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Klinik och vetenskap

❙ ❙ För knappt två år sedan publicerades sekvensen för män-
niskans arvsmassa [1, 2]. Nu har motsvarande gjorts för mu-
sens [3]. För många kanske detta inte låter som en riktigt lika
viktig milstolpe som kloningen av humangenomet. Men fak-
tum är att på många sätt är full kunskap om musens genom-
sekvens minst lika viktig ur medicinsk synvinkel. Vid en förs-
ta anblick kanske det inte verkar som om möss och människor
är så nära släkt. Båda är dock däggdjur, och trots de två arter-
nas olika yttre fungerar många fysiologiska och metaboliska
processer likadant hos musen som hos människan. Ser man
till hur organ, vävnad och celler är uppbyggda kan man note-
ra stora likheter. Slutligen, som de två kloningsprojekten vi-
sar, är homologin mellan de två arternas genomsekvenser im-
ponerande stor. Den aktuella kartan över musens arvsmassa
kommer att bli till stor hjälp för framtida forskning. Framför
allt kan den ge god vägledning när man önskar studera olika
genetiska och molekylära mekanismer eller utveckla genetis-
ka djurmodeller för att ta reda på mer om olika biokemiska
processer och sjukdomar.

Den sekvens som nu bestämts och som publicerades i tid-
skriften Nature i början av december 2002 kommer från den
inom forskningen mest använda musstammen, C57BL/6J [3].
Sekvensen är 2,5 miljarder baser lång, att jämföra med män-
niskans, som är ungefär 3,2 miljarder baser lång. Så här långt
har man uppskattat att mussekvensen innehåller runt 30 000
gener, vilket är något färre än hos människan, där man funnit
uppåt 40 000. För hela 99 procent av musens 30 000 gener
har man funnit motsvarande hos människan [4].

Det är sannolikt i grunden mycket tack vare de stora likhe-
terna mellan de två genomen som musen så framgångsrikt
kunnat användas som försöksdjur inom forskningen. De re-
sultat man kommer fram till när man exempelvis studerar de
mekanismer som styr genetik, utveckling, immunologi, far-
makologi, minne samt beteende hos möss avslöjar ofta till stor
del hur dessa fungerar även hos människan. Med hjälp av de
alltmer sofistikerade rekombinanta teknikerna för modifie-
ring av genetiskt material kan man idag – oftast med relativt
stor lätthet – designa och tillverka gensekvenser och sedan in-
korporera dessa i musens egen arvsmassa. Genetiskt material
kan också med liknande metoder avlägsnas.

Kartan över musens arvsmassa gör att mycket tid kan spa-
ras för genetiker och molekylärbiologer inom forskningen.
Säg att man exempelvis misstänker att en sjukdom orsakas av
en mutation i en viss gen. Tidigare, för ett par decennier se-
dan, var man då först tvungen att korsa och analysera ett stort

antal djur för att kartlägga i vilken kromosom denna mutation
var belägen samt i vilken del av kromosomen mutationen
gömde sig. Därefter behövde samtliga gener i denna region
sekvenseras, en för en, i både kontrollmöss och muterade
möss. Först därefter kunde man fastställa vilken gen som var
muterad. Idag, med hela musens genomsekvens inlagd i en
sökdatabas, behöver man bara gå till denna och se vilka gener
som ligger i just den aktuella kromosomregionen. Genom att
titta på gensekvensen för dessa gener kan man sedan ta reda
på vilken typ av proteiner de kodar för. Med denna kunskap
är det sedan lättare att välja ut en eller ett par proteiner att stu-
dera vidare. Kanske är det någon av dessa som är muterad, och
därmed bidragande till sjukdomen.

Skräp-DNA – skillnad mellan mus och människa
En av de allra mest intressanta skillnaderna mellan musen och
människan ligger i det så kallade skräp-DNA som finns i ge-
nomet [5]. Skräp-DNA kodar inte för proteiner, och man har
än idag mycket liten kunskap om vilken funktion det fyller.
En tänkbar funktion är att skräp-DNA innehåller regulatoris-
ka komponenter som styr genernas aktivitet och därmed de
mängder av olika proteiner som produceras. Detta är förmod-
ligen en del av svaret på vad skräp-DNA gör, men inte hela.

Stora delar tros nämligen också utgöras av genetiskt mate-
rial som av någon anledning blivit kvar under evolutionens
gång. Mycket skräp-DNA är troligen så kallade transposoner,
ett slags genetiska parasiter som har ackumulerats i såväl mu-
sens som människans arvsmassa under miljoner år av evolu-
tion genom att kopiera in sig själva på olika platser i genom-
sekvensen. De allra flesta transposonerna är så kallade retro-
transposoner. Dessa förökar sig genom att med hjälp av ett en-
zym, reversibelt transkriptas, bilda DNA med RNA som mall,
i stället för tvärtom, som annars är det normala. 
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I musgenomet är mängden skräp-DNA mindre än i hu-
mangenomet, men den andel av detta som utgörs av retro-
transposoner är ungefär lika stor i de båda genomen [1-3].
Det intressanta är dock att aktiviteten hos dessa retrotranspo-
soner är långt större i musen än i människan. De flesta retro-
transposonerna i människans arvsmassa verkar ha slutat röra
på sig för cirka 40 miljoner år sedan, och det finns idag bara
ett hundratal som fortfarande är aktiva. I musen däremot upp-
skattar man att det finns ca 3 000 aktiva retrotransposoner.

