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Alternativ splicing: en process som 
medför att flera olika mRNA-transkript 
bildas från individuella gener 

Savas, Isabella 

Ett naturvetenskapligt examensarbete inom biologi-
programmet med inriktning på molekylärgenetik och 
fysiologi, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. 

 

Den här artikeln presenterar klyvningsprocessen under mognad av messenger RNA samt hur 

denna regleras av olika Cis-reglerande RNA-sekvenselement och splicing faktorer. En mer 

detaljerad beskrivning av processen alternativ splicing och dess betydelse för funktionen hos 

gener från modellorganismen Arabidopsis thaliana ges dessutom.  

En enda given eukaryot gen kan via processen alternativ splicing (AS) ge upphov till ett 

flertal funktionellt mogna mRNA-molekyler, vilka i sin tur kodar för strukturellt och/eller 

funktionellt olika proteiner. Under evolutionens gång har processen alternativ splicing visat 

sig bidra till ökad transkriptom- och proteomdiversitet hos flertalet eukaryota organismer. 

Detta tyder därmed på att den dominerande teorin inom molekylärbiologin, en gen kodar för 

ett protein, behöver korrigeras. En framtida utmaning är att fastställa funktionen för de 

erhållna proteiner som en given gen producerar via alternativ splicing.  

Nyckelord: Alternativ splicing, Arabidopsis, mRNA, proteom, RNA-splicing, transkriptom.  

 

e flesta eukaryota proteinkodande 

gener är i allmänhet avbrutna, vilket 

innebär att generna består av kodande exon-

regioner som avbryts med icke-protein-

kodande regioner, så kallade introner [1]. 

Till en början var upptäckten om att de 

eukaryota generna är avbrutna samt att de 

icke-proteinkodande intronregionerna klyvs 

bort från transkriberade prekursor-

budbärar-RNA (pre-mRNA) via processen 

RNA-splicing väldigt förvånande. Numera 

är RNA-splicing även kallad pre-mRNA 

processing allmänt känd som en före-

kommande mekanism vid uttryck av 

eukaryota gener. Processen är nödvändig 

för att de kodande exonregionerna ska 

kunna fogas samman till funktionellt mogna 

mRNA-molekyler [1, 2]. Högre eukaryoter 

består till skillnad från prokaryoter av ett 

större antal avbrutna gener. En avbruten 

eukaryot gen transkriberas i första hand till 

ett pre-mRNA, ett så kallat icke-funktionellt 

(omoget) mRNA i cellkärnan (se figur 1). 

Det erhållna pre-mRNA:t genomgår en rad 

posttranskriptionella modifieringar innan 

det processas till ett funktionellt moget 

messenger (budbärar) RNA, ett så kallat 

mRNA. Det färdiga mRNA:t transporteras 

därefter från cellkärnan ut till cytoplasman. 

Väl inne i cytoplasman fungerar RNA-

molekylen som mall för proteinsyntes och 

så småningom bryts molekylen ner [3, 4]. 

D 
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Figur 1. En schematisk redogörelse av hur 

eukaryot genexpression går till. 

Figuren visar framförallt att de eukaryota 

proteinkodande generna är lokaliserade i 

cellkärnan. Den givna genen i figuren 

transkriberas allra först till ett icke-

funktionellt pre-mRNA inuti cellkärnan. 

Därefter kommer pre-mRNA:t att 

modifieras och klyvas till ett moget 

mRNA. Det färdiga mRNA:t, som bär på 

den information som är nödvändig för att 

proteiner ska kunna produceras vid 

translationen, transporteras sedan ut till 

cytoplasman [4, 5]. Bilden är tagen från 

källa 5 i referenslistan.  

