








 

 
 

 
  

 

 













 
 

  
  

 

  
  

 






  


 

   
  

 
 
 
 
 
 








 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 






 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 













 
 
 
 

 
 
   





 




 

 




 



 

 


 
 
 

 

 


 
 

 
 
 

 

 


 
 
 
 
 



 



Hva er enheten?



 


 

 
 



 




 






 


 
 
 
 

  
  
 

 
 

(lat. gift)10 ”byggesteiner” kodet av 8 ”kromosomer” Membranproteinene – synlig for immunforsvaretStørst variasjonSlektskapsanalyseneLett å innaktivere, pga fett-	membran



 



  



 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 



 




 
 
 

 
 


 
 
 
  



 

 




        



        

  

  


  






   
      
   
   

  
      

  





 





 

 



 



 


 












 























 





 



 




 






 




 


 


  



 

 

 











































































 




































































































































 













 





 
























   
   




















































 


 
 
 
 
  
  
 
 
 











 
 
 




