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❙ ❙ Det humana genomet är sammansatt av 3 miljarder baspar
fördelade på 2 × 22 par autosomala kromosomer samt köns-
kromosomerna X och Y. Den nästan färdiga genomsekven-
sen tydde i första omgången på att våra mänskliga genom in-
nehöll ca 35 000 gener, men jämförelse med musgenomet har
reducerat antalet till ca 30 000 eller färre, eftersom många ge-
ner har visat sig vara pseudogener [1-3]. Det relativt måttliga
antalet gener hos människor jämfört med antalet hos maskar
och flugor, vilkas genom rymmer uppskattningsvis ca 21 000
respektive 13 700 gener, är en av de stora överraskningarna
när det gäller den humana genomsekvensen. Men en närma-
re genomgång har visat att gener hos människor uppvisar en
högre grad av t ex alternativ splitsning än hos de övriga se-
kvenserade organismerna. Allt tyder således på att det huma-
na proteomet – trots allt – är mer komplext än de övriga or-
ganismernas. 

De flesta gener i det humana genomet är evolutionärt sett
mycket gamla. Allt tyder faktiskt på att mindre än 10 procent
av proteinfamiljerna i våra genom bara finns hos rygg-
radsdjur. De mest elementära cellulära funktionerna är direkt
övertagna från jästceller och bakterier, och det har bara
byggts ett nytt hus med gammal sten. När allt kommer
omkring är storleken kanske inte avgörande, och i denna arti-
kel  fokuseras på generna och deras expression. Även om gen-
expression ofta uttrycks som en linjär process är det långtifrån
proportionalitet mellan transkriptionen av en gen och mäng-
den av det färdiga bioaktiva proteinet (Figur 1). Varje enskilt
led i expressionskaskaden är reglerat, och många av meka-
nismerna är centrala för att förstå cellers funktion och konse-
kvensen av sjukdomsframkallande mutationer [4, 5].

Generna
En proteinkodande gen definieras som den nukleinsyrase-
kvens som är nödvändig för syntesen av ett givet protein. En
gen omfattar därför mer information än den som specificerar
aminosyrasekvensen. Den resterande gensekvensen reglerar
syntesen och processningen av RNA. Genen är uppbyggd av
en promotorregion, som reglerar omsättningen av DNA-se-
kvensen till RNA (transkriptionen), samt sekvensen av exo-
ner och introner, som tillsammans utgör det primära RNA-
transkriptet. Exoner definieras som de områden av genen som
finns i det mogna mRNA:t. Exoner innehåller inte bara pro-
teinkodande sekvenser, eftersom de så kallade icke translate-
rande 5’- och 3’-regionerna (som är involverade i kontrollen
av mRNA:ts translation, stabilitet och transport) också är en

del av det färdiga mRNA:t (Figur 2). Promotorregionen lig-
ger strax ovanför initieringsstället för transkriptionen och är
ca 200–500 baspar långt. Området innehåller bindningsstäl-
len för specifika transkriptionsfaktorer och den basala tran-
skriptionsapparaten, som kontrollerar bindningen av RNA-
polymeraset, vilket översätter DNA till RNA. Vidare med-
verkar lokuskontrollregioner (LCR) och s k enhancers för att
reglera promotoraktiviteten. Lokuskontrollregioner och en-
hancers är mindre väldefinierade än promotorregioner och
kan ligga flera tusen baspar från själva genen.