Vid transkription av en given eukaryot gen 

kommer pre-mRNA:t att modifieras genom 

att det erhåller två karaktäristiska 

modifieringar, en i varje ände. En 5’-cap 

kopplas på 5’-änden och en poly-A svans 

byggs successivt upp på 3’-änden. Det 

modifierade pre-mRNA:t processas där-

efter genom att de icke-proteinkodande 

intronregionerna klyvs bort samt att de 

kvarvarande exonregionerna fogas samman 

till ett funktionellt moget mRNA (se figur 

2). Ibland kan ett icke-funktionellt pre-

mRNA från en transkriberad eukaryot gen 

klyvas på fler än ett sätt via den 

alternerande klyvningsprocessen som 

kallas för alternativ splicing (se figur 3). 

Detta kan i sin tur resultera i att en del 

kodande exonregioner inkluderas 

respektive exkluderas, eller där till och 

med vissa icke-kodande intronregioner 

inkluderas i de slutgiltiga mogna mRNA-

molekylerna [1].  

 

Figur 2. Generalisering av processen 

RNA-splicing. 

Figuren ger en enkel beskrivning av hur en 

given transkriberad eukaryot pre-mRNA 

genomgår RNA-splicing. Först och främst 

kommer de gråa icke-kodande intron-

regionerna som förekommer mellan de 

svarta kodande exonregionerna att klyvas 

bort från det icke-funktionella pre-

mRNA:t. En funktionell mogen mRNA-

molekyl bildas först efter att de svarta 

kodande exonregionerna fogats samman 

[4, 5]. Klyvningsprocessen katalyseras 

med hjälp av det stora RNA-protein-

komplexet, den så kallade spliceosomen [2, 

4]. Bilden är tagen från källa 5 i referens-

listan. 

Teorin som talar för att en gen kodar för ett 

protein har inom molekylärbiologin varit 

väldigt dominerande under en längre 

period. Teorin behöver dock korrigeras 

med tanke på att den brister då många 

avbrutna eukaryota gener genomgår 

alternativ splicing [1]. Följt av de allra 

första observationerna som gjordes om 



  Review  

Sida | 3  

 

alternativ splicing, år 1977, lyckades man 

komma fram till att en enda given pre-

mRNA kan generera fler än en funktionell 

mRNA-molekyl. Detta genom att de två 

specifika klyvningsställena, 5’splice site 

och 3’splice site, samt den unika 

konsensussekvensen som kallas för branch 

point sekvens används och fogas samman i 

olika kombinationer. 5’- respektive 

3’splice site förekommer i varje ände om 

en given intronregion och branch point 

sekvens förekommer inom de icke-

kodande intronregionerna. Dessa tre 

bindningsställen är nödvändiga för 

klyvningsprocessen [1, 2, 3]. Med tanke på 

att klyvningsställena kombineras på olika 

sätt resulterar detta i ytterligare 

kombinationer av de kodande exon-

regionerna i de bildade mRNA-

molekylerna, även kallade transkript 

varianter eller transkriptisoformer. De 

erhållna mRNA-molekylerna kodar i sin 

tur för olika proteiner [1, 3]. Vilka kodande 

exonregioner som inkluderas eller också 

exkluderas i de funktionellt mogna mRNA-

molekylerna avgörs av särskilda Cis-

reglerande RNA-sekvenselement samt ett 

flertal proteinregulatorer, även kallade 

splicing faktorer. De specifika splicing 

faktorerna rekryteras av och binder in till 

sekvenselementen som förekommer inom 

både exon- och intronregioner.  

De reglerande sekvenselementen utgörs i 

sin tur av splicing enhancers respektive 

splicing silencers, vilka har till uppgift att 

antingen förstärka eller hämma igen-

känningen av de specifika klyvnings-

ställena. Genom att sekvenselementen 

reglerar igenkänningen av klyvnings-

ställena, vid vilka ansamling sker av det 

stora RNA-proteinkomplexet, avgör de på 

så sätt vilka exonregioner som inkluderas 

respektive exkluderas. Parallellt med detta 

kan sekvenselementen dessutom styra 

ansamlingen av spliceosomen [6]. 

 

Figur 3. Generalisering av processen 

alternativ splicing. 

