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Sedan urminnes tider har man spe-
kulerat beträffande ärftlighetens natur.
Man har byggt iakttagelserna dels på
människan själv och hennes familj, dels
på erfarenheter från djuravel och växt-
odling. Den äldsta kända släkttavlan är
över hästavel i Kaldéen i Mesopotami-
en för 5 000 år sedan.

Tidig kunskap
De observationer och erfarenheter

man gjorde beträffande utseendemässi-
ga likheter och förekomst av samma
sjukdom eller missbildning hos flera av
en familjs medlemmar gjorde att man
trodde på någon form av biologiskt arv
även för människan. I judarnas heliga
bok Talmud föreskrevs att söner till
kvinnor som tidigare fött en son som
dött i förblödning efter omskärelsen
skulle befrias från omskärelse; även
systersöner till dessa kvinnor befriades
från omskärelseplikten. Således förstod
judarna redan för flera tusen år sedan att
blödarsjuka ärvs könsbundet och drab-
bar endast män.

Enligt Aristoteles (384–322 f Kr)
var det kvinnan som bidrog med »mate-
rialet» till det väntade barnet; mannen
stod för »formgivningen». Så skulle
mycket »manliga» män oftare få söner
än döttrar. 

En annan uppfattning under antiken
var att könet bestämdes av vindrikt-
ningen vid befruktningen: en kall vind
verkade i hanlig riktning, en varm i hon-
lig. Hippokrates (460–357 f Kr) mena-
de att arvssubstans från föräldrarna, ut-
söndrad till blodet från kroppens olika
organ, blandades. Friska organ bildade
normal arvssubstans, sjuka eller miss-
bildade organ lämnade sjuka faktorer i
arvssubstansen. Därav följde exempel-
vis att blåögda föräldrar oftast får blå-
ögda barn, och att skelögda föräldrar
riskerar att få skelögda barn.

Ännu i början av 1800-talet höll man
fast vid tron att individen var en frukt av
blandningen av föräldrarnas olika väts-
kor. Denna gamla föreställning avspeg-
las i uttrycken blodsband, halvblod och
blodskam.

I forna tider hade man en statisk bild
av naturen. Starkt bidragande till detta
var bibelns beskrivning av skapelsen
som en en gång för alla avslutad pro-
cess. Carl von Linné ansåg således att
arterna var oföränderliga; de såg ut som
de alltid gjort.

Ung vetenskapsgren
Genetiken är som vetenskapsgren

ung, och går tillbaka till Darwins for-
mulering av evolutionsläran i boken
»On the origin of the species by means
of natural selection», utgiven 1859.
Darwin kunde dock aldrig förklara hur
en ny variation av egenskaper kunde
uppkomma, eftersom mutationer på den
tiden var ett okänt begrepp. 

Om Darwin hade känt till Gregor
Mendels epokgörande arbete »Ver-
suche über Pflantzen-Hybriden», publi-
cerat i Verhandlungen des Naturfor-
schenden Vereins, Brünn 1865, kunde
han ha fått förklaringen till hur ny ärft-
lig variation kan bibehållas i komman-
de släktled. Man lär ha hittat Mendels
epokgörande publikation i ett oöppnat
brev från Mendel i Darwins kvarlåten-
skap! 

Mendel drog slutsatsen från sina för-
sök med korsningar av olika ärtsorter att
arvet bestäms av arvsfaktorer som
nedärvs oberoende av varandra, och att
omkombinationer av arvsfaktorerna
medför en lagbunden variation av egen-
skaperna hos avkomman. 

Det är märkligt att Mendels iaktta-
gelser hur monogena egenskaper ned-
ärvs lämnades obeaktade fram till år
1900, då Mendels resultat återupptäck-
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tes. Den biologiska forskningen kom
därmed in i ett nytt och fruktbart skede.

1900 – blodgrupperna
År 1900 upptäckte Landsteiner blod-

gruppsystemet AB0, och 1911 visades
att dessa blodgrupper ärvs mendelskt.

