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Innehållet	i	den	här	presentationen:

§ Positiva, negativa och neutrala mutationer.
§ Sambandet mellan mutationer och genetiska sjukdomar
§ Olika typer av genetiska sjukdomar och/eller avvikelser
§ Vi kan få mutationer från våra föräldrar eller drabbas av s.k. 

nymutationer 
§ Hur uppkommer mutationer?
§ En gen kan drabbas av olika typer av mutationer 
§ En punktmutation kan leda till att det protein 

som bildas ej fungerar som det ska
§ Men vissa punktmutationer gör ingen skada.



Vad	menas	med	mutationer?

ü Mutationer: Mutationer är förändringar som har uppstått i vårt DNA. Förändringarna består av att 
nukleotidsekvensen har förändrats på något sätt. 

§ Positiva mutationer: Mutationer som är positiva kan t.ex. leda till förbättrade egenskaper/funktioner hos 
individen vilket i slutändan kan bidra till utvecklingen av hela arten. 

§ Negativa mutationer: Mutationer som är negativa leder till olika genetiska sjukdomar och/eller att 
individen dör. 

§ Neutrala mutationer: Mutationer kan även vara helt neutrala vilket innebär att de inte alls påverkar 
individen (varken positivt eller negativt).



Genetiska	sjukdomar	orsakas	av	mutationer

ü Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer i en eller flera gener: Om en mutation inträffar i en eller flera 
gener så är risken stor att generna inte längre ger upphov till fungerande proteiner. Om proteinerna är viktiga 
för specifika funktioner i cellen så kan frånvaron av dessa leda till en sjukdom. 

ü Mutationer + miljöfaktorer: Många gånger är mutationerna helt avgörande för uppkomsten av en viss 
genetisk sjukdom, men i vissa fall krävs ett samspel med miljöfaktorer för att sjukdomen ska bryta ut. 



Sambandet	mellan	gener,	proteiner	och	
genetiska	sjukdomar

Gen

Protein

Funktion/Egenskaper

En gen som är muterad 
(negativ mutation) 

Ett protein som ej fungerar 
korrekt/optimalt

Monogen genetisk sjukdom 

Flera olika gener som är muterade 
(negativa mutationer) 

Flera olika proteiner som ej fungerar 
korrekt/optimalt

Polygen genetisk sjukdom 



Olika	typer	av	genetiska	sjukdomar

ü Monogena sjukdomar: Sjukdomar som beror på en mutation i enbart en gen (båda 
genvarianterna/allelerna av samma gen kan dock vara muterade). Ex: ”Huntingtons sjukdom”, 
”Sickelcellsanemi” och ”Cystisk fibros”. 

ü Polygena sjukdomar: Sjukdomar som beror på mutationer i flera olika gener. Ex: hjärt- och 
kärlsjukdomar och diabetes. 

ü Mitokondriella sjukdomar: Beror på mutationer i mitokondriernas arvsmassa. Ex: ”Alpers sjukdom” 
och ”Melas”.



Vi	kan	få	mutationer	från	våra	föräldrar	eller	
drabbas	av	s.k.	nymutationer	

ü Ärvda mutationer: En eller flera mutationer kan gå i arv om mutationen finns i förälderns alla kroppsceller. 
Mutationen kommer då också finnas i de stamceller hos föräldern som ger upphov till könscellerna. Efter 
befruktningen kommer den befruktade äggcellen då innehålla dessa mutationer. Detta innebär att vi ärver 
mutationerna från våra föräldrar. 

ü Nymutationer: Vi kan drabbas av s.k. nymutationer, vilket innebär att en eller flera av våra gener muteras vid 
t.ex. embryo- och fosterutvecklingen eller senare under livet (t.ex. genom att vi utsätts för radioaktiv strålning 
eller UV-ljus). 



Exempel	på	ärvda	mutationer

En man bär på 
en mutation i 
alla sina celler.

Mutationen 
kommer då 

också finnas i 
de spermier 

som bildas hos 
mannen.