Figuren ger en väldigt förenklad redo-

görelse av hur alternativ splicing kan gå till 

i en given eukaryot gen. De numrerade 

mörkgråa boxarna motsvarar de kodande 

exonregionerna och de onumrerade ljusgråa 

boxarna motsvarar de icke-kodande intron-

regionerna. Vid klyvning av intron-

regionerna från den transkriberade genen, 

det vill säga det icke-funktionella pre-

mRNA:t kommer de kvarvarande exon-

regionerna att fogas samman i olika 

kombinationer beroende på vilka klyvnings-

ställen som är aktiva respektive inaktiva. 

Detta resulterar i att olika mRNA-

molekyler bildas från den givna genen, 

vilka i sin tur kodar för avvikande proteiner, 

protein A och protein B [1]. Bilden är tagen 

från källa 1 i referenslistan. 
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Alternativ splicing är en normalt 

förekommande mekanism hos högre 

eukaryoter 

Eukaryota gener avviker från varandra med 

avseende på deras struktur, där en del är 

avbrutna och andra inte. De flesta gener 

från högre eukaryota organismer är i 

allmänhet avbrutna. De icke-kodande 

intronregionerna som därmed förekommer 

mellan de kodande exonregionerna kan 

variera kraftigt i både antal och storlek [1, 

4]. 

Tidigare gjorda genom- och bio-

informatiska analyser av ett större antal 

mRNA-molekyler från människor och 

andra eukaryota organismer har visat att 

processen alternativ splicing är generellt 

vanligt förekommande [1, 4].  

Det humana genomet 

Det humana genomet var det allra första 

genomet som sekvenserades bland 

vertebraterna (ryggradsdjuren) [4]. Innan 

genomet sekvenserades låg de allra flesta 

uppskattningar på ungefär 100 000 gener. 

Det humana genomet visade sig däremot 

bestå av ett förvånande lågt antal gener 

jämfört med vad man tidigare trodde [3, 4]. 

De allra flesta uppskattningar som gjordes 

baserades i sin tur på antalet funktionella 

mRNA-molekyler som man tidigare hade 

lyckats identifiera hos människan. Man 

antog därför att det borde finnas en gen för 

varje funktionellt mogen mRNA-molekyl. 

Trots detta hade man bara lyckats 

identifiera mellan 20 000-25 000 gener när 

sekvenseringen av hela det humana 

genomet färdigställdes [1, 4]. De 

identifierade 20 000-25 000 generna visade 

sig dock inte koda för alla olika protein-

varianter som det humana genomet visar 

sig kunna producera. Generna kodar alltså 

inte för den kompletta uppsättningen av 

proteiner i genomet, det vill säga 

proteomet. Istället har processen alternativ 

splicing visat sig bidra i större utsträckning 

till ökat proteomdiversitet hos människor 

[3].  

De humana generna är vanligtvis avbrutna 

med multipla introner. För att generna ska 

kunna uttrycka proteiner måste de alltså 

först processas via RNA-splicing [4]. En 

majoritet, mer än 60%, av de humana 

generna genomgår alternativ splicing. 

Detta bidrar till att ett flertal avvikande 

mRNA-molekyler bildas från en enda 

given gen, vilka i sin tur kodar för olika 

former av proteiner [7].  

Processen alternativ splicing bidrar till 

ökat transkriptom- och proteomdiversitet 

Tack vare tidigare gjorda genom-

sekvenseringar har man idag god 

kännedom om den exakta genetiska 

informationen hos högre eukaryota 

organismer. Resultaten visar att de protein-

kodande generna är mycket färre i antal än 

de bildade proteinerna. Följande frågor har 

främst varit riktade mot den erhållna 

informationen: Varför förekommer denna 

skillnad mellan antalet gener och proteiner 

hos eukaryota organismer? Vad är det som 

styr ”komplexiteten” hos högre eukaryota 

organismerna trots det låga antalet gener? 