1901 – termen mutation
År 1901 skapade deVries termen

mutation, betecknande en plötslig och
bestående förändring av arvsanlag.

1902 – kromosomerna 
bärare av arvsanlagen
År 1902 sjösatte Sutton och Boveri

konceptet att kromosomerna var bärare
av arvsanlagen, att de överförs med
könscellerna till nästa generation och
att kromosomernas fördelning vid mei-
osen förklarar mendelsk nedärvning. 

Samma år rapporterade Garrod sina
undersökningar av alkaptonuri och vi-
sade för första gången att en sjukdom
kan ärvas enligt de mendelska ärftlig-
hetslagarna. Garrod lade fram hypote-
sen att ärftliga ämnesomsättningssjuk-
domar orsakas av en autosomalt reces-
sivt nedärvd specifik enzymbrist, som
leder till anhopning av symtomframkal-
lande metaboliter. 

Detta paradigm, »inborn errors of
metabolism», har senare till fullo be-
kräftats av genetisk biokemisk forsk-
ning, och man har påvisat en specifik
biokemisk rubbning vid närmare 500
olika ärftliga ämnesomsättningssjuk-
domar. Studiet av dessa sjukdomar har
varit av central betydelse för kartlägg-
ningen av den normala intermediärme-
tabolismen.

De första årtiondena
Experimentella undersökningar och

teoretiska koncept dominerade genetisk
forskning under vårt sekels första år-

tionden. År 1906 upptäckte och beskrev
Bateson och Punnet det sk kopplings-
fenomenet i ett arbete med korsningar
mellan olika ärtsorter. 

Bananflugan introducerades i gene-
tisk forskning av Castle 1905. På grund
av att bananflugans kromosomer i
spottkörtelcellerna är mycket stora kan
de studeras i detalj i vanligt ljusmikro-
skop. Morgan och hans elever Bridges
och Sturtevant kunde genom att under-
söka ärftliga egenskaper hos bananflu-
gor visa att generna är linjärt ordnade på
kromosomerna, att koppling föreligger
mellan gener som är belägna nära var-
andra i samma kromosom och att kopp-
lingsgraden är omvänt proportionell
mot genernas avstånd från varandra. 

Detta kom att få mycket stor bety-
delse för utvecklingen inom genetisk
forskning. Kopplingsanalys är numera
en huvudmetod för att skapa genetiska
kartor, varvid man undersöker hur ofta
två markörer, exempelvis en ärftlig
sjukdom och en specifik DNA-sekvens,
ärvs tillsammans. Vid bildningen av
könsceller följs gener som ligger nära
varandra på samma kromosom oftare åt
än gener som ligger på olika kromoso-
mer. Graden av koppling betingas av
avståndet mellan generna, vilket kan
definieras med sannolikheten för att en
överkorsning och utbyte av generna
mellan homologa kromosomer skall in-
träffa under könscellbildningen. Av-
ståndet mellan generna (genloci) mäts i

överkorsningsprocenten och anges i
centimorgan, som motsvarar ca 1 mil-
jon baspar.

Galton (1822–1911), tvillingforsk-
ningens grundläggare, studerade konti-
nuerliga variablers nedärvning, tex in-
telligens och kroppslängd. Han fann att
nedärvningsmönstret inte stämde med
enkel mendelsk nedärvning. 

År 1918 visade Fisher att nedärv-
ningen av egenskaper med kontinuerlig
variation var polygenetisk, med nedärv-
ning av flera olika gener, var och en med
en liten men additiv effekt. Det är väl-
känt att nära släktingar liknar varandra
mer än icke besläktade individer. Detta
gäller inte bara normala egenskaper
utan också flertalet vanliga sjukdomar
som allergier, diabetes, hjärt–kärlsjuk-
domar, högt blodtryck och de vanligas-
te missbildningarna. 

Gemensamt för dessa normala egen-
skaper och folksjukdomar är att de be-
ror på en samverkan mellan polygener
och miljöfaktorer. Man brukar tala om
komplexa, multifaktoriellt betingade
sjukdomar med polygen nedärvning.
Stora satsningar görs nu för att identifi-
era och kartlägga gener som disponerar
för dessa folksjukdomar. Därmed ges
förutsättningar för förebyggande insat-
ser och tidigt insatt behandling.