Det finns en rad olika typer av retrotransposoner [5]. De
vanligaste är så kallade LINEs och SINEs (Long respektive
Short INterspersed Elements), varav LINEs kan vara upp-
emot 6 000 nukleotidbaser långa och SINEs vanligtvis runt
300 baser långa. Den tredje stora klassen är den som benämns
LTRs (Long Terminal Repeats). Dessa fungerar som ett slags
retrovirus, det vill säga de kodar för sitt eget reversibla tran-
skriptas. Man uppskattar att nästan 40 procent av musgeno-
met består av retrotransposoner, som ackumulerats under tio-
tals miljoner år [3].

När en retrotransposon infogar sig på en viss plats i arvs-
massan kan det hända att den totalt ändrar funktionen hos en
gen. Man räknar med att ungefär en tiondel av alla naturligt
förekommande mutationer i musen beror på retrotransposo-
ner. De kan också blockera stora sträckor av DNA i en kro-
mosom.

Ständig kamp mot transposonerna
Teorin är dock att värdgenomet för en konstant kamp mot de
omkringhoppande retrotransposonerna och hindrar dem från
att spridas. Resultatet av detta är att retrotransposoner tende-
rar att ackumuleras på platser i genomet där de egentligen inte
gör någon större skada. Om man tittar på retrotransposoner-
nas fördelning i genomet upptäcker man snabbt att medan vis-
sa regioner är fulla av retrotransposoner är andra sträckor av
DNA helt fria från dem.

Exempelvis kan man notera att både musens och männi-
skans arvsmassa i den region till vilken de så kallade Hox-ge-
nerna är koncentrerade helt saknar retrotransposoner. Hox-
generna är involverade i den embryonala utvecklingen och är
med andra ord mycket viktiga. Noterbart är också att de re-
gioner i arvsmassan till vilka retrotransposonerna är koncen-
trerade är desamma i musen som i människan. Denna ansam-
ling i de två arterna verkar också ha skett långt efter att mu-
sens och människans släktträd delade på sig. Detta väcker na-
turligtvis misstankar om att det sätt på vilket retrotransposo-
nerna hoppar omkring i genomet följer ett bestämt mönster
och inte är helt slumpartat, som man kan tro. Skulle denna hy-
potes stämma är det av stort intresse att ta reda på mer om de
molekylära och cellulära mekanismer som är inblandade. 

Även om många av retrotransposonerna mest är till skada,

eller inte påverkar värdgenomet alls, finns det faktiskt också
de som är till värdorganismens nytta. Ibland händer det att en
vilande gen plötsligt aktiveras av en närliggande retrotran-
sposon. Frågan är bara om detta är en slumpmässig eller av-
siktlig händelse. Oavsett vilket hoppas nu forskarna kunna ut-
nyttja retrotransposonerna och manipulera dessa till att påver-
ka värdorganismens egna gener till dess fördel. Tyvärr har
man så här långt i den publicerade musgenomsekvensen en-
dast identifierat 400 av de 3 000 misstänkta retrotransposo-
nerna. Dock, ska påpekas, man har med de sekvenseringsme-
toder man använt sig av vid kartläggningen faktiskt ännu inte
lyckats kartlägga hela musgenomsekvensen [6]. Man har
dock förhoppningar om att sekvensen ska vara komplett inom
ett par år, och förhoppningsvis kommer då fler retrotranspo-
soner att kunna identifieras.

Kartläggningen av musens arvsmassa bör definitivt ses
som ett stort framsteg inom medicinsk forskning. Med tanke
på de många likheterna mellan musens och människans arvs-
massa är musen utan tvivel ett oumbärligt hjälpmedel för
framtida forskning. De allt bättre och mer användarvänliga
bioinformatiska programvarorna gör att dagens molekylär-
biologer och genetiker kan spara mycket tid i sin forskning.
Den stora sekvenshomologin mellan mus och människa gör
att man i princip direkt kan korsreferera mellan de två arter-
na.

Många tror och hoppas att den ökade kunskapen om mu-
sens arvsmassa kan komma att bli till hjälp vid utvecklingen
av regenerativa medicinska behandlingsmetoder. I en artikel
i Nature uttrycker Nadia Rosenthal, avdelningschef vid The
European Molecular Biology Programme (EMBL) i Italien,
sina förhoppningar [7]. Hon menar att på samma sätt som hela
extremiteter hos vissa djurarter, såsom ödlorna, kan växa ut
igen efter att ha blivit skadade, borde det gå att väcka upp vi-
lande genetiska element i människans arvsmassa och utnyttja
detta vid behandling av svårt skadade patienter.

I hennes egen grupp har man redan visat att det går att få
transgena möss som i sin muskelvävnad överuttrycker en till-
växtfaktor, IGF-1, att bilda nya muskelceller, delvis genom
att rekrytera stamceller från ryggmärgen. Hur detta går till är
ännu för tidigt att säga, men Rosenthal hoppas att vidare
forskning ska ge svar på många frågor om hur tillväxtregle-
ringen sker i möss, och att denna kunskap sedan ska gå att
applicera också på människor inom regenerativ medicin. 

Mycket återstår alltså att ta reda på om hur regleringen av
gener sker och hur denna påverkar oss människor. Kartlägg-
ningen av musgenomet är ett viktigt steg på vägen. 
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Exempel på hur en enda bit skräp-DNA kan ge flera olika färgny-
anser på pälsen hos annars genetiskt identiska möss. Bilden
publicerad med tillstånd av Nature [8].