Detta tyder alltså på att det måste finnas 

någon form av mekanism som kan reglera 

samt variera funktionen hos de eukaryota 

generna [5].  

Under evolutionens gång har processen 

alternativ splicing, vilken kan ske via ett 

flertal olika mekanismer (se figur 4), visat 

sig spela en extremt avgörande roll på så 

sätt att det hos ett flertal eukaryota 

organismer bidragit till ökat transkriptom- 

och proteomdiversitet [1, 3, 4, 8, 9, 10, 11]. 

Via processen alternativ splicing kan en 

enda given gen generera flera funktionella 

mRNA-molekyler. Men frågan är hur 

många alternativt klyvda transkript, det vill 

säga funktionellt mogna mRNA-

molekyler, en given gen kan generera via 

processen alternativ splicing. Flertalet 

gener har visat sig kunna producera inte 

bara hundratals eller tusentals, utan även 

tiotusentals olika former av mRNA-

molekyler [9]. 
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Figur 4. Avvikande alternativa splicing 

mekanismer.  

Figuren visar några generella alternativa 

splicing mekanismer som förekommer hos 

eukaryota organismer. Hos människor och 

andra däggdjur är exon skipping den mest 

förekommande mekanismen (~40%) [5, 

10]. Hos exempelvis växten Arabidopsis 

thaliana uppskattas endast 8% av alla 

alternativa splicing mekanismer utgöras av 

exon skipping [10]. Exon skipping går ut 

på att en given alternerad exonregion (smal 

ljusgrå box) antingen exkluderas eller 

också inkluderas i de bildade mRNA-

molekylerna. Exkludering kan resultera i 

att de erhållna mRNA-molekylerna 

förlorar vissa funktionellt viktiga protein-

domäner. En del exonregioner kan 

dessutom ha multipla 5’splice sites 

respektive 3’splice sites, vilka normalt 

används alternerande och fogas därmed 

också samman i olika kombinationer. Detta 

kan leda till att vissa delar av de kodande 

exonregionerna antingen inkluderas eller 

exkluderas. Intron retention är en annan 

typ av mekanism som innebär att en given 

intronregion inte klyvs bort från det mogna 

mRNA:t, vilket troligtvis förändrar 

mRNA-molekylens läsram [5, 10]. Intron 

retention förekommer sällan hos 

människor och andra däggdjur (~9%), men 

hos växter utgör intron retention däremot 

en majoritet av de alternativa splicing 

mekanismerna [10, 11]. Hos Arabidopsis 

thaliana utgör intron retention omkring 

56% av alla alternativa splicing 

mekanismer [10, 12, 13]. En femte 

mekanism som kallas för mutually 

exclusive exon innebär att antingen den 

ena eller den andra av två givna exon-

regioner inkluderas i ett givet moget 

mRNA, det vill säga att exonregionerna 

förekommer separat [5, 10]. Alternativa 

transkript varianter eller transkript-

isoformer kan bildas via de ovan beskrivna 

mekanismerna, både enskilt och/eller i 

kombination med varandra. Linjerna som 

förekommer ovanför och under boxarna 

visar hur de olika mekanismerna kan ske 

[10, 13]. Bilden är tagen från källa 10 i 

referenslistan. 

Om exempelvis varje gen i ett genom 

skulle ha förmågan att producera två 

funktionellt mogna mRNA-molekyler via 

processen alternativ splicing, skulle detta 

innebära att proteomet blir dubbelt så 

komplext som genomet. Komplexiteten av 

proteomet kan i sin tur bli mycket större 

genom att transkriptomdiversiteten ökar i 

en större utsträckning. Generna klyvs då på 

flera olika sätt via processen alternativ 

splicing, så att varje gen kan generera fler 

än två funktionellt mogna mRNA-

molekyler [9].  

