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❙ ❙ Nyligen släppte två av forskningsvärldens tidskriftsjättar,
Nature och Science, varsitt specialnummer rörande kartlägg-
ningen av människans arvsmassa [1, 2]. Nature publicerade
The Human Genome Projects (HGP) arbete, Science gick ut
med en presentation av bolaget Celeras motsvarighet. Det är
givetvis ingen tillfällighet att de två projektens arbete publi-
ceras samtidigt i två olika tidskrifter, snarare resultatet av för-
handlingar projektens ledningar emellan. 

Frågan är bara varför man går ut med sekvenserna just nu?
Kanske finns det läsare som blir besvikna, eftersom kartlägg-
ningen fortfarande, som många kanske tror, egentligen 

SAMMANFATTAT

Tidskrifterna Nature och Science presenterar varsin
version av kartläggningen av människans arvs-
massa: forskarvärldens jätteprojekt, The
Human Genome Project, respektive
den vinstdrivande uppstick-
aren Celeras. 

Ulrika Kahl, PhD, research associate, The Scripps Research Institute, La Jolla, Kalifornien (ukahl@scripps.edu);
nyhetsrapportör och skribent, Human Brain Informatics (http://www.hubin.org)

Humangenomet utvikt
i forskningsvärldens tidskriftsjättar

Både Nature
och Science publice-

rar illustrerande genkartor i
utvikningsbilagor med respektive

projekts tolkning. Båda kräver god syn 
och kommer knappast att utgöra dagliga arbets-

instrument, men kommer med all säkerhet att sitta 
på varenda vägg, hos varenda forskningsinstitut, akademisk

institution, bioteknologiföretag eller sjukhus runt om i världen.

N
AT

UR
E, 

M
CM

IL
LA

N
M

AG
AZ

IN
ES

LT
D

(W
W

W
.N

AT
UR

E.C
OM

)

AM
ER

IC
AN

AS
SN

FO
R

TH
E

AD
VA

N
CE

M
EN

T
OF

SC
IE

N
CE

(W
W

W
.SC

IE
N

CE
M

AG
.O

RG
)



inte är
komplett. Så-

väl HGP som Celera
reserverar sig dock inför detta.

Den ungefärliga procenten genomse-
kvens som hittills fastställts är 85–90 pro-

cent. Man kallar denna ursprungsversion för »the
draft human genome«, alltså »utkast till humangenomet«. 

Etablerade forskargrupper vs uppstickaren
HGP, det icke-kommersiella jätteprojektet med tjugotalet
forskargrupper från USA, Storbritannien, Japan, Frankrike,
Tyskland och Kina involverade, har pågått i över ett decenni-
um. Dess ledare var ursprungligen en av det dubbelsträngade
DNAs upptäckare, James Watson, men det var Francis Col-
lins som förde HGPs flagga över mållinjen. Celera, den vinst-
drivande uppstickaren, steg in i kampen för ungefär tre år se-
dan, lett av företagets grundare, Craig Venter, tidigare verk-
sam vid National Institutes of Health (NIH) och The Institute
of Genomic Research (TIGR).

HGP, vars projekt förmedlas via Nature, anser sig natur-
ligvis ha dragit det största lasset och anklagar Celera för att ta
åt sig äran av något de aldrig skulle ha förmått utan HGPs till-

gäng-
liga data. Det-

ta är också HGPs sto-
ra trumfkort i marknadsfö-

ringen: att vem som helst som är in-
tresserad skall kunna gå in i HGPs databas

och utvinna data ur deras genomsekvens. Detta till
skillnad från Celera, vars sekvens visserligen kommer att

vara tillgänglig, men under avsevärt mer restriktiva förutsätt-
ningar för användaren. Celera har en kaxigare attityd och me-
nar att det framför allt är deras förbättrade teknologi som bi-
dragit till att man lyckats utföra samma arbete som HGP på
tre till fyra gånger kortare tid. Man menar också att Celera-se-
kvensen är mer korrekt tack vare de förbättrade metoder man
använt för att analysera data. Från båda sidor visar man dock
upp ett slags politisk korrekthet och respekt för varandras ar-
bete och menar att äran bör fördelas jämnt på de två grupper-
na. När allt kommer omkring kommer olikheterna i de två se-
kvenserna förmodligen i framtiden att vara till allas nytta.

