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Menneskets arvemateriale – vores 
kromosomer, vores dna, vores 
genom – indeholder opskrif-

ten på en menneskekrop. Man mener i 
skrivende stund at der findes ca. 20.000-
25.000 gener i menneskets arvemateriale. 
Alle disse gener skal være til stede og 
fungere rigtigt for at en befrugtet ægcelle 
kan udvikle sig til en menneskekrop, og 
for at den udviklede menneskekrop kan 
fungere rigtigt. Fejl i arvematerialet kan 
medføre alvorlige sygdomme og misdan-
nelser. Nogle fejl medfører altid bestemte 
sygdomme. Andre fejl disponerer for 
sygdomme. En person der har en fejl i 
arvematerialet som disponerer for en be-
stemt sygdom, vil med større sandsynlig-
hed udvikle sygdommen end personer der 
ikke har denne fejl i deres arvemateriale.

Nogle sygdomme er i meget høj grad 
bestemt af gener. Fx er det en fejl i et 
ganske bestemt gen som er årsagen til at 
nogle mennesker har sygdommen cystisk 

fibrose. Og det er en fejl i et andet, ganske 
bestemt gen som er årsagen til at nogle 
mennesker har sygdommen hæmofili A 
(blødersygdom). Ikke-genetiske faktorer 
som under ét ofte blot kaldes miljøfakto-
rer, spiller stort set ingen rolle for disse 
sygdomme. 
 For andre sygdomme, fx mange infek-
tionssygdomme såsom influenza, er det 
omvendt: Gener spiller, så vidt man ved, 
stort set ingen rolle, mens miljøfaktorer 
er helt afgørende for om man får disse 
sygdomme. 
 Mellem disse to ekstremer – sygdomme 
der stort set udelukkende skyldes gener, 
og sygdomme der stort set udelukkende 
skyldes miljøfaktorer – er der en lang 
række sygdomme hvor både gener og 
miljøfaktorer spiller en rolle for om man 
bliver syg eller ej (se figur 1). Almindelige 
sygdomme som fx hjerte-kar-sygdomme, 
sukkersyge og psykiske sygdomme skyldes 
sandsynligvis et kompliceret samspil mel-
lem gener og miljøfaktorer.  

 1 Genetik – introduktion og overblik
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Figur 1.  Nogle sygdomme skyldes stort set udelukkende miljøfaktorer, andre sygdomme skyldes stort set 
udelukkende defekte gener. De fleste almindelige sygdomme skyldes en kombination af miljøfaktorer og 
genetiske faktorer. Efter Jorde m.fl. i Medical Genetics, 2003.
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Ved en genetisk sygdom forstår man en 
sygdom som, helt eller delvist, er forårsa-
get af defekter i et eller flere gener. Ved en 
arvelig sygdom forstår man en sygdom som 
kan nedarves fra forældre til børn. Gene-
tiske sygdomme er ikke nødvendigvis 
arvelige (se fx kapitel 16). Når man kalder 
en sygdom arvelig, er det normalt under-
forstået at sygdommen skyldes gener. 
  
I løbet af især de seneste 15 år har vi fået 
en stadig bedre forståelse af arvemate-
rialets opbygning og funktion. Vi har 
efterhånden megen viden om hvordan 
variationer og fejl i arvematerialet kan 
medføre øget tilbøjelig til at udvikle be-
stemte sygdomme. Med den viden der er 
kommet ud af bl.a. det humane genompro-
jekt, et projekt der har til formål at kort-
lægge menneskets arvemateriale, begyn-
der vi at kunne forstå hvad der på det helt 
grundlæggende, dvs. genetiske, niveau er 
årsagen til mange sygdomme. 
 For mange genetiske sygdommes 
vedkommende er det nu muligt at lave 
en gentest. En gentest er en undersøgelse 
af en person med henblik på at finde ud 
af om personen i sit arvemateriale har en 
version af et gen som med sikkerhed vil 
medføre sygdom eller disponerer for syg-
dom. Hvis testen viser at en person faktisk 
har en sygdomsfremkaldende version af 
et gen, så kan man forsøge at forebygge 
at den faktisk resulterer i sygdom. For 
mange genetiske sygdomme er det sådan 
at hvis de opdages tidligt, så er mulighe-
derne for behandling og forebyggelse af 
komplikationer bedre. Resultatet af en 
gentest kan også bruges ved beslutningen 
om at få (eller ikke få) børn. Fostre kan 
også gentestes, og man kan undersøge om 
fostre har kromosomafvigelser. Alt efter 
hvad testresultatet er, kan forældre træffe 