Alternativ splicing hos modellorganismen 

Arabidopsis thaliana 

Tidigare påstods det att processen 

alternativ splicing sällan var före-

kommande inom växtriket. Tack vare 

tillgängliga databaser, innehållande ett 
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stort antal färdigsekvenserade växtgenom 

samt mRNA-molekyler, har globala 

analyser av processen varit möjliga att 

genomföra för ett flertal växtarter. Erhållna 

resultat från tidigare gjorda genomanalyser 

på både växter och djur visar att det före-

kommer en viss skillnad i hur vanligt före-

kommande processen är mellan de båda 

rikena [10].  

Genomanalyser gjorda på Arabidopsis 

thaliana, visar att omkring 80% av kärn-

generna innehåller en eller flera icke-

kodande intronregioner. Andelen introner i 

Arabidopsis gener varierar mellan 1 till 77 

[12, 13]. En genomsnittlig Arabidopsis gen 

är cirka 2,4 kb lång, med omkring 5 exon-

regioner och 4 intronregioner. Jämfört med 

en genomsnittlig human gen som är runt 28 

kb lång med omkring 8-9 exonregioner och 

7-8 intronregioner är Arabidopsis gener 

storleksmässigt, betydligt mindre [13]. De 

globala analyserna visar att omkring 20% 

av Arabidopsis totala antal 25 000 kärn-

gener genomgår alternativ splicing [4, 10]. 

Detta visar därmed att processen ändå före-

kommer i stor utsträckning hos växter, men 

det erhållna resultatet motsvarar enbart en 

tredjedel av det man har observerat hos 

människor [7, 10]. Detta innebär att den 

alternerade klyvningsprocessen är mer 

sällsynt bland växter än djur, men 

samtidigt mer vanlig bland växter än 

exempelvis lägre eukaryoter, såsom 

encelliga eukaryoter [11]. 

Posttranskriptionella modifieringar 

Efter transkription av en avbruten eukaryot 

gen kommer ändarna på det erhållna pre-

mRNA:t att modifieras innan det processas 

till ett funktionellt moget mRNA. Två 

specifika modifieringar, en 5’-cap och en 

poly-A svans kopplas på 5’-änden 

respektive 3’-änden på det erhållna pre-

mRNA:t. 5’-cappen som kopplas på 5’-

änden utgörs av en guaninnukleotid, även 

kallad 7-metylguanosin, vars 5’-hydroxyl-

grupp (5’-OH) kopplas till den första 

nukleotidens 5’-hydroxylgrupp i det icke-

funktionella pre-mRNA:t via en trifosfat-

grupp (PPP). 5’-cappen kopplas till pre-

mRNA:t via en ovanlig 5’ till 5’ trifosfat-

koppling. Strax efter att nukleotiden har 

kopplats på pre-mRNA:t metyleras dess 

ribossockermolekyl på position 7 och där 

av namnet 7-metylguanosin [2, 4, 14, 15]. 

Den erhållna modifieringen är nödvändig 

för genexpression. Detta med tanke på att 

en majoritet av mRNA-molekyler har 

rapporterats vara i behov av 7-metyl-

guanosin cappen för translation [16]. Vid 

translationen fungerar 5’-cappen normalt 

som igenkänningssignal för ribosomerna 

som katalyserar processen. 5’-cappen ger 

mRNA stabilitet och skydd mot attack av 

5’-exonukleaser, särskilda enzymer som 

stegvis bryter ner mRNA-molekyler från 

5’-änden [2, 4, 14, 16]. Studier visar att 5’-

cappen är involverad vid aktivering av 

transkription, RNA-splicing och poly-

adenylering. Dessutom är den även 

delaktig vid transport av kärnspecifika 

mRNA till cytoplasman [16]. På 3’-änden 

bildas däremot en poly-A svans som utgörs 

av enbart adenin (A) nukleotider. Poly-A 

svansen byggs upp på 3’-änden av pre-

mRNA:t via processen polyadenylering 

med hjälp av enzymet polyadenylat-

polymeras (PAP). Den erhållna poly-A 

svansen skyddar RNA-molekylen från 

enzymatisk nedbrytning och bidrar på så 

sätt också till mRNA stabilitet. Poly-A 

svansen utgör, på samma sätt som 5’-

cappen, viktiga funktioner vid 

transkription, translation, RNA-splicing 

och även vid export av mogna mRNA-

molekyler till cytoplasman [16, 17]. Båda 

modifieringstyperna sker alltså efter 

transkription av en given eukaryot gen och 

där av namnet posttranskriptionella 

modifieringar [2, 4, 15, 17].  

