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Hos kvinnelige pattedyr skjer
det en inaktivering av det ene X-
kromosomet på et tidlig stadium
i embryogenesen. Inaktivering-
en er tilfeldig og permanent i
den enkelte celle. Kvinner er
derfor mosaikker, idet de har
celler der det maternelle X-kro-
mosom er det aktive X-kromo-
som og celler der det paternelle
X-kromosom er det aktive X-
kromosom. En skjev X-kromo-
sominaktivering kan defineres
som et mønster der ratio mellom
de to celletypene er 80 : 20 eller
mer. Dette kan skyldes en tilfel-
dighet, siden X-kromosominak-
tiveringen er en stokastisk pro-
sess. En skjev X-inaktivering
kan også skyldes genetiske fak-
torer, eller være resultat av en
seleksjon som fører til en vekst-
fordel for den ene av de to celle-
typer. En seleksjon kan være
forklaringen på den signifikant
høyere forekomst av skjev X-in-
aktivering som finnes hos eldre
kvinner. En viktig klinisk betyd-
ning av skjev X-inaktivering er
manifestasjon av X-bundet ar-
velig sykdom hos kvinnelige ar-
vebærere.

Kvinner og menn har ulike kjønns-
kromosomsett. Kvinner har to X-kro-
mosomer, mens menn bare har ett X-
kromosom i tillegg til Y-kromosomet.
Til tross for dette har kvinner den sam-
me konsentrasjon som menn av genpro-

dukter som bestemmes av gener på X-
kromosomet. I 1961 kom Mary Lyon
med en hypotese som forklarte denne
dosekompensasjonen (1). Under em-
bryogenesen skjer det en permanent og
tilfeldig inaktivering av det ene X-kro-
mosomet i somatiske celler hos kvinne-
lige pattedyr. Denne såkalte lyoniser-
ingen innebærer at alle kvinner er mo-
saikker. De har to populasjoner celler,
en hvor det paternelt nedarvede X-kro-
mosom er aktivt, og en hvor det mater-
nelt nedarvede X-kromosom er aktivt.
X-kromosominaktiveringen er en sto-
kastisk prosess, og fordelingen av de to
populasjoner celler vil vanligvis være
omtrent halvparten av hver. Fordeling-
en kan imidlertid avvike betydelig fra
en slik 1 : 1-fordeling, noe som gir en
såkalt skjev X-kromosominaktivering.

Denne artikkelen gir en kort inn-
føring i hva X-kromosominaktivering
er og viser hvordan en skjev X-inakti-
vering kan være av klinisk betydning.
En omfattende oversikt over X-inakti-
vering er gitt av Willard (2).

Når skjer
X-kromosominaktiveringen?
X-inaktiveringen skjer på et tidlig

tidspunkt i embryogenesen. Jo færre
celler som finnes på tidspunktet for X-
inaktiveringen, desto hyppigere vil en
skjev X-inaktivering forekomme som
resultat av en tilfeldighet. Beregning av
tidspunktet for X-inaktivering har der-
for blant annet tatt utgangspunkt i fre-
kvensen av en helt skjev X-inaktivering
hos friske kvinner. Det er antatt at antall
celler i fosterets indre cellemasse er ca.
10–20 ved tidspunktet for X-inaktiver-
ingen. Under de første celledelingene er
altså begge X-kromosomene aktive, og
dette er nødvendig for at en normal
utvikling av fosteret skal finne sted.
Kvinner som mangler et X-kromosom
(Turners syndrom), har sitt ene X-kro-
mosom aktivt i alle celler, men får like-
vel en unormal utvikling. En av grunne-
ne til dette kan være at de bare har ett ak-
tivt X-kromosom under de aller første
celledelinger.