Den genetiska koden
»DNA makes RNA makes protein« uttrycker strömmen av
genetisk information i levande organismer. Den genetiska in-
formation som är lagrad i DNA överförs via mRNA till pro-
teinet under proteinsyntesen. Mekanismen för överföringen
av den genetiska informationen påvisades 1961 av Brenner
och Crick, som föreslog att aminosyrornas ordningsföljd i ett
protein var bestämd av tre på varandra följande nukleotider i
DNA – de så kallade triplettkodonerna. Med fyra olika nukle-
otider, G, C, A och T, fick man 64 (43) olika kodoner. Detta
antal är tillräckligt för att definiera de 20 olika aminosyrorna
och var proteinsyntesen (translationen) skall börja och sluta.
Översättningen av den genetiska koden (translationsstarten)
börjar alltid vid AUG-kodonet, som markerar var bindningen
till de två ribosomala subenheterna skall ske. AUG specifice-
rar aminosyran metionin, och i stort sett alla proteiner börjar
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därför med denna aminosyra. Translationsstopp definieras av
kodonerna UGA, UAA eller UAG, som betecknas nonsens-
kodoner. Den korrekta ordningsföljden av triplettkodoner är
proteinets läsram. Om läsramen förskjuts genom insertion el-
ler deletion av en eller flera nukleotider avläses en felaktig
proteinsekvens. Kopplingen mellan triplettkodonet i mRNA
och elongeringen av polypeptidkedjan medieras av tRNA.
tRNA binder till mRNA via sitt triplettantikodon och tar med
sig en bestämd aminosyra.

Transkription
DNA översätts till RNA av RNA-polymeraser. Det finns tre

typer: RNA-polymeras I transkriberar de stora ribosomala ge-
nerna, och RNA-polymeras III transkriberar tRNA-generna,
medan RNA-polymeras II transkriberar alla de proteinkodan-
de generna till mRNA. Transkriptionen startar vid det baspar
som korresponderar till 5’-änden på mRNA. RNA-polymera-
set dras till genens promotor av en rad generella transkrip-
tionsfaktorer, som binder till promotorns TATA-box (namn-
given efter TATAAA-sekvensen) eller initiatorsekvens
(Figur 3).

Medan några gener är konstant aktiva är andras expression
underkastade en temporär och spatial kontroll. Vävnadsspe-
cifik transkription är företrädesvis medierad via bindningen

Figur 1. Den centrala dogmen anger att in-
formationsströmmen går från DNA via
mRNA till protein och inte omvänt. Det är
inte alltid proportionalitet mellan en gens
transkription och mängden av bioaktivt pro-
tein. Genexpressionen regleras i alla steg –
från processningen av det primära transkrip-
tet och exporten av mRNA till dess transla-
tion och lokalisering. Slutligen har den
posttranslationella processningen och kova-
lenta modifieringen av de nysyntetiserade
proteinerna stor betydelse för deras bioakti-
vitet. Från Venter och medarbetare [2]. 

Figur 2. Strukturen på människans gener. Eu-
karyota gener eller transkriptionsenheter är
sammansatta av ett antal exoner och intro-
ner samt en eller flera promotorer, som är
placerade strax ovanför det första exonet.
Dessutom finns ofta en enhancer-region
längre bort från genen. Den humana IGF-II-
genen består t ex av nio exoner, och med
hjälp av fyra olika promotorer genereras fyra
mRNA med olika icke translaterade 5’-regio-
ner (UTR), men med samma kodregion (KR)
och 3’ UTR. Promotorerna är vävnadsspecifi-
ka. Observera att de största exonerna inte är
proteinkodande utan utgör de icke-translate-
rade regionerna av mRNA. Från Venter och
medarbetare [2].
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av specifika transkriptionsfaktorer och kofaktorer till den
proximala promotorregionen och via epigenetiska mekanis-
mer (se nedan). Transkriptionsfaktorer binder sig till 6–8 bas-
par långa sekvensmotiv och kan via interaktion med kofakto-
rer eller den basala transkriptionsapparaten både stimulera
och hämma promotorns aktivitet. Transkriptionsfaktorerna
indelas som huvudregel antingen efter deras bindningsspeci-
ficitet eller efter strukturen på deras DNA-bindande domän.
Faktorerna skapar ett samlat proteinkomplex med den basala
transkriptionsapparaten, och kombinationen av faktorer säk-
rar att promotorns aktivitet är korrekt.