Förbindelser mellan intron- och exon-

regioner, så kallade klyvningsställen är 

nödvändiga för RNA-splicing 

För bortklyvning av icke-kodande intron-

regioner från en avbruten eukaryot gen 

krävs tre specifika bindningsställen. Två 

klyvningsställen som kallas för 5’splice 

site (5’ss) respektive 3’splice site (3’ss) 
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samt en unik konsensussekvens som kallas 

för branch point sekvens (BPS), vilken 

normalt förekommer uppströms om 3’ss 

inom intronregionerna [7]. GU-AG regeln, 

även kallade GT-AG regeln i DNA-

sekvenser, beskriver kravet av två 

konstanta dinukleotider för RNA-splicing. 

Dinukleotiderna GU och AG förekommer 

inom konserverade konsensussekvenser, 

vilka utgör de två specifika klyvnings-

ställena 5’ss och 3’ss. De två allra första 

respektive sista nukleotiderna av en given 

intronregion utgörs av dessa två specifika 

dinukleotider. Det innebär alltså att 5’ss på 

intronens 5’-ände utgörs av konsensus-

sekvensen GU samt att 3’ss på intronens 

3’-ände utgörs av konsensussekvensen AG 

(se figur 5). 5’ss och 3’ss namnges därmed 

efter deras positioner, det vill säga i vilken 

ände de sitter i förhållande till respektive 

intron i en given eukaryot gen [4]. Vid 

klyvningsprocessen är alla tre bindnings-

ställen involverade och vid ansamling av 

spliceosomen känns de till och med igen 

ett flertal gånger. Exempelvis så binder och 

interagerar U1 snRNP först med en given 

introns 5’ss på ett pre-mRNA och efter att 

U1 snRNP dissocierar kommer U6 snRNP 

att binda in och interagera med samma 

5’ss. Detsamma gäller för BPS dit 

vanligtvis splicing faktor 1 (SF1) binder in 

och interagerar med det givna bindnings-

stället först, men ersätts därefter med U2 

snRNP som rekryteras av U2 auxiliary 

factor (U2AF) [7]. 

Om mutationer skulle uppstå i något av de 

specifika bindningsställena i ett givet pre-

mRNA kan onormala klyvningsmönster 

erhållas, vilka i sin tur kan bidra till att 

särskilda kodande exonregioner exkluderas 

eller att icke-kodande intronregioner 

inkluderas i de bildade mRNA-

molekylerna. Det innebär att mutationerna 

påverkar uttrycket av den givna genen 

negativt och att ofullständiga och icke-

funktionella proteiner bildas istället [18]. 

 

Figur 5. Dinukleotiderna GU och AG 

förekommer inom konserverade konsensus-

sekvenser och utgör 5’ss respektive 3’ss. 

Figuren visar var 5’ss och 3’ss före-

kommer i en given intronregion. Början av 

den givna intronen indikeras med 5’ss och 

slutet indikeras med 3’ss [4, 5]. Klyvnings-

ställena namnges alltså efter deras 

respektive positioner i förhållande till 

intronregionen. Den unika adenosin-

nukleosiden på BPS, som är nödvändig för 

klyvningsprocessen, är också indikerad i 

figuren [5]. Bilden är tagen från källa 5 i 

referenslistan.  

RNA-splicing katalyseras av det stora 

cellulära RNA-proteinkomplexet, den så 

kallade spliceosomen 

Tillsammans med flertalet associerade 

proteiner bildar specifika RNA-molekyler 

så kallade ribonucleoproteins (RNPs). 