Hvordan skjer
X-kromosominaktiveringen?
X-inaktiveringen involverer tre

trinn: Valg av hvilket X-kromosom som
skal inaktiveres, initiering av selve in-
aktiveringen og spredning av inaktive-
ringen langs X-kromosomet (3). I hver
enkelt celle initieres X-inaktiveringen
fra det såkalte X-inaktiveringssenter
(XIC), som er lokalisert til den lange ar-
men på X-kromosomet. Denne inakti-
veringen skjer ved hjelp av et uvanlig
gen som kalles XIST (X inactive speci-
fic transcript). XIST-genet viser eks-
presjon bare fra det inaktive X-kromo-
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In female mammals one of the two X chromo-
somes is inactivated in early embryonic life.
Females are therefore mosaics for two cell
types, cells with the maternal X as the active X
chromosome, and cells with the paternal X as
the active X chromosome. The process of X in-
activation is random and permanent for each
cell.

A skewed X chromosome inactivation pat-
tern may be defined as a pattern where the ratio
between the two cell types is 80 : 20 or more.
Skewed X inactivation may have several cau-
ses. Since X inactivation is a stochastic event,
a skewed pattern may be the result of a chance
occurrence. It may also be the result of genetic
factors, or be the result of a selection leading to
a growth advantage for one of the two cell
types. A selection mechanism may be the rea-
son for the increase in the frequency of skewed
X inactivation found in normal elderly females.
An important consequence of skewed X inacti-
vation is the manifestation of X-linked disease
in female carriers.
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som og koder ikke for noe protein, men
produserer RNA som sprer et inaktive-
ringssignal langs X-kromosomet. Ikke
alle gener på X-kromosomet blir inakti-
vert, idet det er kjent en rekke gener der
begge kopier er aktive. Disse gener er
lokalisert til hele X-kromosomet, selv
om de fleste sitter i ett bestemt område
på X-kromosomets korte arm (den
pseudoautosomale delen). Det er på det
rene at det også må foreligge en telle-
mekanisme, siden overtallige X-kro-
mosomer både hos kvinner og hos
menn blir inaktiverte. Dette gjør at det
alltid bare er ett aktivt X-kromosom i
den enkelte celle. Menn med Klinefel-
ters syndrom som har kromosommøns-
ter 47XXY, har derfor bare ett aktivt X-
kromosom etter at X-inaktiveringen har
funnet sted.

Metoder for bestemmelse av
X-inakti veringsmønsteret
For å bestemme X-inaktiverings-

mønsteret i en bestemt cellepopulasjon
må man kunne skille mellom det mater-
nelle og det paternelle X-kromosom og
mellom det aktive og det inaktive X-
kromosom. De metoder man brukte tid-
ligere, var svært tungvinte, og baserte
seg ofte på undersøkelse av genproduk-
tet i enkeltceller. Ved hjelp av DNA-tek-
nologi har man fått nye og enkle meto-
der til å skille mellom det aktive og det
inaktive X-kromosom, idet de to kro-
mosomer viser forskjellig DNA-mety-
leringsmønster for visse gener. Denne
forskjell i metylering kan påvises ved
hjelp av restriksjonsendonukleaser som
bare kutter en bestemt sekvens dersom
det ikke foreligger en metylering. Vide-
re kan man ved hjelp av polymorfismer
skille mellom det paternelle og det ma-
ternelle X-kromosom hos kvinnen. Den
metode som er mest anvendt i dag, ba-
serer seg på en polymerasekjedereak-
sjon i ekson 1 i androgenreseptor, der et
trinukleotidrepeat (CAG repeat) viser
en polymorfisme der over 90% av kvin-
ner er heterozygote (4).

PCR-teknikken har gjort det mulig å
analysere X-inaktiveringsmønsteret i
svært små mengder vev, f.eks. fra hår,
formalinfiksert vev og munnslimhinne.
Dette gir muligheter for å undersøke X-
kromosominaktivering hos pasienter
hvor det eksisterer patologiskanatomis-
ke preparater, men hvor det ikke finnes
lagret blod til DNA-undersøkelser.

Hva er skjev X-inakti vering?
X-inaktiveringsmønsteret kan angis

som en ratio mellom de to cellepopula-
sjoner som følger:

50:50–<80:20: Tilfeldig X-inaktivering
80:20–<95:5: Skjev X-inaktivering
≥95:5: Ekstremt skjev X-inaktivering

En skjev X-kromosominaktivering kan
ha flere årsaker (5, 6).

