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Den genetiske kode… 

• Oppnøstingen av 

den genetiske kode 

foregikk i to 

hovedtrinn: først 

selve strukturen… 

• Så informasjons-

gangen 

 



Cricks sentraldogme:  

DNA ->RNA -> proteiner 

Watson: “En gang trodde vi at vår skjebne lå i stjernene.  

Nå vet vi at den, i store trekk,  ligger i genene”. 



To karikerte ytterpunkter 

Det biologiske = determinisme 

Er vi “genstyrte roboter”? 

Det humanistiske = fleksibilitet 

Er vi “en blank tavle”? 



Hvor stor “makt” har gener 

• Gener og det allmennmenneskelige 

(eks er vi egoistiske og brutale fra 

naturens side? Hva er “naturlig”)? 

• Gener og rase- kjønnsforskjeller? 

• Gener på det individuelle nivå 

• Gener, vilje, skyld og ansvar? 

• Gener i rettssalen? 

• Gener og rus, dop og dopamin  

 

 



Den menneskelige natur 

• Kan biologien by på 
annet enn dårlig nytt 
når det gjelder 
mennesket? 

• Er ikke biologiens 
budskap 
konkurranse og 
survival of the fittest? 

• Må kultur og religion 
tøyle 
sosialdarwinisme og 
sosiobiologi? 



Egoisme er naturlig,  

men det er også sosialitet og 

moral! 
• Individgjenkjennelse 

• Etteraping, rettferdighet 

• Evnen til innlevelse 

• En logisk vei fra enkel 
resiprositet til empati og 
moral, men hva med 
samvittighet og etikk? 

• Nødvendig egenskap hos 
sosiale dyr – fra vampyrer 
til aper 

• Eks god og dårlig 
samvittighet… 

 



Tilbake til sentraldogmet; 

genomet var ikke hugget i stein… 

• Barbara McClintocs 
observasjon av “jumping 
genes” (1948 – Nobelpris 
i 1983) 

• Mobile transposons 
skapte dynamiske genom 

• Påvirker exons nedstrøms 

• Grunnlaget for 
restriksjonsteknologi 

 



Fragmenter av budskap  

i livets bok 



Genom-ekspansjon: 
intron-akkumulering eller polyploidi 



Hvorfor – og hva betyr det? 

• Minst 95 % av DNA består av “søppel-DNA” 
(bare 1.5 % koder for proteiner – altså “ekte” 
gener?  

• Store deler av vårt genom består av “free-riders”, 
inaktive “pseudogener”, virusliknende sekvenser, 
deler av bakteriegenom, etc.  

• 45% av vårt DNA er mobile transposons, 8 % 
retrovirus, > 1% bakteriegener 

• Mye av dette “parasittiske” DNA`et påvirker oss 
på mange vis, kan gi raske genetiske endringer, 
mutasjoner og sykdommer -  men også immunitet 
mot sykdommer 



..og mer kompleksitet… 

• Vårt genom er en mosaikk av DNA-fragmenter 

fra virus, bakterier og trolig endel annet 

• Våre celler har organeller som engang var 

bakterier – en livsnødvendig symbiose 

• Et voksent menneske består av 1013 eukaryote 

og 1014 bakterie- celler i tillegg til et ukjent antall 

sopp og virus (90 % ikke-humane celler). 

• Vi har drøyt 20 000 gener, det finnes minst 150 x 

fler mikrobielle gener 

• Over 1000 arter av bakterier i tarmens 

mikrobiom 

• Altså: hvem er “jeg”? 

 



Mer enn E. coli 
• Metagenomikk: utføres i tarm 

og på skinn. Fanger opp 

genetisk diversitet av bakterier, 

virus, sopp mm 

• Har påvist en rekke ukjente 

bakteriearter og proteiner som 

kan påvirke magesår, evne til å 

bryte ned sukkere og 

aminosyrer 

• Metagenomikk relatert til 

sykdom, evt 

stoffskifteproblemer: er slike 

tilstander relatert til spesifikke 

bakteriesamfunn? 



Noen facts… 

• Vi har ca 98 % likhet i DNA med sjimpansen (og 

det er større likhet mellom menneske og 

sjimpanse enn mellom sjimpanse og gorilla..) 

• Vi deler også mer enn 70 % av arvestoffet vårt 

med mus 

• En egenskap kan påvirkes av mange gener og 

ett gen kan påvirke mange egenskaper 

• Det finnes hierarkier av gener – endring i 

kontrollgener kan gi store utslag. 

• Antall kopier av gener er ofte avgjørende 

 



Epigenetikk –  

et lite poeng til Lamarck? 
• Det genetiske uttrykk er mer 

fleksibelt enn man lenge trodde – 

påvirkes bl.a. i sterk grad av diett, 

men også andre miljøfaktorer (jfr. 

eneggede tvillinger…) 

• En naturlig del av fosterutviklingen 

• En evolusjonær respons for 

fleksibilitet og for å unngå genetiske 

”sjablongresponser” 

• Påvirkes også mentale effekter (jfr 

omsorgs og museunger…) 

• Noen av disse endringene er også 

arvbare 

• MEN vi er også født med 

epigenetiske mønster 

 





Epigenetikk 





Epigenetikk og rus 

• 40 – 70 % arvelig disposisjon for 

alkoholisme – trolig har rusavhengighet 

generelt et sterk genetisk komponent 

(men involverte gener er lite kjent…) 

• Kan den ”manglende heritabilitet” dels 

være epigenetisk? 

• Mange eksempler på at rusmisbruk i 

seg selv gir epigenetiske endringer av 

genekspresjon i hjernen.  



Men arvesynd? 

• Epigenetiske mønstre (disposisjoner) er i 

seg selv arvelige – og altså ikke ”frie” 

miljøvariable 

• Epigenetiske effekter kan også overføres, 

men avtar gjerne etter 2-3 generasjoner 

(med noen unntak, men få studier) 

• Altså: ikke en lamarckistisk arvesynd, 

men miljøet er viktigere enn man (mange) 

trodde 



Altså.. 

• Sentraldogmet fortsatt (stort sett) gyldig – og 

Lamarck tok (stort sett) feil… 

• …men bildet er mer nyansert, genomet er 

mer dynamisk både mht kodende og ikke-

kodende elementer 

• Informasjonsmengden kan øke ved rske 

dupliseringer som så kan selekteres på 

• Og på toppen av dette kommer 

epigenetikken! 

• Mao: store forskningsoppgaver venter! 