Dessa utgör basen för ett flertal enzym-

komplex med viktiga cellulära funktioner. 

Till exempel så består det stora RNA-

proteinkomplexet, spliceosomen, av fem 

small nuclear ribonucleoproteins 

(snRNPs), vilka kallas för U1, U2, U4, U5 

och U6 (se figur 6). RNA-molekylerna 

som bildar dessa uridinrika snRNP kallas 

för small nuclear RNA (snRNA). Varje 

snRNA namnger dessutom dess tillhörande 

snRNP [2, 4]. Tillsammans utgör dessa 

fem snRNP de största byggstenarna i en 

spliceosom [4, 19]. Man antar dessutom att 

spliceosomen är den mest komplexa 

maskinen i en eukaryot cell, vilken har till 

uppgift att katalysera RNA-splicing via två 

transesterfikationssteg. Det innebär att en 

given intronregion klyvs bort från ett icke-

funktionellt pre-mRNA genom att en 

specifik bindning i RNA-molekylen 

påverkas och flyttas från en plats till en 

annan via två reaktionssteg [2, 4, 7]. 
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Figur 6.  Det stora spliceosomkomplexet, 

vilket utgörs av fem snRNA och ett flertal 

associerade proteiner katalyserar RNA-

splicing. 

Figuren visar de olika komponenterna som 

spliceosomen består av samt hur stor del 

komponenterna utgör av spliceosomens 

totala massa (~12 MDa). De fem specifika 

snRNA utgör mer än en fjärdedel av 

spliceosomens totala massa [2, 4]. 

Tillsammans med 41 associerade proteiner 

utgör de specifika snRNA nästan hälften 

av spliceosomens totala massa. En 

spliceosom består dessutom av ett 70-tal 

andra proteiner så kallade splicing faktorer, 

vilka inkluderar proteiner som behövs för 

att styra ansamlingen av spliceosomen, 

proteiner som underlättar för spliceosomen 

att binda in till RNA-molekyler, samt 

proteiner som är involverade i den 

katalytiska processen, det vill säga 

klyvningsprocessen. I en spliceosom så 

ingår det även ett 30-tal andra proteiner, 

vilka utgör mindre än en fjärdedel av 

spliceosomens totala massa och som har 

effekt vid andra steg under genexpression 

än RNA-splicing [4]. Bilden är tagen från 

källa 4 i referenslistan. 

RNA-splicing katalyseras via två 

transesterfikationssteg  

En bestämd intronregion klyvs bort från ett 

icke-funktionellt pre-mRNA via två trans-

esterfikationssteg (se figur 7), vid vilka alla 

tre bindningsställen är inkluderade [2, 3, 4, 

10]. Vid RNA-splicing av ett pre-mRNA 

som innehåller enbart ett intron kommer en 

så kallad fosfodiesterbindning att flyttas 

från en plats i den givna RNA-molekylen 

till en annan via två transesterfikationssteg, 

vilka katalyseras av det stora spliceosom-

komplexet [2, 4, 7]. Båda reaktionsstegen 

sker med hjälp av att en hydroxylgrupp 

(OH-grupp) initierar en nukleofil attack på 

en positivt laddad fosfodiesterbindning. En 

nukleofil attack sker därmed på respektive 

fosfodiesterbindning som förekommer i 

varje ände om intronen. Den första 

nukleofil attacken sker i 5’ss på den givna 

intronens 5’-ände och den andra nukleofil 

attacken sker i 3’ss på intronens 3’-ände. 