1927 – strålningens effekt
År 1927 påvisade Müller i experi-

ment med röntgenbestrålning av banan-
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flugor den joniserande strål-
ningens mutationsframkal-
lande effekt.

40- och 50-talen –
DNA och arvsmassan
År 1943 visade Avery och

medarbetare att arvsmassan
består av DNA.

Människans normala kro-
mosomtal, 46, fastställdes av
Tjio och Levan i Lund 1956,
vilket banade vägen för kro-
mosomforskningen.

År 1959 rapporterade Le-
jeune den första kromosom-
avvikelsen hos människa,
21-trisomin vid Downs
syndrom, vilket blev start-
punkten för klinisk cytoge-
netik.

Ett annat epokgörande ar-
bete var upptäckten av
Caspersson och Zech vid Ka-
rolinska institutet att kromo-
somerna har ett specifikt
bandmönster som gör att de
kan identifieras och detalj-
studeras individuellt.

Molekylärgenetiken föd-
des 1953, då Watson och
Crick klarlade DNA-mole-
kylens uppbyggnad. Detta
arbete, »Molecular structure
of nucleic acids. A structure
for deoxyribose nucleic
acid», är »århundradets upp-
täckt» inom det biologiska
forskningsfältet och start-
punkten för molekylärgene-
tiken, dvs studiet av geners
struktur och funktion på mo-
lekylär nivå.

År 1956 visade Ingram att
sicklecellbetaglobingenen
hade aminosyran valin i stäl-
let för, som normalt, glutamin i position
6, vilket för första gången visade att en
mutation i en strukturgen kan leda till en
förändring av ett proteins aminosyrase-
kvens. Detta blev startpunkten för stu-
diet av ärftliga proteindefekter och pro-
teinvariationer i relation till hälsa och
sjukdom: biokemisk genetik.

Genombrottet för den moderna gen-
tekniken kan dateras till 1970, då Am-
ber och Smith lyckades isolera ett sk
restriktionsenzym som kunde känna
igen en viss basparssekvens i DNA-mo-
lekylen och specifikt klippa av DNA-
molekylen mitt i den sekvensen. 

Ett viktigt metodologiskt ge-
nombrott kom 1975, då Southern intro-
ducerade en metod att efter klyvning av
DNA med restriktionsenzym skilja alla
DNA-fragment med olika storlek från
varandra med hjälp av filterhybridise-
ringsteknik. Med denna sk Southern
blot-metod kan ett fragment som inne-

håller en viss gen specifikt identifieras,
något som fått stor diagnostisk tillämp-
ning. 

Ett annat metodologiskt genombrott
var »polymerase chain reaction»-meto-
den (PCR), som gör att en viss DNA-se-
kvens snabbt kan masskopieras för ana-
lys av olika molekylärgenetiska avvi-
kelser. 

Tack vare dessa och en serie andra
landvinningar inom molekylärgeneti-
ken har utvecklingen inom detta områ-
de genomgått en dramatisk utveckling,
vilket avspeglas i ett stort antal No-
belpris.

Den humana genomforskningens
motor och koordinator har varit det hu-
mana genomprojektet HGP, ofta kallat
HUGO-projektet, som inleddes 1990.
Vid starten fanns inte den teknik som
behövdes för uppgiften. Den tekniska
utvecklingen har dock överträffat alla
förväntningar, och den ursprungliga

målsättningen att det huma-
na genomet skall vara full-
ständigt kartlagt och se-
kvensbestämt år 2005 tycks
infrias med god marginal.