Skjev X-inaktivering
på grunn av tilfeldighet
Siden X-inaktiveringen er en stokas-

tisk prosess, og antall celler på tids-
punktet for inaktiveringen er relativt
lavt, vil en ekstremt skjev X-inaktive-
ring av og til opptre som resultat av en
tilfeldighet. I en undersøkelse av 148
kvinner uten kjent sykdom fant vi ingen
med ekstremt skjev X-inaktivering og
bare 7% som hadde en skjev X-inakti-
vering (tab 1) (7). En skjev X-kromo-
sominaktivering er derfor sjelden hos
friske kvinner.

Ervervet aldersrelatert
skjev X-inaktivering
Etter Mary Lyons hypotese er X-kro-

mosominaktiveringen permanent i den
enkelte celle, det vil si at hver enkelt
dattercelle har det samme X-inaktive-
ringsmønster som morcellen. Fore-
komsten av skjev X-inaktivering skulle
da være uavhengig av kvinnens alder. I
et nylig publisert arbeid ble det funnet at
langt flere eldre enn yngre kvinner had-
de et skjevt X-inaktiveringsmønster (9).
Denne forskjellen ble funnet i nøytrofi-
le celler, men ikke i T-lymfocytter (10).
Vi har kunnet bekrefte dette i et arbeid
der vi undersøkte kvinner som var 83 år
eller eldre og friske. Mens det blant 148
kontrollkvinner ikke ble funnet noen
som hadde en ekstremt skjev X-inakti-
vering (≥95:5), hadde hele 9% av de
eldre kvinnene en slik ekstremt skjev X-
inaktivering (tab 1) (8).

Det er foreslått flere forklaringer på
denne ervervede aldersrelaterte skjeve
X-inaktiveringen (11). Den kan skyldes
klonal hematopoese på grunn av soma-
tiske mutasjoner i hematopoetiske
stamceller som gir en vekstfordel til de
muterte cellene. Videre kan den skyldes

tap av hematopoetiske stamceller med
alderen og bibehold av hematopoese
ved noen få residuale kloner. Hver av
disse mulighetene har viktige implika-
sjoner for kjemoterapi og for transplan-
tasjon hos eldre pasienter. Det ble imid-
lertid nylig funnet holdepunkter for at
denne aldersrelaterte forandringen i X-
inaktivering kan skyldes genetiske fak-
torer. I longitudinelle studier hos katt
ble det vist at disse også utvikler skjev
X-inaktivering (12). De hematopoetis-
ke stamceller som hadde en bestemt va-
riant av enzymet G6PD på det aktive X-
kromosomet hadde en kompetitiv for-
del fremfor de stamcellene som mang-
let denne varianten. En seleksjon er der-
for en mulig forklaring på den erverve-
de aldersrelaterte skjeve X-inaktiver-
ing.

X-kromosominaktiveringsanalyse
har lenge vært anvendt til klonalitets-
analyse av tumorer og har gitt viktig
innsikt i patogenesen av humane neo-
plasmer, særlig hematologiske neoplas-
mer (13). Selv om klonalitetsanalyse
ved X-inaktivering bare kan gjøres hos
kvinner, har denne analysen en rekke
fordeler fremfor andre metoder. Analy-
sen kan gjøres uavhengig av tumor-
markører, og siden metodene er DNA-
basert, kan de gjøres på en hvilken som
helst populasjon av kjerneholdige cel-
ler.Ved en monoklonal tumor finner
man en helt skjev X-inaktivering, idet
alle celler vil ha det samme X-kromo-
somet (enten det paternelle eller det ma-
ternelle) som det aktive X-kromosomet.
En helt skjev X-inaktivering kan imid-
lertid, som diskutert her, også ha andre
årsaker. En skjev X-inaktivering i tumor
er derfor ikke alltid relatert til monoklo-
nalitet.

Skjev X-inaktivering
på grunn av genetiske faktorer
Det er nylig beskrevet en mutasjon i

promotorregionen i XIST-genet i en fa-
milie der flere kvinner hadde skjev X-
inaktivering (14). Denne mutasjon har
imidlertid vist seg å være sjelden og

Tabell 1. X-kromosominaktiveringsmønsteret hos kontrollkvinner og eldre kvinner.

