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»STOP en tilfældig mand på gaden og spørg 
ham, om han er klar over, at videnskabs-
mænd nu kan skabe en virus i laboratoriet i 
stedet for at skulle fange den i naturen. Du 
vil se en øjeblikkelig følelsesmæssig reak-
tion.«

Ordene kommer fra den amerikanske fy-
siker Gerald Epstein, der er ekspert i viden-
skab og sikkerhed på det amerikanske Center 
for Strategic and International Studies.

De faldt på Science Sunrise-konferencen, 
som Roskilde Universitetscenter afholdt 
i sidste uge. Her var emnet skabelsen af 
kunstigt liv fra bunden, ændringen af ek-
sisterende liv og ikke mindst, hvordan vi 
skal forholde os til det. Hvis man skal tro 
Epstein, så sætter disse teknologier altså 
virkelig gang i følelserne. Konferencen 
havde da heller ikke kun tiltrukket de bio-
loger og kemikere, der arbejder med selve 
teknologierne. Blandt talerne på kongressen 
var fi losoffer, eksperter i forholdet mellem 
videnskab og samfund, en repræsentant for 
det kinesiske landbrugsministerium og altså 
en sikkerhedsekspert.

Der er to hovedretninger i arbejdet med 
at skabe kunstige levende celler. Den ene 
tilgang kaldes bottom-up. Her forsøger man 
at skabe liv fra bunden ved hjælp af kemi-
kalier. Den anden tilgang kaldes top-down. 
Her tager man udgangspunkt i eksisterende 
DNA-strenge, som man afkoder, genskaber 
ved hjælp af kemi og sætter sammen igen, 
eventuelt på måder der ikke eksisterer i na-
turen.

Steen Rasmussen, professor og centerle-
der fra Syddansk Universitet, er en af de for-
skere, der arbejder med at skabe kunstigt liv 
fra bunden. Han har også bemærket, hvilke 
billeder teknologierne sætter i gang hos be-
folkningen og særligt hos medierne:

»Normalt er videnskab en usynlig stør-
relse i samfundsdebatten, og derfor er jeg 
ked af, at når der glimtvis kommer stor 
opmærksomhed fra medierne, så bliver der 
snakket om Frankenstein og Terminator, og 
mere kommer der ikke rigtigt ud af det. Vi 
er nødt til at tage teknologi og videnskab 
alvorligt, for det vil ændre vores livsbetingel-
ser og vores samfund mere end noget andet. 
Derfor bør videnskab og teknologi være en 
del af samfundets planlægning og en del af 
den offentlige diskurs.«

»SELV OM der ikke skulle være nogen reel 
risiko i dag, så er opfattelsen i befolkningen 

og blandt politikere, at der er en risiko, og 
det er i sig selv grund nok til at tage emnet 
op.« Sådan siger Mark Bedau, professor fra 
Reed College i USA, der er involveret i ar-
bejdet med bottom-up tilgangen og en af de 
fi losoffer, der deltager i konferencen.

Steen Rasmussen er enig: »Vi er nødt til 
at tage det alvorligt, og det gør vi. Faktisk 
så meget, at mange af vore kolleger synes, 
at vi er tåbelige, fordi vi skaber opmærk-
somhed om nogle ting, der ikke er rele-
vante, fordi der ikke er nogen reel risiko i 
dag.«

Mark Bedau mener heller ikke, at der 
er nogen risiko forbundet med bottom-up 
tilgangen i dag: »Der er endnu ikke lavet 
nogen kunstige celler fra bunden og op. Vi 
arbejder med noget, der minder om salat-
dressing blandet med sæbe,« siger han og 
tilføjer, at det selvfølgelig vil kræve nogle 
helt andre etiske overvejelser, når man 
får skabt den første levende celle, og når 
man skaber celler, der kan smitte eller er 
giftige.

Top-down forskerne kan allerede i dag 
lave giftige og smitsomme celler. Det er de 
forskere, Gerald Epstein refererer til, når 
han fortæller, at videnskabsmænd i dag kan 
skabe vira i laboratoriet: »Man kan lave vira 
i dag, og på et senere tidspunkt vil man være 
i stand til at lave højere former for organis-
mer.«

Arbejdet med at fremstille højere former 
for organismer er allerede i gang. I januar 
kunne det amerikanske J. Craig Venter 
Institute melde, at de havde fremstillet et 
kunstigt bakteriegenom. Nu er udfordringen 
at indsætte det genom i en eksisterende 
bakterie, der er tømt for indhold for at skabe 
en levende bakteriecelle baseret kun på det 
genom. Ifølge Gerald Epstein kunne ter-
rorister i dag vælge at benytte teknologien 
til at lave farlige bakterier med i stedet for at 
skulle igennem besværet med at fi nde dem 
i naturen eller stjæle bakterier fra et labora-
torium.