1960-talet –
kr omosomavvikelser 
År 1960 påvisade Nowell

och Hungerford den första
specifika kromosomföränd-
ringen vid en cancersjuk-
dom: en deletion av ett seg-
ment på långa armen av kro-
mosom 22 i benmärgsceller
från patienter med kronisk
myeloisk leukemi. Därefter
har specifika kromosomav-
vikelser påvisats vid ett stort
antal olika tumörsjukdomar. 
Molekylärgenetisk karakte-
risering av gener lokalisera-
de vid kromosombrotts-
punkter för tumörassociera-
de specifika kromosomavvi-
kelser har givit ökad kunskap
om avvikelsernas patogene-
tiska betydelse och lett till att
onkgener och tumörsuppres-
sorgener av betydelse för tu-
möruppkomst har identifie-
rats och karakteriserats, vil-
ket också har givit möjlighet
till specifik molekylärgene-
tisk diagnostik av tumör-
sjukdomar.

En grupp sjukdomar vars
nedärvningsmönster ej säl-
lan avviker från mendelsk
nedärvning är de mitokond-
riella sjukdomarna, som
först beskrevs av Luft och
medarbetare 1962. Dessa
sjukdomar har en sjukdoms-
bild som ibland är generali-
serad, men oftast är begrän-

sad till ett eller ett par organ. De nedärvs
inte bara enligt Mendels ärftlighetsla-
gar via nukleärt kromosomalt DNA
utan också via maternell transmission
av mitokondriellt DNA. Allt fler sjuk-
domar visar sig vara betingade av mito-
kondriella DNA-mutationer.

1991 – en ny mutationstyp
År 1991 påvisades med hjälp av

DNA-teknik en helt ny mutationstyp,
nämligen en expansion av trebaspars-
upprepningen CGG i genen för fra-
gil X-syndromet. Dylika symtomgi-
vande trinukleotidupprepningar är en
helt ny observation, tidigare okänd även
bland andra species. Expanderande tri-
nukleotidupprepningar har påvisats i
generna för en rad andra sjukdomar,
vanligtvis dominant nedärvda neurode-
generativa sjukdomar. 

Typiskt för denna form av nedärv-
ning är att trinukleotidupprepningen
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Albert Levan (1905–1998), bilden, fastställde tillsammans med
Joe Hin Tjio att människans normala kromosomtal är 46.



kan öka i storlek och ge svårare symtom
från generation till generation.

Ett annat nytt centralt koncept är ge-
nomisk prägling, som införts för att be-
teckna skillnader i genuttryck beroende
på om genen är nedärvd från modern el-
ler från fadern, dvs belägen på den ma-
ternellt nedärvda eller på den paternellt
nedärvda kromosomen. Tidigare an-
sågs det att en gen fungerade på samma
sätt oberoende av om den nedärvs från
fadern eller från modern. 

Det är endast vissa gener som präg-
las, framför allt gener som styr diffe-
rentiering och tillväxt. Präglingen sker
huvudsakligen under könscellsbild-
ningen och tidigt fosterstadium. Gene-
tisk prägling kan leda till specifika
missbildningssyndrom och tumörsjuk-
domar.

De transgena mössen
Skillnaderna mellan människans

och musens arvsmassa är liten; genmo-
difierade, sk transgena, möss och andra
djurmodeller används alltmer för att
studera olika molekylärbiologiska fe-
nomen och för att testa nya be-
handlingsmetoder vid ärftliga sjukdo-
mar.

Ett av de första och mest uppmärk-
sammade exemplen var en transgen
mus med tillväxthormongen från råtta.
Musen uppnådde råttstorlek. 

In situ-hybridisering
In situ-hybridisering, där en kombi-

nation av cytogenetiska och molekylär-
genetiska metoder används, har givit
helt nya möjligheter att påvisa var ett
arvsanlag är beläget. Metoden tilläm-
pas i två principiellt olika sammanhang:

Man kan med denna metodik under-
söka i vilka celler olika arvsanlag kom-
mer till uttryck i samband med mikro-
skopisk undersökning av cytologiska
preparat eller i vävnadssnitt. Därige-
nom kan en bild erhållas av vilka gener
som uttrycks i olika cellpopulationer
vid sjukdomstillstånd. 

Med in situ-hybridisering kan man
också undersöka var specifika arvsan-
lag är belägna utefter en kromosom, och
identifiera såväl mikroskopiska som
submikroskopiska kromosomavvikel-
ser. Metoden används med stor fram-
gång inom såväl forskning som dia-
gnostik.

