
❙ ❙  Genomik. Proteomik. Och nu regulo-
mik. Cirka ett och ett halvt år efter klo-
ningen av musgenomet har ett interna-
tionellt konsortium – The International
Regulome Consortium – tagit sig an
uppgiften att kartlägga de regulatoriska,
icke-proteinkodande regionerna av
musgenomet [1-3]. Med hjälp av geno-
mik och proteomik avser man att identi-
fiera alla de sekvenser av musens DNA
som styr transkriptionen av generna – re-
gulomet. 

Detta arbete inkluderar även karakte-
risering av de transkriptionsfaktorer som
binder till dessa regioner, vilket i sin tur
leder till att expressionen av vissa gener
antingen stimuleras eller hämmas. En-
ligt European Bioinformatics Institutes
databaser innehåller musgenomet när-
mare 1 500 transkriptionsfaktorer [4].
Utöver dessa finns runt 600 koregulato-
rer, som tillsammans kontrollerar olika
cellulära och biologiska funktioner via
komplexa nätverk. Alla dessa faktorer
tillsammans kallas regulomet.

The International Regulome Consor-
tium offentliggjordes nyligen vid ett
internationellt expertmöte i Ottawa i Ka-

nada [3]. Inledningsvis kommer konsor-
tiet framförallt att fokusera på arbete
med embryonala stamceller och de cell-
ler som dessa differentieras till. Enligt en
av medlemmarna i konsortiets styrelse-
kommitté, professor Jack Greenblatt vid
University of Toronto i Kanada, kom-
mer arbetet med dessa stamceller givet-
vis inte att avslöja allt om musens biolo-
gi. Men förhoppningsvis kan man kom-
ma fram till viktiga principer som även
gäller för andra typer av celler [4]. 

Peter Andrews, professor i biomedi-
cin vid Centre for Stem Cell Biology vid
The University of Sheffield i Storbri-
tannien, påpekar vidare att man bör vara
uppmärksam på de resultat man kommer
fram till. De stamceller som fås från oli-
ka möss tillhörande de inavlade mus-
stammar man arbetar med är nämligen
långt mer genetiskt homogena än de
stamceller som fås från olika människor.

Likheterna och skillnaderna mellan män-
niskans och musens arvsmassa kom-
menterades förra året i Läkartidningen
[5]. Vid kloningen av musgenomet kun-
de man konstatera att 99 procent av de

gener som hittades i musgenomet hade
sin motsvarighet i humangenomet, även
om människans genom har fler gener än
musens [1, 6-7]. Troligtvis finns de
största skillnaderna mellan de två ar-
terna i arvsmassans regulatoriska delar. 

Även om kartläggningen av musre-
gulomet inte kommer att vara direkt ap-
plicerbar på människan kan den utgöra
en användbar grund för en efterföljande
kartläggning av humanregulomet.
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Kartläggning av musregulomet kan underlätta
kartläggning av humanregulomet
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