Många likheter
Trots vissa olikheter i presentationerna i Nature respektive
Science finns det ändå mycket som är lika. De innehåller båda
de respektive projektens originalartiklar, vilka i båda tidskrif-
terna omfattar ett ansenligt antal sidor. De två specialnumren
får väl redan räknas som två klassiker inom forskningen. Me-
dan såväl Nature som Science i vanliga fall har ett övre tak på
omkring 20–30 referenser har de i dessa artiklar tillåtit 452
respektive 181 stycken! Med numren följer också en illustre-
rande genkarta av genomet i respektive projekts tolkning.

Båda upplagorna innehåller ett antal nyhetsartiklar med
kommentarer, jämförelser och funderingar kring de två pro-
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jektens arbete och aktuella publikationer. Betydelsen av full-
ständig kunskap om människans arvsmassa för frågor röran-
de evolutionen och arternas uppkomst, framtiden inom medi-
cinsk forskning och möjligheterna att kunna bota olika sjuk-
domar belyses. Illustrerande exempel tas upp på områden
inom forskning och klinisk verksamhet som kommer att gag-
nas av de publicerade sekvenserna. Här finns bl a studier av
kropps- och tidsrytmiska mekanismer, drogmissbruk, infek-
tionsbiologi och immunologi, olika cellulära mekanismer och
strukturella komponenter, cancer och reproduktionsbiologi.
Man ställer sig naturligtvis frågan vad som kommer härnäst,
vilken information man kan få ur sekvenserna, och på vilka
olika sätt denna information kan utvinnas. 

Det som framför allt skiljer de två numren åt är, inte helt
oväntat, att medan Nature håller sig på en mer akademisk nivå
ägnar Science ett stort antal sidor åt diskussioner av mer po-
litisk och ekonomisk karaktär. Hela historien och utveckling-
en bakom HGP och Celeras projekt beskrivs i Science i detalj.
Juridiska frågor beträffande bl a patentering tas upp, och man
frågar sig vilken ekonomisk betydelse kartläggningen har.
Med andra ord: Nature ser huvudsakligen på projektet med en
forskares ögon, medan Science även inkluderar ett slags
marknadsekonomisk analys.

»Shotgun approach« 
Så vad är det HGP respektive Celera har gjort? Och hur var
det möjligt för Celera att komma fram till resultat så mycket
snabbare än HGP? 

Till att börja med har man använt sig av två olika, om än
liknande, metoder för att kartlägga sekvensen i människans
arvsmassa. Det man gjorde inom HGP var att använda sig av
en s k »hierarchic shotgun approach«, vilket innebär att ge-
nomet först klipps upp med hjälp av sekvensspecifika restrik-
tionsenzymer i ett stort antal segment omfattande ca
100 000–200 000 baser (nukleotider) vardera. Dessa frag-
ment inkorporeras sedan i artificiella bakteriekromosomer
(BAC), där de kopieras upp i ett stort antal kloner av identis-
ka DNA-molekyler som sedan renas för fortsatt analys. Där-
efter klipper man upp dessa klonade sekvenser i ytterligare ett
stort antal fragment, vilka är små nog för att kunna sekvens-
bestämmas med hjälp av standardiserade sekvenseringsmeto-
der. När detta är klart inleds ihoplappningen av genomet. De
små fragmenten samlas först i flera »shotgun sequences«, vil-

ka i sin tur med hjälp av avancerade dataanalysprogram ord-
nas samman till hela ursprungssekvensen, i det här fallet män-
niskans arvsmassa.

Celera har också använt sig av en »shotgun approach«,
men har, i motsats till HGPs hierarkiska variant, valt en 
»whole genome shotgun approach«. Det innebär att man ute-
sluter BAC-steget och i stället går direkt in på att fragmente-
ra hela genomet i små sekvenseringsbara bitar, omkring 550
baser stora. Därefter ordnas fragmenten på samma sätt som i
HGP ihop till en enda lång sekvens, människans genom. För-
delen med Celeras tillvägagångssätt är att risken för att missa
vissa delar av genomet, eller inordna dem i fel riktning, är
mindre.

