Anteckningar genetik
DNA -molekylens tillverkar proteiner
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Hela kroppen består av celler
Mitt i en cell finns cellkärnan
I cellkärnan finns arvsanlagen = kromosomerna = DNA-molekylerna
Alla levande organismer har arvsanlag som är uppbyggda med samma princip.
Människan består av 46 kromosomer = 46 DNA-molekyler (23 kromosomer kommer från
mamman och 23 kromosomer från pappan).
Man har identiskt DNA i alla sina celler men i könscellerna har man endast 23 kromosomer.
Endast kloner (enäggstvillingar) har likadant DNA.
Kromosomernas uppgift är att bestämma i vilken ordning cellerna ska bygga ihop
aminosyror till proteiner.
Aminosyrorna är små delar av de proteiner som vi ätit.
DNA-molekylen ser ut som en vriden stege.
Varje stegpinne består av två kvävebaser, en från varje sida.
Det finns fyra kvävebaser (A, T, C och G).
Kvävebaserna kan endast sitta ihop med varandra på ett sätt.
A med T och C med G.
Det är ordningen på kvävebaserna som bestämmer allt om en organism.
När ett protein ska tillverkas så öppnas en del av DNA-molekylen.
En bit av en DNA-molekyl som ger ett protein är en GEN
En kopia av den öppna delen byggs.
Detta går eftersom kvävebaserna endast sitter A med T och C med G.
Kopian heter mRNA
Utanför cellkärnan finns många ribosomer = proteinfabriker
I ribosomerna finns aminosyrorna som du ätit.
mRNA tar sig ut ur cellkärnan och till en ribosom.
Ribosomen läser av mRNA. Den läser av tre kvävebaser åt gången.
En kombination av tre kvävebaser är en kod för en speciell aminosyra.
Ribosomen kan på så sätt läsa av kvävebasernas ordning tre åt gången och sätta ihop
aminosyror efterhand.
Raden av aminosyror är ett protein.
Nästan allt i kroppen är proteiner.

DNA -molekylens kopierar sig själv när cellen delar sig (mitos)
Våra celler delar sig i likadana delar med jämna mellanrum.
Då måste DNA -molekylerna kopiera sig så varje ny cell får en identisk kopia.
Det går till såhär:
1 DNA -molekylerna öppnar sig i mitten längs med stegen
2 kvävebaser som finns i närheten hoppar på halvorna
3 Då bildas två kompletta DNA -molekyler

4 När cellen delas dras den ena kopian till den
nya cellen och den andra till den andra.

Bildande av könsceller (meios)
•
•
•

Könsceller är spermier och ägg.
De innehåller endast 23 kromosomer.
När de ska bildas så behöver en vanlig cell kopiera sig och sedan dela sig i två omgångar.

Hur ärver vi egenskaper
•
•

46 kromosomer kan delas in i 23 par som är numrerade från 1 till 23.
Varje par består av en kromosom från mamman och en från pappan.

De två kromosomerna i ett par bär på anlag för samma egenskaper i kroppen. Som hos
blomkromosomen på bilden. Ett kromosompar bär på anlag för samma egenskap. I detta fall för
blomfärg. Anlaget för färg sitter på samma plats i både kromosomen från mamman och pappan. I
detta exempel har de olika färg = olika alleler

Om tillexempel anlagen (genen) för hur naglarna ska se ut sitter på kromosompar fem så sitter de
på samma plats på båda kromosomerna i par fem, både på den från mamman och den från
pappan. Anlag(gen) för ögonfärg sitter bland annat på kromosompar 15. Då finns det på samma
plats på båda kromosomerna i kromosompar 15. Generna kan dock bära på olika anlag. Den ena
kanske bär anlag för blåögdhet och den andra kanske bär anlag för brunögdhet.

Man får egenskaper för allt från både sin mamma och pappa. Oftast får barnet egenskaper som är
mitt emellan föräldrarnas. Vissa egenskaper är dock sådana att den ena egenskapen är starkare
än den andra. Man säger att det är en dominant gen. Det räcker att få en dominant gen från en av
föräldrarna för att man ska få den egenskapen. Så är det med ögonfärg. Den bruna färgen är
dominant och man säger att den blå/gröna genen är vikande (eller recessiv). Det räcker att få den
bruna genen från en förälder för att man ska bli brunögd.
Man skriver dominanta gener med stor bokstav och vikande med liten bokstav.

Nu ska vi titta på hur en egenskap ärvs. Då tittar vi bara på ögonfärgsgenen på kromosompar 15.
Man kan ha:
BB = personen har fått en dominant gen för brunögdhet från båda föräldrarna. Man säger att
personen är homozygot(två lika dana gener) brunögd. Personen är brunögd och bär bara på
brunögda gener.
Bb = personen har fått en dominant gen för brunögdhet från en förälder och en vikande gen för
blåögdhet från andra föräldern. Man säger att personen är heterozygot (två olika gener) brunögd.
Personen är brunögd men bär en gen för blåögdhet som inte syns.
bb = personen har fått en vikande gen för blåögdhet från båda föräldrarna. Man säger att
personen är homozygot(två lika dana gener) blåögd. Personen är blåögd och bär bara på blåa
gener.
Könsceller har endast en kromosom av samma sort i varje könscell. När spermie och ägg smälter
samman blir kromosomuppsättningen komplett.
Man kan se hur egenskaper ärvs genom att rita korsningsscheman. Nedan ser man hur två
heterozygot blåögda föräldrars barn kan bli beroende på vilken spermie som träffar ägget.
Här ka man se att 25% av barnen blir homozygot brunögda, 50% av barnen blir heterozygot
brunögda och 25% av barnen blir homozygot blåögda.