valg vedrørende abort, behandling og 
forebyggelse.
 Viden om hvordan bestemte gener 
er involveret i udviklingen af forskellige 
almindelige sygdomme, vil sandsynlig-
vis gøre det muligt at forudsige hvert 
enkelt individs risiko for at udvikle disse 
sygdomme i løbet af livet med ret stor 
præcision. Den samme viden vil efter alt 
at dømme føre til udvikling af helt nye 
forebyggelses- og behandlingsmetoder. 
Disse metoder vil måske gøre det muligt 
at forhindre at folk bliver syge selvom de 
er genetisk disponerede for at blive syge.
Endelig bliver det måske snart muligt at 
reparere genfejl som er årsag til sygdom-
me, ved genterapi.
 

Hvad du kan læse om 
i denne bog
Arvematerialet findes i kromosomerne i 
cellekernen. Et normalt menneske har 46 
kromosomer. Læs om kromosomerne i 
kapitel 2. 

Kemisk set er arvematerialet opbygge af 
dna. I menneskets dna findes der i alt ca. 
20.000-25.000 gener. Læs om hvordan 
dna er opbygget og hvad et gen er i 
kapitel 3.

Langt de fleste gener fungerer som op-
skrifter på – eller koder for – proteiner. 
Læs om hvordan produktionen af pro-
teiner ud fra de opskrifter der findes i 
generne, foregår i kapitel 4.

Forskellige gener er opskrifter på forskel-
lige proteiner. Læs om nogle eksempler 
på gener og de proteiner de koder for, i 
kapitel 5.
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Mange gener findes i forskellige varian-
ter, og hvert enkelt menneske har sin 
helt unikke kombination af genvarianter. 
Varianter af gener opstår ved mutationer. 
Læs om mutationer og genetisk variation 
i kapitel 6.

Gener overføres fra én generation til den 
næste, fra forældre til børn. De gener som 
forældre giver videre til deres børn, findes 
i æg- og sædceller. Læs om dannelse af 
æg- og sædceller i kapitel 7.

Nogle mennesker har ikke det korrekte 
antal kromosomer i deres celler. Kromo-
somfejl hvor man har for mange eller for 
få kromosomer, kan medføre misdan-
nelser, udviklingsforstyrrelser, mental 
retardering og sterilitet. Læs om den slags 
kromosomfejl og deres konsekvenser i 
kapitel 8 og 9.

Nogle mennesker har kromosomer med 
en afvigende struktur i deres celler. Også 
sådanne kromosomfejl kan have alvorlige 
konsekvenser. Læs om den slags kromo-
somfejl og deres konsekvenser i kapitel 10.

En lang række sygdomme skyldes defekter 
i enkeltgener. Den slags sygdomme ned-
arves fra én generation til den næste på 
bestemte, karakteristiske måder. Stamtræer 
er et vigtigt redskab når man skal finde ud 
af hvordan en sygdom nedarves. Læs om 
sygdomme som skyldes defekter i enkelt-
gener, og om hvordan sådanne sygdomme 
nedarves i kapitel 11, 12 og 13.

Nedarvningen af sygdomme som skyldes 
defekter i enkeltgener, er i princippet 
enkel. Men forskellige faktorer kan gøre 
nedarvningen mere kompliceret. Læs om 
komplicerende faktorer i kapitel 14.

Gener spiller en væsentlig rolle for mange 
almindeligt forekommende sygdomme, fx 
hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge, psyki-
ske sygdomme og kræft. Disse sygdomme 
skyldes typisk et kompliceret samspil 
mellem gener og miljøfaktorer. Læs om 
geners betydning for nogle almindelige 
sygdomme i kapitel 15 og 16.

Gener har betydning for hvordan mange 
lægemidler virker i kroppen. Alle menne-
sker er genetisk forskellige, og derfor kan 
den samme dosis af det samme læge-
middel påvirke forskellige personer helt 
forskelligt. Læs om geners betydning for 
lægemidlers virkninger og bivirkninger i 
kapitel 17.

Man kan undersøge fostre for om de har 
afvigelser med hensyn til deres kromoso-
mer eller defekte gener. Læs om den slags 
undersøgelser af fostre i kapitel 18.

Der er en lang række muligheder for at 
forhindre sygdomme som skyldes fejl i 
arvematerialet. Læs om disse muligheder 
i kapitel 19. 
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