får ofte præsen-

af livet bliver vi i gennemsnit påført 30 negative

teret eksemplet med sejlcelle anæmi i Afrika,

mutationer. Hvis vi er heldige, opstår de ikke i

men det er ikke en positiv mutation. På trods

kønscellerne og ikke før, vi har fået børn, for så

af, at den sygdom giver en længere overlevelse

tager vi mutationerne med i graven.

for mennesker med ubehandlet malaria, er den
skyld i blodpropper, smerter, slagtilfælde, øget
risiko for infektioner, knogleskader, kroniske
bensår, tidlige nyresten, lungeblokader, nyreskader, blodpropper i leveren, øjenskader,
blodmangel (anæmi) og hæmmet vækst og en
død i en tidligere alder. Det er ikke uden grund,
man bliver behandlet for det på hospitalerne.
Negative mutationer er reglen frem for und-

Evolutionsteorien har sat sin lid til, at mutationer kan levere råmaterialet til evolutionens

tagelsen, og sejlcelle anæmi er blot et eksempel

fremadrettede udvikling  det er grundlæggen-

på endnu en negativ mutation. Der findes

de for teorien. Uanset om vi observerer, bereg-

mindst 4000 kendte sygdomme hos mennesket,

ner eller filosoferer over virkningen af mutatio-

der er opstået ved en negativ mutation.

ner, så vil virkningen overordnet set være nega-
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tiv. Det er på trods af, at der kan komme en



kortsigtet positiv mutation ved ændring af det,

dendal uddannelse 1999
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signalerne skal finde sted, skal der ske en lang
række positive mutationer i ét hug før det giver
en fordel.
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Den kunstige livmoder

Det kan ikke lade sig gøre! Man kan ikke lave en kunstig livmoder! - Sådanne udsagn
hørte man tit for 10-15 siden. Men nu er den kunstige livmoder på vej - i hvert fald, hvis
man skal tro The O bserver/
Guardian fra d. 10. februar 2002. Det fremgår heraf, at forskere
ved C ornell University nu faktisk har taget de første overbevisende skridt i retning af
udvikling af den kunstige livmoder. Der har netop været afholdt en international konference i O klahoma under titlen: The End of Natural Motherhood? - 
Afslutningen af det
naturlige moderskab
.

Selv om der stadig er et stykke til frembringelsen af en kunstig livmoder, og selv om avisartiklernes tidshorisonter på 
få årnok er overdrevet optimistiske (bioteknologisk set), er
hovedlinjen i forskningen og perspektiverne ikke til at tage fejl af. Vi (eller i det mindste
generationen efter os) kommer til at skulle tage stilling til spørgsmålet: Vil det være etisk i
orden at overlade graviditeten og fødslen til en maskine?
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