Miljarder byggstenar
Resultaten visar att både HGPs och Celeras sekvenser inne-
håller ca 3 miljarder byggstenar, med beteckningarna A, C, T
och G. Dessa bokstäver representerar de fyra olika typer av
nukleinsyrabaser, nukleotider, som utgör vår arvsmassa. Som
jämförelse kan nämnas att det största genom som kartlagts
hittills, det hos genetikernas favorit bananflugan, innehåller
omkring 180 miljoner baser. Rent logiskt borde givetvis båda
projektens erhållna sekvenser vara identiska, men att på egen
hand göra en snabb och enkel jämförelse är omöjligt, efter-
som HGP och Celera beskriver sina sekvenser på olika sätt
och använder sig av olika termer och parametrar. De jämfö-
relser som hittills gjorts pekar dock på att sekvenserna har i
det närmaste samma storlek och skiljer sig relativt lite åt.
Båda sekvenserna beräknas också ha runt 100 000 »gaps«,
dvs områden som ännu inte är identifierade och kartlagda.
Räknar man dessa i antal baser har dock Celera fler oidentifi-
erade nukleotider i sin sekvens än HGP.

Noterbart är att endast 1,1–1,4 procent av sekvensen är
proteinkodande s k exoner, fördelade på ca 30 000–40 000
gener beroende på vilken karta man tittar på. Resten utgörs av
icke-kodande introner, eller »skräp-DNA«. I dessa till synes
överflödiga sekvenser ingår dock en mängd regulatoriska re-
gioner som spelar en viktig roll i regleringen av de proteinko-
dande genernas aktivitet. De icke-kodande sekvensernas be-
tydelse skall alltså inte på något sätt underskattas. Omkring
hälften av genomet är också »repetitive regions«, där korta
sekvenser upprepas ett stort antal gånger; funktionen hos des-
sa sekvensbitar är ännu inte helt bestämd.
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Vad beträffar antalet gener i det humana genomet kanske
man undrar varför de två projekten kommit fram till så olika
resultat. Den främsta orsaken till denna spridning ligger fram-
för allt i projektens olika sätt att identifiera generna. HGP har
hittat totalt 32 000 gener, men endast 15 000 av dessa är verk-
ligen identifierade; resten är sådana man förutspått med hjälp
av diverse genidentifieringsprogram. Celera presenterar ett
totalantal på 39 000 gener, men även här är en stor andel av
dessa, 12 000 stycken, i ordets rätta mening inte helt bevisa-
de.

Som en jämförelse kan nämnas att antalet gener hos jäst
(vars genomsekvens var den första att bestämmas för en eu-
karyot organism) är 6 000, medan bananflugan har ca 13 000.
Verkar det då rimligt att människan inte har mer än fem till
sex gånger fler proteinkodande gener än en jästcell? Kanske
inte, men antalet gener – vilket alltså är långt mindre än vad
man ursprungligen räknade med – förväntas öka i och med att
ännu inte kartlagda »gaps« identifieras. 

Dock, att antalet gener i en jästcell och antalet hos en män-
niska inte skiljer sig mer beror faktiskt också på att de cellu-
lära mekanismer som är involverade i tillverkning av protei-
ner är mer utvecklade hos människan än i jästcellen. En gen
kan exempelvis ge upphov till flera olika proteiner. Detta sker
genom invecklade omarrangeringar och klippning av nukle-
insyran innan det är dags för själva proteinsyntesen. På detta
sätt kan samma gen resultera i flera olika proteiner. Många
proteiner hos människan är vidare uppbyggda av flera domä-
ner, och varje sådan domän hittas ofta i fler än ett protein. Pro-
teiner i högre stående individer är också i högre grad proces-
sade, i form av diverse biokemiska modifieringar, innan de
blir färdiga och funktionella.