Posttranskriptionell reglering
RNA medierar överföringen av genetisk information från

DNA till protein. En lång rad biologiska processer, som går
under samlingsbeteckningen posttranskriptionell reglering,
kontrollerar mRNA:s utseende. 

mRNA-splitsning. Under och efter transkriptionen genomgår
det primära RNA-transkriptet en rad modifikationer innan det
mogna mRNA:t är klart. Cappingenzymet sätter en 7-metyl-
guanosin på 5’-änden av RNA-strängen, och poly(A)-poly-
meraset häftar på ca 200 adenylater på RNA:ts ände. Härefter
splitsas introner ut och exoner sätts samman i spliceosomen.
Splitsningen sker i 98 procent av alla fall enligt den så kalla-
de GU-AG-regeln, där GU är de första och AG är de sista nu-
kleotiderna i intronet. Många mutationer träffar just de kon-
serverade  nukleotiderna i splitsningsställena, och detta med-

Figur 3. Transkriptionsinitieringen bestäms
av promotor- och enhancerregionerna. Den
proximala promotorregionen är normalt
100 –400 baspar lång. Den är placerad strax
ovanför TATA-boxen eller ett initiator-
element, som binder den basala transkrip-
tionsapparaten bestående av det TATA-box-
bindande proteinet (TBP), RNA-polymeras II
och generella transkriptionsfaktorer (TAFs).
TBP associeras till transkriptionsfaktorn
TFIIB, och tillsammans binder de RNA-poly-
meras II och TFIIF. Efter bindning av TFIIE
och TFIIH startar elongeringen av RNA-ked-
jan. I både promotorregionen och enhan-
ceren finns bindningselement för både ge-
nerella och vävnadsspecifika transkrip-
tionsfaktorer (TFI–4). De associerade fakto-
rerna interagerar i ett tredimensionellt kom-
plex med den basala transkriptionsappara-
ten och stimulerar transkriptionen av genen.
Modifierad från Venter och medarbetare [2].

Figur 4. Posttranskriptionell reglering av le-
verns upptag och lagring av järn. Den trans-
ferrinreceptor- och ferritinmedierade trans-
porten och lagringen av järn i hepatocyterna
illustrerar mekanismen bakom posttran-
skriptionell kontroll. Levercellerna innehåller
akonitas-IRE-BP (iron responsive element
binding protein), som kan binda järn och
fungera som en sensor för järninnehållet.
När järnnivån är låg binder IRE-BP till ett ele-
ment (IRE) i ferritin-mRNA:s 5’-UTR och
hindrar translationen av transkriptet samt till
samma element i 3’-UTR av transferrinre-
ceptor-mRNA:t, så att det stabiliseras och
det transporteras mer järn in i cellen. Modifi-
erad från Venter och medarbetare [2].
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för som regel att hela exoner utelämnas av mRNA. Efter
splitsning transporteras det mogna mRNA:t ut ur kärnan.

mRNA-translation. I cytoplasma är mRNA förbundet med
translationsapparaten när det inte förekommer kortare eller
längre tid i komplex med olika RNA-bindande proteiner.
Translationen av mRNA bestäms både av RNA:ts struktur
och av olika translationsfaktorer. Translationen börjar van-
ligtvis vid mRNA:s 5’-ände. Initieringskomplexet sätter ner
den lilla ribosomala 40S-subenheten på mRNA:ets icke trans-
laterade 5’-region, som skannas ned till AUG-transla-
tionsstartkodonet. Här binds den stora ribosomala 60S-sub-
enheten samman med 40S-subenheten, och avläsningen av
läsramen och peptidsyntesen (elongeringen) börjar. Halve-
ringstiden för mRNA i cytoplasma varierar från några minu-
ter till dagar. Nedbrytningen av mRNA medieras av nuklea-
ser, som leds till mRNA:t via sekvensmotiv i mRNA:ts 3’-
UTR. Många cytokin- och protoonkgen-mRNA innehåller en
AUUUA-sekvens, som destabiliserar transkripten och säkrar
att proteinerna bara förekommer kortvarigt i cellen.