Kloningen av Dolly
Nyheten i februari 1997 att Wilmut

och medarbetare hade lyckats klona ett
djur, lammet Dolly, slog ned som en
bomb och ledde till en enorm media-
storm. Det som tidigare betraktats som
ren science fiction blev nu verklighet.
Detta är ett stort vetenskapligt ge-
nombrott, som visar att cellkärnorna
från åtminstone vissa somatiska celler

är totipotenta och kan omprogramme-
ras genetiskt så att de kan styra en nor-
mal embryo- och fosterutveckling.

Detta öppnar hisnande perspektiv
inom humanmedicinen, eftersom det
bl a kan bli möjligt att ersätta celltyper
som vid vissa sjukdomar är skadade el-
ler saknas.

Förändrat sjukdomspanorama
Sjukdomspanoramat i vårt land har

förändrats markant under det gångna
seklet. Förbättrade sociala förhållanden
och nya och förbättrade behandlings-
metoder har medfört att prevalensen av
genetiskt betingade sjukdomar och ut-
vecklingsrubbningar har ökat markant. 

Flertalet folksjukdomar har en ärft-
lig disposition. Dit hör bla allergier,
hjärt–kärlsjukdomar och diabetes. Ca 8
procent av alla barn har en allvarlig ärft-
lig utvecklingsrubbning eller sjukdom,
eller riskerar att under sin livstid drab-

bas av en dylik. De ärftligt betingade
sjukdomarna, som ofta är livslånga, har
avsevärda konsekvenser för såväl indi-
vid och familj som samhälle.

Två olika verksamhetsområden kan
identifieras för klinisk genetik: en kli-
niskt inriktad och en laborativt inriktad.
Den kliniska verksamheten omfattar ut-
redning av olika genetiskt betingade
sjukdomar och utvecklingsrubbningar
samt genetisk information till patienter
och deras familjer.

Att spåra anlagsbärare
Möjligheterna att med DNA-teknik

och biokemisk teknik spåra anlagsbära-
re för monogent nedärvda sjukdomar
ökar snabbt, och därmed möjligheten
att förutsäga om en person kommer att
insjukna i sjukdomen eller ej. Nyfödd-
hetsscreening för fenylketonuri (PKU)
och vissa andra medfödda, vanligtvis
autosomalt recessivt ärftliga, äm-
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Torbjörn Caspersson (t v) och Lore Zech fann att kromosomerna har ett specifikt
bandmönster som gör att de kan identifieras och detaljstuderas individuellt.



nesomsättningssjukdomar blev prak-
tiskt möjlig i början av 1960-talet med
mikrobiologisk teknik. Nyföddhets-
screening för PKU infördes i vårt land
1965; därefter har screeningundersök-
ningen utökats till att gälla också andra
medfödda ämnesomsättningssjukdo-
mar, där det för effektiv förebyggande
behandling är viktigt att diagnosen
ställs snarast efter födelsen.

Presymtomatisk mutationsdiagno-
stik av ärftlig bröstcancer och vissa
andra monogent nedärvda cancerfor-
mer möjliggör att anlagsbärare som lö-
per stor risk för cancer identifieras och
erbjuds regelbundna kontroller och
eventuell förebyggande behandling. 

När det gäller presymtomatisk gene-
tisk diagnostik av svåra, icke behand-
lingsbara, ärftliga sjukdomar – som
Huntingtons korea och andra neurode-
generativa sjukdomar där anlagsbärar-
na ofta hunnit bilda familj innan sjuk-
domen manifesterar sig – ställs riskin-
dividerna inför svåra ställningstagan-
den.

Farmakogenetik
Ett område som har utvecklats

snabbt under senare år är farmakogene-
tiken. Med farmakogenetik avses gene-
tiska faktorers betydelse för individuel-
la olikheter i läkemedelsomsättning, te-
rapeutiska effekter och biverkningar.
Förutom biokemiska analyser har
DNA-baserade undersökningar kom-
mit till användning för att avgöra huru-
vida ett visst läkemedel passar för en
viss patient och för individuell dose-
ring.