GMO Genetiskt modifierad organism
Människan har alltid försökt förbättra husdjur och nyttoväxter. Man har gjort det genom att para individer
som har de egenskaper man vill ha och hoppats på att barnen ska få båda föräldrarnas bra egenskaper.
När det gäller växter kallar man det för växtförädling, när det gäller djur kallar man det avel.
Nu har man uppfunnit en metod där man kan bestämma exakt vilka egenskaper en avkomma (barnet) får.
E -nivå: Man ändrar arvsmassan hos en organism så att den får nya egenskaper
För högre betyg:
Alla levande organismer (växter och djur) har DNA -molekyler i sin cellkärna. De ser ut på samma sätt
oavsett vilken organism det är. Det är antalet DNA molekyler och i vilken ordning kvävebaserna sitter som
skiljer organismer åt.
En bit av en DNA -molekyl som ger ett protein är en GEN
Människan har kommit på metoder som kan klippa ut en gen från en DNA -molekyl och klistra in den i en
annan DNA -molekyl. Då kommer ribosomerna hos den organism som fått den nya genen börja tillverka det
protein som genen kodar för.
EXEMPEL
Läkemedel
• Man har klippt ut genen för proteinet insulin och satt in den i bakterier för att bakteriens ribosomer
ska tillverka detta protein. Bakterien delar sig snabbt och alla de nya bakterierna har då också
genen för insulin. Alla dessa bakterier kommer nu tillverka insulin. Man har sedan metoder för att få
ut insulinet från bakterierna. Insulin är proteinet som gör att sockret vi ätit går in i cellerna och inte
stannar i blodet.
•

På samma sätt har man gjort med proteinet som behövs för att blod ska koagulera (stelna efter sår)
och man har då fått fram en medicin som hjälper människor med blödarsjuka.

•

Tillväxthormon kan man numera få fram med hjälp av genteknik.

Livsmedel
För att förbättra egenskaper hos mat har man tagit gener från en sorts mat och klistrat in i DNA-molekylen
hos fröer från en annan sorts mat.
Det kan hjälpa maten att tex:
• Bli nyttigare
• Inte åldras

•

Stå emot
insektsangrepp

•
•

Klara kyla
Bli större

Det finns egentligen inget som tyder på att GMO -mat är farlig att äta. Man kan dock fundera på om man
tex sätter in en fisk -gen i en tomat, tål då en fiskallergiker tomaten??
Det man oroar sig för är tex:
• Vad händer om GMO -generna sprider sig i naturen och börjar fortplanta sig med vanliga
växter/djur.
• Vad händer om GMO -växten står emot alla sjukdomar och sedan kommer ut i naturen? Hur går det
med ekosystemen?
• Om endast stora företag äger rätten till GMO -grödorna får de stor makt över matproduktionen.

Champinjoner som inte mörknar
Forskare i USA har använt CRISPR/Cas9 på trädgårdchampinjon. I sitt genom har champinjonen
gener för enzymet polyfenoloxidas, ett enzym som gör att svamparna mörknar när de utsätts för
till exempel tryck. Med CRISPR/Cas9 inaktiverade forskarna några av dessa gener genom att
avlägsnat några få baspar. Det bildas då inget proteinmed genen som mall och champinjonerna
mörknar inte lika fort.

Tomater för stadsodling
Forskare i USA har med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 utvecklat tomatplantor för stadsodling.
Plantorna liknar en bukett där själva blommorna i buketten ersatts av körsbärstomater. De
två gener som forskarna redigerat gjorde att plantorna slutade växa tidigare än normalt och blev
mer kompakta. Istället för att fortsätta växa på höjden och bredden använde plantorna sin energi
till att producera blommor och frukter.
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Den urbana tomaten. Foto: Lippman Lab, Cold Spring

Växter som mognar snabbt och ger god skörd på liten yta är enligt forskarna egenskaper som
passar väl för stadsodling. Men det kan också finnas andra användningsområden. USA:s federala
myndighet för luft- och rymdfart (NASA) har till exempel visat intresse för tomatplant

Vad säger lagstiftningen?
Grödor som förädlats via strålning, eller att växtmaterial utsatts för mutagena ämnen är genetiskt
modifierade organismer enligt EU:s lagstiftning, men undantas reglering. De behandlas alltså på
samma sätt som grödor som förädlats via till exempel korsning. Om en gensax används regleras
grödan som en genetiskt modifierad organism, även om inget nytt DNA integrerats i grödans
genom. Det är vad som för tillfället gäller inom EU, medan man i många andra länder valt att inte
reglera genomredigerade grödor på samma sätt som en klassiskt genetiskt modifierad gröda.

Uppdaterad november 2020.