Kontrollkvinner 20-60 år1 Eldre kvinner > 83 år2

X–inaktiveringsmønster Antall (%) Antall (%)

Tilfeldig: 50:50–<80:20 137 (93) 28 (65)
Skjevt: 80:20–<95: 5 11 (7) 11 (26)
Ekstremt skjevt ≥95: 5 0 (0) 4 (9)

Totalt 148 (100) 43 (100)

1Data fra Ørstavik og medarbeidere (7)
2Data fra Ørstavik & Berg (8)
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forklarer ikke all genetisk påvirkning av
X-inaktiveringen (15). Vi har beskrevet
en norsk familie der sju friske kvinner
hadde ekstremt skjev X-kromosomin-
aktivering og der dette ikke skyldes en
mutasjon i promotorregionen av XIST-
genet (16).

Skjev X-inaktivering
på grunn av seleksjon
mot den ene cellepopulasjon
Hos kvinner som er arvebærere av

enkelte X-bundne recessivt arvelige
sykdommer, finner man et ekstremt
skjevt X-inaktiveringsmønster. Dette
antas å skyldes en seleksjon mot de cel-
ler som har det mutante gen på det akti-
ve X-kromosom. Denne seleksjon skjer
etter at X-inaktiveringen har funnet sted
og skyldes en vekstfordel for de celler
som har det normale gen på det aktive
X-kromosom (fig 1). Slik ervervet skjev
X-inaktivering har man funnet ved
noen sykdommer som innebærer im-
munsvikt (5) og ved en sjelden kardio-
myopati (7). Ved disse tilstander vil de
kvinnelige arvebærerne ikke ha noen
symptomer, fordi alle celler har det X-
kromosom som bærer mutasjonen som
det inaktive X-kromosom. X-kromo-
sominaktiveringsanalyse kan ved slike
sykdommer være nyttig som ledd i dia-
gnostikk av kvinnelige arvebærere for
sykdommen.

En forklaring på familiær skjev X-
inaktivering som ikke skyldes mutasjon
i XIST-genet kan nettopp være en se-
leksjon mot et X-bundet gen som ikke
har gitt seg utslag i erkjent sykdom. Det
har vært hevdet at seleksjon på grunn av
bærertilstand for en ikke erkjent X-bun-
det arvelig tilstand er en hyppig årsak til
skjev X-inaktivering (17).

Det er imidlertid også beskrevet en
seleksjon i motsatt retning, det vil si en
seleksjon mot celler som har det nor-
male X-kromosom som det aktive X-
kromosom. Dette er funnet ved den X-
bundne sykdommen adrenoleukodys-
trofi, der kvinnelige bærere også kan ha
sykdomsmanifestasjon (18).

Klinisk e implikasjoner
av skjev X-inakti vering
Manifestasjon av sykdom
hos kvinnelige bærere
av X-bundet arvelig sykdom
Ved X-bundet arvelig sykdom over-

føres sykdommen via friske kvinner til
deres sønner. Kvinner kan imidlertid
også bli affisert av X-bundet sykdom.
En årsak til at kvinner blir affisert, kan
være at de bare har ett normalt X-kro-
mosom (Turners syndrom) eller at de er

homozygote for det mutante gen. Den
hyppigste årsak er imidlertid en skjev
X-inaktivering (fig 1). Det er i litteratu-
ren beskrevet mange kvinner med al-
vorlig X-bundet sykdom, der forkla-
ringen har vist seg å være en ekstremt
skjev X-inaktivering. Vi har beskrevet
en kvinne med hemofili som hadde pro-
blemer med å bli trodd når hun presen-
terte seg for helsepersonale med en dia-
gnose som er kjent for bare å ramme
menn (19).

Muligheten for en X-bundet syk-
dom hos en kvinne er særlig viktig å
vurdere når det gjelder muskeldystrofi-
er, som er en heterogen gruppe syk-
dommer. Dersom de kliniske funn kan
passe med en X-bundet arvelig syk-
dom, må diagnosen ikke utelukkes selv
om pasienten er kvinne. Ved hjelp av en
enkel DNA-analyse, som nevnt oven-
for, kan man fastslå om en eventuell
skjev X-inaktivering foreligger som
forklaring på at kvinnen har manifest
sykdom. Det er også viktig å stille rik-
tig diagnose hos kvinner med mani-
festasjon av X-bundet sykdom av hen-
syn til den genetiske veiledning, idet
disse kvinner kan ha høy risiko for å få
alvorlig affiserte sønner.