Indtil videre er det dog kun nogle få typer 
vira, det ville være lettere at fremstille kun-
stigt end at fremskaffe ved hjælp af de tradi-
tionelle metoder. Det drejer sig for eksempel 
om koppevirus, der kun er tilgængelig i et 
par laboratorier i verden, og ebola, som man 
ikke rigtigt ved, hvor fi ndes naturligt. Ideen 
om en super-virus, som ikke er kendt i na-
turen, som smitter let og er mere farlig end 
dem, vi kender, mener Gerald Epstein dog 
ligger nogle år ud i fremtiden:

»Vi kender ikke nok til biologi til at kunne 

lave dem fra bunden. Der er for mange af 
delene, hvis funktioner vi ikke kender, men 
meget kan ske i løbet af fem år. Vi skal 
spørge os selv om, hvad vi om fem år gerne 
ville have gjort fem år tidligere.«

LIGESOM risiciene ligger noget længere 
ude i fremtiden, når man taler bottom-up 
tilgangen fremfor top-down tilgangen, så har 
det også længere udsigt, før bottom-up tek-
nologien kan bruges til noget. Der tales om 
muligheden for at skabe levende materialer, 
der kan reparere sig selv, men man mangler 
stadig at skabe den første kunstige, levende 
celle.

Ifølge Steen Rasmussen har man alle byg-
gestenene klar: »Det er ligesom i et orke-
ster: vi har de enkelte instrumenter og dem, 
der skal spille dem, men opgaven er nu at få 
dem til at lære at spille sammen. Problemet 
er, at hele systemets dynamik altid er mere 
kompliceret end den simple sum af de en-
kelte deles dynamik. Det er ligesom med en 
trafi kprop. Den enkelte bil laver ikke en kø, 
men det kan en masse biler tilsammen.«

Blandt top-down forskerne tales der om 
nye muligheder for at skabe medicin og et 
alternativ til traditionelt brændstof. Heller 
ikke her er man dog helt i mål endnu, men 
ifølge Robert Friedman, der er vicepræsi-
dent for Center for Public Policy på J. Craig 
Venter Institute, har teknologien dog alle-
rede nu vist sine første tegn på brugbarhed:

»Den største succes har været, at man har 
været i stand til at benytte et syntetisk gen 
som forstadie til at lave antimalaria-medici-
nen Artemisinin.«

Artemisinin har ellers kun kunnet udvin-
des af planten Artemisia annua, hvilket har 
gjort leverancen ustabil og dyr, og man har 
ikke kunnet producere den kunstigt med de 

traditionelle bioteknologiske metoder. Der-
for kan det syntetiske gen gøre, at artemisi-
nin kan produceres i industriel skala til gavn 
for de mange fattige, der lider af malaria.

TEKNOLOGIERNE kan altså både bruges 
til gode og onde formål, og det er netop pro-
blemet, hvis man vil regulere dem. Selv om 
der er risici forbundet med især top-down 
tilgangen, så mener Gerald Epstein ikke, at 
man har mulighed for bare at nægte folk at 
gå videre med udviklingen af teknologierne:

»Der er ikke nogen knap, hvor man kan 
slukke. De bliver brugt legalt så mange ste-
der, og hvis man stiller fordele og risici op 
over for hinanden, så er fordelene altså langt 
størst.«

Den holdning deler Mark Bedau. Han 
fortæller, at man i Europa traditionelt ar-
bejder med et såkaldt forsigtighedsprincip. 
Her er det forskernes opgave at bevise, at 
det, de udvikler, ikke er farligt. Det står i 
modsætning til det, han kalder »den blinde 
optimisme«, hvor bevisbyrden påhviler sam-
fundet:

»Vi har i mange tilfælde brændt os på den 
blinde optimistiske tilgang, men problemet 
ved forsigtighedsprincippet er, at det bygger 
på, at tingene er gode nok, som de er, og at 
de bliver ved med at være gode nok, hvis 
man ikke gør noget. Sådan er det imidlertid 
ikke altid,« siger Mark Bedau og uddyber: 
»Jeg siger ikke, at man skal handle risika-
belt, men man skal også overveje fordelene 
ved at handle.«

Gerald Epstein mener også, at man ud 
fra et sikkerhedssynspunkt er nødt til at 
fortsætte forskningen i teknologierne: »Det 
er meget let at sige: Vi skal ikke gøre noget, 
hvis vi ikke kan bevise, at der ikke er nogen 
risiko, men ud fra et sikkerhedssynspunkt er 
der altså en lige så stor risiko forbundet med 
ikke at fortsætte.«

Han mener, at sikkerhedsfolk helst vil 
være de første, der opdager en ny potentiel 
farlig teknologi, og de vil i hvert fald ikke 
være for langt bagefter:

»Hvis man er så forsigtig, at man ikke 
kan undersøge, hvilke risici der er forbun-
det med en teknologi, så bliver man meget 
sårbar over for dem, der ikke bekymrer sig 
om sikkerhed eller forsigtighedsprincipper. 
Det er forståeligt, at folk vil undgå at gå ned 
ad en vej, hvor de ikke kender risikoen, men 
sikkerhedsfolk vil stille det modsatte spørgs-
mål: hvad er konsekvenserne af at ignorere 
de teknologiske muligheder. Det vil de så 
veje op imod risikoen ved at fortsætte.«

Kunstigt liv. Forskere, der forsøger at skabe kunstigt liv, må slås med skræmmebilleder af Frankensteins monster m.m. Men 
hvilke konsekvenser har det egentlig at fortsætte arbejdet, og hvilke har det at lade være?

Kampen mod Frankenstein

Deltagerne i RUCs konference, Sunrise, om kunstigt liv er lokket ud på en ganske eksisterende mark bag universitetet.

Hvis man er så forsigtig, at 
man ikke kan undersøge, 

hvilke risici der er 
forbundet med en 

teknologi, så bliver man 
meget sårbar over for dem, 

der ikke bekymrer sig 
om sikkerhed eller 

forsigtighedsprincipper.«
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