
Kva er eit gen?
Dei fleste har lært at eit gen er eit 
avgrensa stykke av DNA-et som 
kodar for eit protein, eller delar av eit 
protein, og at eit gen har bestemte 
start- og stoppstadar. Eukaryote 
organismar, slik som menneska, kan 
lage fleire protein frå same gen. Dette 
kan skje fordi gena våre er bygde opp 
av såkalla ekson og intron. Eksona 
inneheld instruksjonar for å lage pro-
tein, mens introna som ligg mellom 
eksona ikkje kodar for protein. Når 
cella lagar RNA-molekyl, lagar den 
fyrst eit langt RNA-molekyl som 
inneheld både ekson og intron. Der-
etter kuttar den ut dei delane av 
RNA-molekylet som ikkje kodar for 
protein, altså introna. I denne proses-
sen kan cella setje saman eksona på 
ulike måtar slik at ein får RNA-mole-
kyl som lagar ulike protein.

No som ein har analysert genomet 
nærare, viser det seg at det ikkje er 
fullt så enkelt.

Transkript i staden for gen?
Fleire byrjar no å sjå på genomet som 
eit kontinuerlig transkript (sjå tekst-
boks om RNA side 17) der ekson frå 
ulike ”gen” kan kombinerast for å 
danne RNA, altså transkript. Eksona 
kan til og med kome frå ulike kromo-
som. Kanskje er det altså ikkje slik at 
eit gen har ei definert byrjing og ein 
definert slutt. Dette er med på forklare 
kvifor vi kan klare oss med relativt få 
gen i forhold til andre organismar.

Ein studie av kva RNA som blir 
laga frå ti humane kromosom, viser 
at det blir danna mange ulike RNA 
frå same DNA, frå begge DNA-trå-
dane og mange frå DNA-område 
som ein meiner ikkje kodar for pro-
tein. Det er og mange overlappande 
transkript. 

Det viser seg at mesteparten av 
RNA-et som blir danna i cellene ikkje 
kodar for protein. I mus blir 63 pro-
sent av genomet oversett til RNA, 
men berre 1-2 prosent av genomet 
kodar for protein. Ein har og funne 

mykje små RNA-molekyl og anna 
RNA med ukjent funksjon. 

Vi arvar meir enn DNA-sekvens
Stadig fleire studiar viser at det er 
meir enn DNA-sekvensen som blir 
overført frå generasjon til generasjon. 
Det er vist at nedarva RNA-molekyl 
påverkar fargen på halen hos mus 
(sjå artikkelen ”Kva arvar vi eigent-
leg frå foreldra våre?” side 16). Vi kan 
og arve modifisering av DNA og pro-
tein (sjå artikkelen ”Kvifor er einegga 
tvillingar forskjellige?” side 19).

Er definisjonen viktig?
Har det så nokre praktiske konse-
kvensar korleis vi definerer eit gen? 
Jo, når ein for eksempel leitar etter 
årsaker til sjukdom, kan det å jobbe 
etter forenkla modellar gjere at ein 
overser viktige funn. Det at ein ikkje 
har ein klar idé om kva eit gen er, kan 
og hindre samarbeid mellom forska-
rar. For bioinformatikarar som for 
eksempel leitar etter sjukdomsgen og 
samanliknar gen mellom ulike orga-
nismar, har det og betyding. 

Ei gruppe på 25 forskarar i det 
såkalla Sequence Ontology Consor-
tium som lagar definisjonar for å 
gjere det lettare å samanlikne gen-
sekvensdatabasar, sat saman i to 
dagar og kom fram til følgjande defi-
nisjon av eit gen: Lokaliserbart 
område av genomsekvens som korre-
sponderer til ei arveeining som er 
kopla til regulatorisk region, trans-
kribert region og/eller andre funk-
sjonelle sekvensregionar.

Dette er kanskje ikkje ein defini-
sjon som er klar for lærebøkene enno. 
Forvirringa kring kva eit gen er, gjer 
at det er fleire som byrjar å bruke ord 
som transkript eller ekson.

Kjelde:
Pearson, H., What is a gene? Nature 
2006, 441(7092):469-74.