Pionjärarbetena av Tjio och Levan
1956, Lejeune 1959, Caspersson och
Zech 1968 följdes av en hel serie vikti-
ga undersökningar som visade kromo-
somavvikelsernas betydelse för upp-
komsten av reproduktionsrubbningar,
missbildningar, utvecklingsstörningar,
tumörsjukdomar. Den kliniska cytoge-
netiken dominerade klinisk genetik
forskningsmässigt och diagnostiskt un-
der 1960- och 1970-talen. 

Prenatal diagnostik
År 1968 rapporterade Breg och 

Steel den första prenatala kromosom-
analysen, som utfördes på odlade celler
från fostervatten. Fostervattensprovtag-
ning i graviditetsvecka 13–15 för kro-
mosomanalys är fortfarande den vanli-
gaste fosterdiagnostiska metoden. Prov
från moderkaka, sk korionbiopsi, i gra-
viditetsvecka 9–11, en metod som ut-
vecklades i början av 1980-talet för kro-
mosomal fosterdiagnostik, används ru-
tinmässigt för DNA-baserad dia-
gnostik.

Preimplantatorisk diagnostik, dvs att
efter sk provrörsbefruktning undersö-
ka om fostret är sjukt eller friskt genom

att ta ut enstaka celler från det befrukta-
de ägget för analys, har kommit till an-
vändning i fall då sedvanlig fosterdia-
gnostik ej är tillämpbar. Endast ett fos-
ter utan sjukdomsanlaget eller kromo-
somavvikelsen i fråga förs då in i liv-
modern.

Många missbildningar
kan upptäckas tidigt
Utvecklingen inom ultraljudsdia-

gnostiken har medfört att många – of-
tast genetiskt betingade – missbildning-
ar, utvecklingsrubbningar och sjukdo-
mar hos fostret upptäcks både tidigare
och säkrare än förut. Tidigare ledde det-
ta ofta till att graviditeten avbröts. Idag
kan man många gånger ge prenatal be-
handling eller tidigarelägga en kirur-
gisk åtgärd.

År 1978 utfördes den första DNA-
analysbaserade diagnostiken av en
sjukdom (sicklecellsanemi). Idag kan
sjukdomsanlag för flera hundra olika
genetiska sjukdomar påvisas med
DNA-baserad diagnostisk teknik. Ge-
nom karakterisering av gendefeken
öppnas möjligheter till förebyggande
behandling, kausal farmakologisk be-
handling och genterapi.

Försök
med genöverföring
Flertalet genetiskt betingade sjukdo-

mar kan idag inte behandlas, vilket har
stimulerat till försök att föra in en frisk
gen i patientens celler, dvs genterapi.
Den första genterapin av en monogen
sjukdom utfördes 1990 på ett barn med
medfödd adenosindeaminasbristbe-
tingad (ADA) svår immundefekt. 

Därefter har ett flertal genterapiför-
sök gjorts. Den helt dominerande indi-
kationen är cancer, följd av monogena
sjukdomar och HIV-infektion. Endast
ett fåtal lyckade behandlingsförsök har
hittills rapporterats. Den begränsande
faktorn är fortfarande metoderna för
genöverföring. 

Mendels lagar 
fortfarande fundamentet
De mendelska ärftlighetslagarna ut-

gör fortfarande fundamentet såväl för
genetiska faktorers betydelse för varia-
tioner i normala egenskaper som för
uppkomsten av sjukdomar och utveck-
lingsrubbningar. Cytogenetisk och mo-
lekylärgenetisk forskning har givit oss
en markant ökad kunskap om genetiska
faktorers betydelse för normala egen-
skaper, sjukdomar och sjukdomsdispo-
sition, en kunskap som kan komma att
accelerera i en dimension som vi hittills
bara anat.

Det är därför viktigt med en allmän
etisk debatt beträffande tillämpningen
av forskningsresultaten kring männi-
skans arvsmassa. 
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