Selv om de fleste kvinner som er ar-
vebærere for X-bundet sykdom er fris-
ke, kan man ved nærmere undersøkel-
ser hos noen kvinner finne lette tegn til
sykdom, mens andre er helt friske. En
forklaring på dette kan være forskjellig

grad av X-inaktivering (fig 1).
X-inaktivering
og eneggede tvillinger
X-inaktivering finner sted omtrent

samtidig med at egget deler seg hvis
det skal utvikles eneggede tvillinger.
Det har derfor vært diskutert om det
kan være en sammenheng mellom
skjev X-inaktivering og forekomst
av eneggede (monozygote, MZ) tvil-
linger. I en nylig publisert tvilling-
undersøkelse ble studier av X-inakti-
vering anvendt for nærmere å kunne
fastsette tidspunktet for utvikling av
eneggede tvillinger (20). Eneggede
tvillinger kan enten være monokorione
(MZ-MC) eller dikorione (MZ-DC),
avhengig av om tvillingene har felles
eller hver sin chorionhinne. MZ-MC-
typen utgjør to tredeler av de eneggede
tvillinger og dannes mer enn fire dager
etter befruktningen, etter at chorion er
utviklet. MZ-DC-typen utvikles alle-
rede 0–4 dager etter befruktningen og
før utvikling av blastocysten har fun-
net sted. Ved å sammenlikne X-inakti-
veringsmønsteret hos eneggede tvil-
lingpar, fant man at MZ-MC-tvillinger
var svært like, som uttrykk for at X-in-
aktiveringen skjedde før egget delte
seg i to. MZ-DC-tvillinger var imidler-
tid forskjellige med hensyn på X-inak-
tiveringsmønsteret, som uttrykk for at
X-inaktiveringen skjedde etter at egget
hadde delt seg. Disse resultatene pas-
ser med at X-inaktiveringen skjer etter

Figur 1. Skjematisk tegning av X-inaktivering i somatiske celler hos en kvinne som er
heterozygot for en X-bundet arvelig sykdom. Figuren viser varierende grad av mosaikk
der X-inaktiveringen skjer tilfeldig (eksempel: hemofili), og ekstremt skjev X-inaktivering
der det skjer en seleksjon mot celler med det muterte gen på det aktive X-kromosom
(eksempel: visse former for immunsvikt). Gjengitt med tillatelse fra The McGraw-Hill
Companies 17.2. 1999 (2).
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at danningen av MZ-DC finner sted,
men før danning av MZ-MC finner
sted.

X-inaktivering
og tilsynelatende friske kvinner
Inaktiveringen av det ene X-kromo-

somet gjør alle kvinner til mosaikker.
Det er et åpent spørsmål hva denne mo-
saikken betyr for kvinner som ikke er
arvebærere for kjent X-bundet arvelig
sykdom. Spesielt er det helt uavklart om
den ervervede X-inaktivering hos eldre
kvinner kan ha sammenheng med mor-
biditet.

Konklusjon
Det er først i løpet av de siste år det

er blitt gode muligheter for undersøkel-
ser av X-kromosominaktivering. Det
skjer i dag en omfattende forskning
omkring mekanismene for initiering og
vedlikehold av X-inaktivering i den en-
kelte celle, og det er fortsatt en rekke
forhold som ikke er klarlagt. Det kan
derfor trygt fastslås at «The feminine
mystique continues» (21).
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Kunskaperna om lungcancerns
biologi har ökat väsentligt på sena-
re år, vilket innebär nya möjligheter
för både prevention och behand-
ling. Kombinationen av flera tera-
peutiska principer innebär bot, eller
lindring, för fler patienter. 

Sex artiklar ger överblick över
möjligheter och begränsningar
med dagens terapimetoder. De har
nu samlats i ett 36-sidigt häfte
som kan beställas med kupongen
nedan.

Priset är 60 kronor.
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