Sjukdomsrelaterade mutationer
Man bör också komma ihåg att det som refereras till som
»människans genom« i själva verket rör sig om miljontals el-
ler miljardtals olika genom, alltså nästan lika många som det
finns människor på jorden. Det som framför allt gör oss till de
individer vi är är något som kallas »single nucleotide poly-
morphisms« (SNP). Dessa orsakas av mutationer som gör att
enstaka nukleotider i sekvensen byts ut. I människans genom
finns idag ca 1,5 miljoner SNP identifierade. Den största
praktiska användningen av dessa är i deras egenskap av ge-
netiska markörer för olika sjukdomar, något som sannolikt

kommer att få allt större betydelse vid diagnos och behand-
ling inom sjukvården.

Redan idag känner man till omkring 1 100 gener, till vilka
åtminstone en sjukdomsrelaterad mutation har identifierats.
Totalt finns 1 500 sjukdomar som associerats till genetisk
mutation. När man talar om genetiskt orsakade sjukdomar
skiljer man vanligtvis på två olika huvudtyper: s k enkla eller
simpla sjukdomar, där en enda gen är bidragande eller nöd-
vändig för att utveckla sjukdomen, och de komplexa sjukdo-
marna. De genetiska mekanismerna för de sistnämnda är mer
invecklade och kräver inblandning av flera olika genetiska
komponenter. Att kunna förutsäga om en komplex sjukdom
kommer att nedärvas är följaktligen svårare än att göra mot-
svarande bedömning avseende en enkelt nedärvd sjukdom.

Blir man klok på genkartorna?
Blir man klokare på de genkartor över HGPs och Celeras ge-
nom som Nature respektive Science bifogar? 

Nature har en till formatet mer lätthanterlig variant, som
ligger som ett appendix mitt i tidningen och som kan vecklas
ut till en lång karta visande 22 kromosomer samt en Y- och en
X-kromosom. Intill varje kromosom finns en autentisk bild på
en histologisk infärgning av den aktuella kromosomen. Man
har försökt framställa gensekvensen för kromosomen gra-
fiskt, med markeringar vid var 1 000:e nukleotid. Sekvensen
innehåller bara de kodande regionerna, men positionerna i
hela kromosomsekvensen finns utsatta, så att man skall få en
uppfattning om hur mycket icke-kodande material som 
klippts bort. I färg illustreras bl a hur pass komplett sekven-
seringen inom ett visst område är, hur GC-rikt området är
(GC-rika sekvenser, dvs områden som innehåller en större an-
del G- och C-nukleotider i förhållande till A och T, har visats
innehålla fler gener och färre intronsekvenser), hur många re-
petitiva sekvenser som finns inom området, förekomsten av
s k CpG-öar (ometylerat DNA som tros vara involverat i ak-
tivering och inaktivering av gener) samt de SNP man känner
till. Beteckningar för de gener som är kända har skrivits ut,
identifierade sjukdomsgener är skrivna i rött för att lättare
kunna lokaliseras.

Celeras genkarta är lite svårare att läsa på bussen. Dess for-
mat är jämförbart med en stor badhandduks, och kartan är
ihopvikt i nio steg. Den är, enligt min mening, mer illustrativ.
Liksom i Natures fall finns basmarkeringar, dock här vid var
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100:e nukleotid. Däremot saknas utskrivna kromosomposi-
tioner, men i gengäld är olika molekylära markörer utsatta.
Man anger vidare GC- och CpG-innehåll samt tätheten av
SNP. Kända gener är åskådliggjorda på ett för ögat mer lätt-
begripligt sätt än i Nature. Varje gen visas separat, där intro-
ner representeras av svarta boxar, exoner av färgade fält. Det
finns 14 olika färger på dessa proteinkodande exoner. Varje
sådan färg representerar en viss klass av proteiner, som t ex
enzymer, strukturproteiner, proteiner inblandade i signal-
överföring och immunproteiner. Proteiner med okänd funk-
tion visas i vitt.