Etter som kunnskapen om det 

humane genom aukar, stiller no 

fleire og fleire spørsmål ved kva eit 

gen eigentleg er. 
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Arvestoffet vårt DNA er bygd opp av to DNA-
trådar som er tvinna rundt kvarandre og dannar 
ein DNA-heliks. Det er framleis meir å oppdage 
for komande forskarar for å forstå kva vi arvar og 
korleis genaktivitet blir regulert. 
Foto: Corbis/Scanpix.
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Vi veit at miljøfaktorar som sigarett-
røyk og stråling kan skade DNA-et 
vårt og endre rekkefølgja på basane i 
gena våre. Men miljøfaktorar som 
fysisk aktivitet og kosthald kan endre 
genaktiviteten i cellene våre utan å 
påverke baserekkefølgja i gena våre. 
Slik sett kan både dei miljøfaktorane 
vi sjølve blir utsette for, og dei miljø-
faktorane foreldra våre har vore 
utsette for, påverke genaktiviteten vår. 

Studie av dyr og menneske
Ved å endre dietten til gravide mus 
har forskarar klart å endre farge på 
pelsen til musungane og forandre kor-

Kvifor er einegga 
tvillingar forskjellige?

Aldring, kreft, mentale lidingar og infertilitet er alle sjukdommar som 

kan skuldast endring i genaktivitet som ikkje er forårsaka av endring i 

baserekkefølgja i arvestoffet, DNA. I tillegg til baserekkefølgja har vi 

nemleg epigenetisk informasjon i arvestoffet vårt. No leitar forskarane 

og i denne informasjonen når dei skal finne årsaka til sjukdomsutvikling. 
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leis dei reagerer på stress. 
Hos menneske veit ein at einegga 

tvillingar kan vere i ulik fysisk forfat-
ning og få forskjellige sjukdommar 
sjølv om dei har dei same genvarian-
tane.

Så kva er det som skjer i dei gra-
vide musene? Og kvifor er einegga 
tvillingar forskjellige? Forklaringa er 
at miljøfaktorar samspelar med gena 
våre. Miljøfaktorar påverkar oss gjen-
nom heile livet heilt frå vi er i mor sin 
mage. Korleis dette skjer veit ein ikkje 
heilt, men svaret ser ut til å liggje i epi-
genetikken: korleis andre instruksjo-
nar i DNA-molekylet enn baserekke-

• 1860-åra Munken Gregor Mendel 
formulerer arvelovene sine etter å 
ha studert eigenskapane til erte-
planten. Han konkluderer med at 
kvar eigenskap var styrt av dis-
tinkte einingar, det vi i dag kallar 
gen, og at vi har to kopiar av kvar 
av desse einingane. Vi arvar ein 
kopi frå mor og ein frå far. Gena 
blir fordelt til kjønnscellene uav-
hengig av kvarandre.

• 1909 Ein dansk botanikar brukar 
ordet gen for fyrste gong.

• 1910 Studiar av bananfluger viser 
at gena sit på kromosoma.

• 1941 Ein kjem fram til at eit gen gir 
eit protein/enzym.

• 1944 Ein finn ut at gena er laga av 
DNA-molekyl.

• 1953 Den kjemiske strukturen til 
DNA-molekylet blir publisert. 
Samtidig oppstår teorien om at 
DNA går via RNA for å bli pro-
tein.

• 1977 Ein finn ut at gen er oppdelt i 
delar, det vil seie at eit gen kan 
lage fleire protein. Dette skjer ved 
ein prosess som blir kalla alterna-
tiv spleising. Alternativ spleising 
gjer at kodande sekvensar blitt sett 
saman ulike måtar. Dermed får ein 
lage ulike RNA-molekyl som lagar 
ulike protein. 

• 1993 Fyrste mikro-RNA identifi-
sert i ormen Caenorhabditis elegans.

• 2006 Ideen om at gen er eit langt 
kontinuum byrjar å ta form.

Sjå og Bioteknologinemnda si tidslinje på 
www.bion.no. Der finn du fleire viktige 
hendingar innan bio- og genteknologi. 

Sentrale 
hendingar i 
genetikken 
si historie

Einegga tvillingar har dei same genvariantane, men er likevel forskjellige. Foto: Corbis/Scanpix.
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