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Mitokondrierna är vanligtvis kända som ”cellens kraftverk” och det är i dessa som 

kroppens energi produceras. Genom en process som heter oxidativ fosforylering (OXPHOS) 
så produceras ATP, en energibärande molekyl som används för att driva kemiska processer 
vilka kräver energi. ATP är den vanligaste energikällan som används i djurceller och är 
därmed väldigt viktig i många avseenden. 

DNA som bär på den genetiska informationen återfinns på två ställen i cellerna: i 
cellkärnan och i mitokondrierna. Nukleärt DNA från cellkärnan nedärvs från både modern 
och fadern medan mitokondriellt DNA (mtDNA) endast nedärvs från modern. Unikt för 
mtDNA är också att ingen rekombination sker. Med rekombination menas att arvsmassan 
mellan moderns och faderns DNA kan blandas så att avkomman får en än mer unik DNA-
identitet. Dessa egenskaper har varit grund för teorin som säger att mtDNA inte har en 
betydelsefull variation. En betydelsefull variation skulle vara en variation som producerar 
varierande produkter och därmed skulle ge varierande förutsättningar för processer som 
kräver dessa produkter. Denna teori har på senare tid uppdaterats och forskning har visat att 
det finns variation av betydelse i det mitokondriella DNA:t. 

Den vanligaste produkten från DNA är proteiner. Aktiva proteiner i OXPHOS kommer 
huvudsakligen från det nukleära DNA:t i cellkärnan men även från det mitokondriella DNA:t. 
Alla DNA-produkter från det mitokondriella DNA:t används i just OXPHOS processen i 
mitokondrierna, detta betyder att dessa mitokondriella proteiner används i produktionen av 
energimolekylen ATP. I och med detta bör mtDNA och dess variation ha en påverkan på 
effektiviteten hos ATP-produktionen. Detta har också påvisats i senare forskning. Nästa 
naturliga steg, som jag har undersökt, är hur detta påverkar beteenden (i form av aktivitet) 
samt livslängd och födelsevikt; egenskaper som alla är beroende av energi. 

Jag använde mig av bönbaggar (Callosobruchus maculatus) som var framavlade att 
innehålla olika kombinationer av nukleärt och mitokondriellt DNA. Dessa testade jag sedan 
för aktivitet, livslängd och födelsevikt. 

Jag fann att alla testade egenskaper var under genetisk kontroll. Än mer intressant var 
att aktivitet var kopplat till mitokondriellt DNA. Jag fann även att födelsevikt var kopplat till 
samverkan mellan nukleärt och mitokondriellt DNA och detsamma gällde för livslängd hos 
honorna. 

Vad betyder då detta? Inledningsvis så visar detta på att beteenden, livslängd och 
födelsevikt delvis kan ärvas, men också att ens förutsättningar till en viss del kan vara 
förutbestämda. Av stort intresse i dessa resultat är också slutsatsen att beteenden och andra 
egenskaper kan vara kopplade till varandra. En förutbestämd produktionshastighet av ATP 
bestämmer hur mycket ATP som finns tillgängligt och därmed påverkar det samtliga 
egenskaper som är beroende av energi. Om det nu är så att flera beteenden och egenskaper 
är kopplade till varandra, och påverkade av mtDNA, så kan det vara en bidragande faktor till 
utformningen av personligheter observerade hos djur och människor. 
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