Skulle jag som forskare/kliniskt verksam läkare välja mel-
lan dessa två kartor skulle jag antagligen välja Celeras karta.
Den är mer funktionell i och med sin färgmarkering av olika
klasser av proteiner samt det sätt på vilket de kända genetis-
ka markörerna är utsatta. Det som talar till HGP-kartans för-
del är dock den lättöverskådliga markeringen av sjukdoms-
gener, något som i vissa fall kan tänkas vara till stor hjälp.

Det är dock svårt att tänka sig att forskare eller läkare i
första hand kommer att rusa till någon av dessa kartor för in-
formation. Kartorna kommer visserligen att sitta på varenda
vägg, hos varenda forskningsinstitut, akademisk institution,
bioteknologiföretag eller sjukhus i hela världen, men antagli-
gen mest som en trevlig dekoration. Till att börja med måste
man nämligen stå på ca 1 decimeters avstånd från kartorna för
att överhuvudtaget kunna läsa vad som står på dem.

Dags att utnyttja sekvensanalysprogrammen
I stället är det nog dags för kliniker och forskare att bekanta
sig med de olika typer av sekvensanalysprogram som redan
idag finns tillgängliga på marknaden. I och med publicering-
en av de två gensekvenserna kommer vi troligtvis att inom
kort se en boom på området. Tusentals företag jobbar idag
med att utveckla bättre och mer användarvänlig mjukvara.

Dessa program kommer att bli viktiga, om inte oumbärli-
ga, hjälpmedel för forskare och kliniker som vill botanisera
bland det mänskliga genomets olika delar. Med hjälp av des-
sa sekvensanalysprogram kan man exempelvis jämföra se-
kvenser mellan olika arter, eller leta efter sekvensmässigt när-
besläktade sekvenser i ett och samma genom. Ett annat sätt att
söka är att leta efter gener som ligger i samma kromosomre-
gion, något som ibland är önskvärt i de fall man vet att en viss

region är förknippad med en eller flera genetiska sjukdomar.
Problemet i dagsläget är naturligtvis att de två publicerade se-
kvenserna inte är helt kompletta, vilket kan ge upphov till fel-
uppskattningar vid sekvens- eller positionssökningar.

Vad kommer härnäst?
Vad kommer då att följa härnäst? Först och främst måste de
oidentifierade »hål« som fortfarande finns i sekvenserna be-
stämmas för att vi skall få en mer exakt uppfattning om hur
genomet ser ut. Med bättre gensökningsprogram och bättre
genteknologiska metoder kommer tveklöst fler gener att iden-
tifieras i sekvensen. Genomen för fler arter planeras redan att
sekvenseras, bl a det för mus, en art som under de senaste åren
börjat ta över efter råttan som forskarnas favoritförsöksdjur.
Även schimpansgenomet har hög prioritet, framför allt i evo-
lutionsbiologiskt syfte. De miljontals SNP man hittat kommer
också att studeras i detalj, och fler kommer sannolikt att iden-
tifieras, i syfte att utveckla bättre diagnosmetoder och be-
handlingsstrategier. Genetiska nedärvningsstudier kommer
definitivt att främjas av kartläggningen när man nu lättare kan
hitta genetiska markörer.

Även om hela genomsekvensen nu i det närmaste är känd
vet vi fortfarande inte vilken funktion många av dess olika de-
lar har, och hur de samverkar. Metoder som t ex »micro-
arrays« används redan idag på många håll för att mäta geners
aktivitet i respons till olika former av sjukdom och behand-
ling. Med gensekvensen i hand kommer studier av genomet,
»genomics«, lättare att kunna följas upp med studier av de
proteiner som gensekvenserna kodar för, s k »proteomics«.

Förutom de proteinkodande regionerna finns också de re-
gulatoriska regionerna, och allt det som idag lite nonchalant
kallas för skräp-DNA. Förmodligen står även många svar att
finna i dessa områden av genomet. 

Alltså, när vi nu vet hur den mänskliga genomsekvensen
ser ut är det dags att börja studera vilken funktionell betydel-
se de olika delarna har. Kartläggningen av människans arvs-
massa bör härmed ses som början på en helt ny vetenskap.
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