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Protein er opbygget af 20 forskellige aminosyrer sat sammen i en rækkefølge som er speciel for virkemåden af hvert
enkelt protein. Det er DNA som bestemmer rækkefølgen af
aminosyrer.
DNA er som nævnt dobbeltstrenget. Et gen er et afsnit
på den ene DNA-streng som koder for et protein, den kaldes derfor for den kodende streng. Den anden streng kaldes for skabelonstrengen.
Genet består af et antal nukleotider (A, T, C og G) i en
bestemt rækkefølge. Rækkefølgen af nukleotiderne bestemmer hvordan proteinets struktur bliver. Det sker når DNAkoden oversættes til protein i cellen via et stof kaldet RNA.
Denne proces kaldes proteinsyntesen.
Det er skabelonstrengen som oversættes til, eller er
skabelon for RNA, se ﬁgur 213a. RNA minder i sin opbygning om DNA. Det afviger først og fremmest fra DNA ved
at have basen U (uracil) i stedet for T. Herudover optræder
RNA enkeltstrenget. U kan bindes til A på samme måde
som T, og RNA-nukleotider kan derfor bindes til en DNAstreng efter samme regler som DNA-nukleotider. Det bety-

Figur 213b. Den genetiske kode.

KAPITEL

8

m i k r o o r g anismer og bioteknologi

der at enzymer i cellekernen umiddelbart kan oversætte
DNA til RNA ved at åbne DNA-strengen og sætte de RNAnukleotider på, som passer. Herefter løsner den nye RNAstreng sig fra DNA som lukkes igen. En RNA-udgave af et
gen kaldes et messenger-RNA eller mRNA.
Når cellen skal oversætte DNA til protein, foregår det
via to processer, se ﬁgur 214.
DNA oversættes først til stoffet mRNA i cellekernen,
hvorefter RNA transporteres ud i cellens cytoplasma. Oversættelsen af mRNA til protein sker i cellens ribosomer i cytoplasmaet. Det sker vha. den genetiske kode, se ﬁgur 213b. Tre
nukleotider er koden for en aminosyre. CUG vil fx være koden for aminosyren leucin. Sådan tre nukleotider kaldes en
triplet. Inddeler man mRNA i tripletter, er det derfor muligt
at oversætte strengen til protein vha. skemaet i ﬁgur 213b.

Figur 213a. mRNA bygges op vha. skabelonstrengen og bliver dermed en kopi af den kodende streng.

Ribosomerne oversætter mRNA-molekylets tripletter vha.
tRNA-molekyler. tRNA er også opbygget af RNA. I den ene
ende af et tRNA er der en triplet som kan bindes til den
modsvarende kode på mRNA. I den anden ende sidder der
en aminosyre som passer til tripletten. Når to tRNA-molekyler sættes på mRNA i ribosomet, hæftes deres aminosyrer sammen. Efterhånden som ribosomet ﬂyttes hen ad
mRNA-strengen, sættes nye tRNA-molekyler på mRNA,
mens de der har aﬂeveret deres aminosyre, frigøres. Resul-

tatet er en streng af aminosyrer, et protein, som er sat sammen efter genets kode.
I prokaryoter oversættes genet direkte til proteinet. I eukaryoter vil enzymer fjerne afsnit fra mRNA før dette oversættes til protein. Disse afsnit indeholder såkaldt nonsenseDNA, som ikke umiddelbart giver mening hvis de oversættes.
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Figur 214. Proteinsyntesen.
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