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Innledning 
Medisinsk genetikk er læren om nedarvingen av normale egenskaper og sykdommer 
hos mennesket. De forskjellige disipliner av medisinsk genetikk er formalgenetikk, 
molekylærgenetikk, cytogenetikk, populasjonsgenetikk og klinisk genetikk. I 
formalgenetikk studeres arvegang av gener og sykdomsvarianter i familier. 
Cytogenetikken omfatter studiet av kromosomene slik de kan sees i mikroskop etter 
dyrking av celler i kultur. Innen molekylærgenetikken studeres arvestoffet (DNA) og 
individuell variasjon i dette, samt genenes organisering og funksjon. 
Populasjonsgenetikk omfatter tilsvarende studier i befolkningsgrupper, og den 
relative betydning gener og miljøfaktorer har for normale egenskaper og alminnelige 
sykdommer. Klinisk genetikk har to hovedarbeidsfelt: 1) diagnostikk og utredning av 
sjeldne tilstander inkludert medfødte syndromer, og 2) utredning, risikoestimering og 
veiledning i familier med sykdommer hvor arv spiller en stor rolle i patogenesen f. 
eks. arvelig bryst- og eggstokkreft. 
 
Medisinsk genetikk undervises i 1, 2, 7, 8 og 9. semester. 
 
1. Semester  

Undervisningen gis i form av forelesninger. Det legges hovedvekt på å gi en oversikt 
over generelle prinsipper innen genetikken. 



Emner: 

Formalgenetikk:  
Gener i familier, arveformer 
Normal genetisk variasjon, sykdomsgener, risikoberegninger 
Prinsipielt om gener i populasjoner og Hardy-Weinbergs lov 
Prinsipielt om multifaktoriell arv 
Prinsipielt om sykdomer som skyldes multifaktoriell arv 
 

2. Semester  

Undervisningen gis i form av forelesninger, og laboratorieøvelser i mikroskopering og 
enkelte molekylærbiologiske metoder.  

Emner: 

Cytogenetikk: 
Mitose  
Meiose 
Kromosomavvik 
Kromosomsykdommer 

Molekylærgenetikk: 
Mutasjoner og mutagener 
Genetiske polymorfismer 
Prinsipper for påvisning av polymorfismer  

Populasjonsgenetikk: 
Faktorer som forandrer genfrekvenser (mutasjoner, seleksjon, inngifte, 
migrasjon) 
Betingelsene for Hardy-Weinbergs lov 

 
Maternell arv 
X-kromosominaktivering 
Bruk av genetisk kobling i diagnostikk 
Arvbarhet 
Etikk ved genetiske tester 
DNA, gener, transkripsjon, translasjon og genregulering (Foreleser fra Avd. for Med. 



Biokjemi). 
Det humane genomet (Foreleser fra Avd. for anatomi). 
Prinsipper i kreftgenetikk (Foreleser fra Avd. for Med Biokjemi). 

 
7. Semester  

Undervisningen gis i form av forelesninger.  

Emner: 

Klinisk genetikk: 
Noen nevrologiske sykdommer 
Dynamiske, ustabile mutasjoner 
Sykdommer forårsaket av dynamiske mutasjoner 
Premutasjoner 
Genetisk veiledning 
ØNH-sykdommer, Arvelig døvhet 
Noen arvelige øyesykdommer  
 

8. Semester  

Undervisningen gis i en forelesning om atferdsgenetikk (Foreleser fra Avd. for 
Atferdsfag).  

Emner: 

Multifaktoriell arv 
Koplingsstudier 
Assosiasjonsstudier 
Locus for kvantitative trekk 
Statistiske modeller for arvelighet 

 
9. Semester  

Undervisningen gis i form av et fulldagsseminar.  



Emner: 

Medfødte syndromer  
Medfødte feil i metabolismen 
Prenatal diagnostikk 
Etikk ved prenatal diagnostikk 
Genetisk veiledning 

 


