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I över 150 år har embryologer försökt förstå hur ett befruktat ägg utvecklas till en 
vuxen individ med integrerade vävnader och organ. Men det är inte förrän idag, med 
hjälp av genetikens landvinningar som vi kan ta reda på vad som styr utvecklingen av 
en specifik struktur.  
 
Några av utvecklingsbiologins stora frågor idag är hur en struktur, exempelvis en 
muskel eller ett ben utvecklas och vilka gener är det som styr utveckling. Forskarna 
vet att även fast alla celler bär på exakt samma genetiska information så är de 
funktionellt olika. Detta beror på att i olika celler så är olika gener påslagna. I 
exempelvis en muskelcell och en nervcell är inte samma gener aktiva och därför ser 
de heller inte likadana ut. En metod som används för att ta reda på en strukturs 
embryologiska ursprung är att följa en cell i det tidiga embryot, se hur cellen delar sig, 
specialiserar sig och till slut bildar ett väl fungerande organ eller element. Så, hur 
följer man egentligen en cellpopulation, det vill säga en cell och alla dess dotterceller? 
Tidigare har man märkt in cellen med ett färgämne som förs vidare till dotterceller i 
flera generationer. Med mer raffinerade transgenetiska metoder kan man märka in en 
cellpopulation, i vilka en specifik gen uttrycks. Genom att föra in en gen som kodar 
för fluorescerande protein kan man märka in.  
 
Syftet med mitt examensarbete var att ta fram ett transgenetiskt verktyg för att märka 
in cellpopulationer med på zebrafisk. För att producera ett sådant verktyg bygger man 
upp ett så kallat DNA-construct som består av flera genetiska element. Dels består 
constructet av genen vars produkt är ett fluorescerande protein, dels av en DNA-
sekvens som reglerar det naturliga uttrycket av den gen man är intresserad av. En gens 
uttryck regleras av en region som ligger framför genen på DNA-strängen. Man 
försöker alltså enbart replikera uttrycket av den intressanta genen, inte manipulera det 
naturliga uttrycket av genen. Så i alla celler där den regulatoriska regionen är aktiv 
kommer det fluorescerande proteinet produceras.  
 
Det färdiga constructet injiceras i ett befruktade zebrafiskägg. Man hoppas sedan att 
constructet integreras i cellernas arvsmassa. Om det lyckas kan man se fluorescerande 
celler som små prickar i embryot som belyses med UV-ljus i ett mikroskop. Jag 
producerade construct för att märka in olika cellpopulationer i zebrafisken. Genom att 
testa dem, det vill säga injicera ägg och analysera embryon kunde jag konstatera att 
experimentet lyckades och att verktyget skulle fungera för att märka in och följa 
cellpopulationer. I framtiden hoppas vi kunna använda detta verktyg för att avslöja de 
genetiska mekanismer som styr utveckling av kraniet hos zebrafisken. Utvecklingen 
och genetiken bakom kraniet hos musen, som är den klassiska modellorganismen för 
vertebratens utvecklingsbiologi och genetik är väl kända men mindre är känt om 
zebrafisken på samma område. Vi hoppas att med hjälp av detta verktyg kunna utröna 
de genetiska skillnader som ligger bakom de olika anatomier som vi ser hos musen 
och zebrafisken.  
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