Mannen 
skaffar barn 

med en kvinna 
och för då över 
mutationen till 

deras barn.

Barnet som 
föds bär på 

mutationen i 
alla dennes 

celler.

Mutationen 
förs sedan 
vidare till 

kommande 
generationer. 



Exempel	på	nymutationer

En mutation 
uppkommer i en 
kroppscell hos en 

kvinna p.g.a. att hon 
solar för mycket.

Cellen utvecklas till 
en cancercell och 

kvinnan får 
hudcancer.

Kvinnan överlever 
men skaffar senare 

i livet ett barn.

Mutationen förs 
dock inte vidare till 

barnet eftersom 
mutationen inte 
finns i kvinnans 

äggceller.

OBS: Nymutationer kan också föras vidare till nästa generation om mutationerna t.ex. finns i de 
stamceller som ger upphov till könscellerna. Inträffar nymutationerna tidigt under embryo- eller 
fosterutvecklingen så är chansen stor att alla eller de flesta celler i kroppen får dessa mutationer.



1. Fel vid replikationen: DNA-polymeraset infogar ibland fel nukleotider vid replikationen. Vid ungefär var 
10:e celldelning sker någon typ av kopieringsfel. En hel del av dessa fel upptäcks dock av speciella 
reparationsenzymer som korrigerar felet så att det inte leder till någon bestående mutation. 

2. Strålning: Strålning ökar risken för att mutationer uppkommer i generna. UV-stålning är den vanligaste 
strålningen som vi utsätter oss för. Radioaktiv strålning är ett annat exempel på strålning som kan orsaka 
mutationer. 

3. Farliga kemikalier: Det finns en del farliga kemikalier i vår omgivning som kan öka risken för mutationer. 
Dessa kan vi få i oss genom t.ex. cigarettrök, intag av ohälsosamma livsmedel, förorenat vatten etc. 

4. Virus: Virus tar sig in i våra celler och infogar sin arvsmassa i vårt DNA. Det är också en form av mutation 
(förändring av DNA:t). Om det sker i en gen som är inblandad i t.ex. kontrollen av cellcykeln så kan det 
leda till cancer. Flera cancerformer kan orsakas av virus, t.ex. livmoderhalscancer som orsakas av HPV 
(humant papillomvirus).

Hur	uppkommer	mutationer?



Två	huvudgrupper	av	mutationer

ü Punktmutationer: Punktmutationer innebär att en enda nukleotid har förändrats i DNA:t. 

ü Blockmutationer/kromosommutationer: Denna typ av mutationer innebär att längre DNA-sekvenser 
eller större bitar av kromosomerna har förändrats.



Olika	varianter	av	mutationer
ü Substitution: En mutation som innebär att en enstaka nukleotid har bytts ut mot en annan (i sällsynta fall 

kan flera nukleotider bytas ut) . 

ü Deletion: En mutation som innebär att en eller flera nukleotider har försvunnit.

ü Insertion: En mutation som innebär att en eller flera nukleotider har tillkommit. 

ü Inversion: En mutation som innebär att en bit av en kromosom har hamnat åt fel håll så att DNA-sekvensen 
blir bakvänd.

ü Translokation: En mutation som innebär att en bit av en kromosom har bytt plats och hamnat på en annan 
kromosom.

ü Duplikation: En mutation som innebär att en bit av en kromosom har kopierats upp så att den upprepas i 
kromosomen.



Punktmutation	i	form	av	en	substitutions-
mutation	i	en	gen

Bildkälla: "Missense Mutation Example" by U.S. National Library of Medicine - http://ghr.nlm.nih.gov/handbook/illustrations/missense. Licensed under Public Domain via 
Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missense_Mutation_Example.jpg#mediaviewer/File:Missense_Mutation_Example.jpg



Substitutionsmutationer	är	dock	de	minst	
farliga	mutationerna

Bildkälla: By Jonsta247 (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via 
Wikimedia Commons. 
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