Leverns järnmetabolism är ett exempel på selektiv
mRNA-translation och stabilitet (Figur 4) [6]. När järnnivån
är hög ökas syntesen av ferritin i lever, och samtidigt försva-
gas leverns förmåga att uppta järn från serum via en nedreg-
lering av transferrinreceptorn, som transporterar järn över le-
vercellernas plasmamembran. Omvänt reduceras ferritin-
innehållet och ökas antalet transferritinreceptorer  när järn-
nivån är låg. Processen styrs av »iron responsive element
binding protein« (IRE-BP). När järnnivån är låg binder IRE-
BP till en RNA-struktur i 5’-UTR hos ferritin-mRNA och i 3’-
UTR hos transferrinreceptor-mRNA, varvid translationen av
ferritin-mRNA hämmas och transferrinreceptor-mRNA:t sta-
biliseras. På det sättet säkras ett ökat upptag av järn och ned-
satt lagringskapacitet vid låga koncentrationer, liksom ett re-
ducerat upptag samt ökad lagringskapacitet vid höga järn-
koncentrationer.

mRNA-editering. En jämförelse mellan mRNA och genomse-
kvenser har visat att de två sekvenserna inte alltid stämmer
överens [7]. Detta skenbara brott mot den centrala dogmen
betecknas RNA-editering. Hos människa har man funnit fle-
ra fall av mRNA-editering. Apolipoprotein-B (Apo-B) före-
kommer i en 100 kDa-form, som produceras i levern, och i en
48 kDa-form, som primärt uttrycks i tarmen. Bägge Apo-B-
molekylerna transporterar serumlipider, men det är bara 100
kDa-formen som binds till LDL(low density lipid)-receptorn
på levercellernas yta. Den vävnadsspecifika expressionen av
Apo-B beror på att mRNA i levern editeras av ett deaminas,
som ändrar cytosin 6666 till uracil, dvs att ett CAA-kodon blir
till ett UAA-stoppkodon.

Nonsensmedierat mRNA-sönderfall (NMD, nonsense media-
ted mRNA-decay) är en särskild aspekt av posttranskriptio-
nell reglering med stor klinisk betydelse [8]. Man antar att cir-
ka en tredjedel av alla ärftliga sjukdomar och många spora-
diska cancerfall beror på läsrams- eller nonsensmutationer,
som båda medför en alltför tidig avslutning på translationen.
De allra flesta av de avkortade proteinerna kommer aldrig till
uttryck på grund av nonsensmedierat mRNA-sönderfall, som
känner igen och bryter ned det muterade mRNA:t. NMD krä-
ver närvaro av ett intron nedanför mutationen och en aktiv
translation för att bli aktiverat. Betydelsen av NMD är tydlig
vid β-talassemi i och med att mutationer i β-globingenen
medför translationsstoppkodoner i det första eller andra exo-
net. NMD ger en kraftig nedreglering av den muterade alle-
len, och de som bär på mutationerna är som regel helt asym-
tomatiska. Patienter med mutationer i det sista exonet får där-

emot β-thalassaemia intermedia, eftersom expressionen i den
muterade allelen inte regleras ned [från 2].

Epigenetisk reglering
En rad av de mest spektakulära genetiska fenomenen orsakas
av mekanismer som inte relateras till genernas sekvens, men
däremot till en epigenetisk reglering av histonbindningen och
metyleringen av generna [9]. Promotormetylering modifierar
bindningen av transkriptionsfaktorer och är ofta förbunden
med repression av genen. 

En annan viktig epigenetisk regulatorisk mekanism är ge-
nomisk prägling, som medför att expressionen av en allel
kommer att vara beroende av om den kommer från fadern el-
ler från  modern. Präglingen är nödvändig för den normala ut-
vecklingen och särskilt för transporten av näring över placen-
ta. Fenomenet har dessutom betydelse för en rad sjukdomar,
t ex för många cancerformer och störningar i fostertillväxten.

*
Artikeln är tidigare publicerad i Ugeskr Læger 2003;165:
773-6. Översättning från danska Eva Oldinger.
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SUMMARY

The human genome and how genes are expressed
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Recent data estimate that the human genome
contains only about twice as many genes as the C
elegans and Drosophila genomes. However, this
may not reflect the true difference in the complex-
ity of the organisms, since splicing and other
posttranscriptional mechanisms may occur more
frequently in humans. This review highlights the
current knowledge of human gene structure and
gene expression, with focus on mechanisms that
play a role in human diseases. 
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