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Oxidation hos kroppens DNA kan vara av stor betydelse när man ser till varför 

människans celler tar skada och med tiden blir sämre på att utföra de uppgifter som 

resulterar i att allt fungerar som det ska. Genom att undersöka detta så kan forskare ta 

reda på huruvida oxidation påverkar kroppen, samt hur det kan för hindras, samt 

reverseras. 

Antioxidanter har länge intagits i syfte att förbättra hälsan, men är det egentligen så hälsosamt 

som det sägs? Svårt att säga, enligt vetenskapen. Antioxidanter heter de just för att det 

motverkar oxidation - men vad är det? 

Oxidation utgör en rad olika förändringar för diverse delar av kroppen, bland annat DNA. Att 

DNA befinner sig i sin ursprungliga konfiguration är essentiellt för att det ska fortgå i sin 

uppgift som mall för de det RNA som på ett representativt sätt ska agera som meddelare för 

de aminosyror och proteiner som utgör signaler och stoff i eukaryoters celler. Oxidation sker 

mer frekvent hos mitokondriellt DNA än nukleärt DNA, vilket förklaras av den höga graden 

oxidativ användning som är närvarande i mitokondrien när den producerar energi som 

kroppen kan använda. 

Oxidation inom celler bygger på konceptet om att reaktiva syremolekyler (Eng: ROS – 

Reactive Oxygen Species) interagerar med t. ex. kvävebaser inom DNA, vilket resulterar i en 

modifierad bas med en syremolekyl tillsatt. Oftast handlar detta om en oxiderad form av 

guanin.  

Det finns en rad olika slags medel att använda sig av när det gäller att reversera detta. Den 

förmodligen bäst kända är antioxidanter, som naturligt förekommer i människokroppen, men 

som även kan tillföras utifrån. Genreglering och kontroll av DNA/RNA är också något som 

kan användas för att förhindra oxidation, samt något som gör det lättare att reversera den.  

Dessa metoder måste då utvecklas med avseende mot mitohormesen, vilket är då 

mitokondrien bygger upp ökad tolerans mot ROS; något som kan komma att störas då av 

olika faktorer som reglerar antalet ROS. 

 

 