Vid det första reaktionssteget klyvs 5’ss så 

att exonen som sitter till vänster om den 

givna intronen som ska klyvas bort 

separeras från intron-exon molekylen som 

formas till ett intron-exon lariat. Det 

ovanbeskrivna steget sker genom att en fri 

2’-hydroxylgrupp (2’-OH) på BPS från 

vanligtvis en adenosinnukleosid gör en 

nukleofil attack på 5’ss. Då 5’ss klyvs 

erhålls därmed två intermediärer, en fri 5’-

exon med en fri 3’-hydroxylgrupp (3’-OH) 

och ett 3’-intron-exon lariat. Det andra 

reaktionssteget erhålls därefter med hjälp 

av att den fria 3’-OH änden på den fria 5’-

exonen gör en nukleofil attack på 3’ss. Vid 

klyvning av 3’ss kommer den givna 

intronen att dissocieras från intron-exon 

lariatet och ett intronlariat bildas som 

produkt. Slutligen kommer den vänstra 

exonen att fogas samman med den högra 

exonen och ett funktionellt moget mRNA 

bildas [4]. 
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Figur 7. Spliceosomen katalyserar 

klyvningen av en given intronregion via två 

reaktionssteg.  

Figuren visar hur den givna intronregionen 

klyvs bort från det icke-funktionella pre-

mRNA:t via två transesterfikationssteg. 

Det första reaktionssteget i sker genom att 

en adenosinnukleosid från BPS gör en 

nukleofil attack på 5’ss (indikerad med ett 

pilhuvud). Vid klyvning av 5’ss kommer 

den vänstra exonen (exon 1) att frigöras 

från den resterande intron-exon molekylen. 

Det andra reaktionssteget sker genom att 

den fria exonen (exon 1) gör i sin tur en 

nukleofil attack på 3’ss (indikerad med ett 

pilhuvud). Detta resulterar i att den vänstra 

exonen fogas samman med den högra 

exonen (exon 2). Vid ligering av exon 1 

och exon 2 bildas ett funktionellt moget 

mRNA som produkt samt att ett intron-

lariat bildas som slutprodukt av den klyvda 

intronregionen [4, 5]. Bilden är tagen från 

källa 5 i referenslistan.   

Korrekt igenkänning och inbindning av 

snRNP till de specifika bindningsställena 

är ett krav för spliceosomansamling 

Icke-proteinkodande intronregioner kan 

endast klyvas bort från ett transkriberat 

pre-mRNA efter att de fem specifika 

snRNP och ett flertal associerade proteiner, 

så kallade splicing faktorer, har ansamlats 

vid klyvningsställena för att kunna ge 

upphov till det stora spliceosomkomplexet. 

Klyvningsprocessen katalyseras tack vare 

att spliceosomen bildas i flera steg, via 

olika komplex. Det gör den genom att de 

specifika snRNP och splicing faktorerna 

binder in till klyvningsställena i en specifik 

ordning genom att bilda samt bryta RNA-

RNA, RNA-protein och protein-protein 

interaktioner [4, 6]. Detta visar därmed att 

ett flertal interaktioner spelar en avgörande 

roll vid RNA-splicing, framförallt sådana 

interaktioner som inkluderar dem som 

förekommer mellan olika snRNP, mellan 

snRNP och de specifika klyvningsställena, 

samt mellan snRNP och splicing faktorer 

[4, 20]. Alltså, för bildning av det stora 

spliceosomkomplexet samt för att korrekt 

klyvning ska kunna ske av icke-kodande 

intronregioner från ett givet pre-mRNA 

krävs det rätt igenkänning samt korrekt 

inbindning av de fem uridinrika snRNP 

och de associerade proteinerna till de tre 

specifika bindningsställena, det vill säga 

5’ss, 3’ss och BPS [21]. Beroende på vilka 

klyvningsställen som är aktiva respektive 

inaktiva i det givna pre-mRNA:t klyvs de 

kodande exonregionerna antingen 

konstitutivt eller alternativt. Exonregioner 

som förekommer i majoriteten av alla 

mRNA-molekyler som det aktuella pre-

mRNA:t genererar är därmed konstitutivt 

klyvda. Resterande exonregioner som inte 

förekommer i alla erhållna mRNA-

molekyler är däremot alternativt klyvda 

[19]. 

 



  Review  

Sida | 10  

 

Det stora spliceosomkomplexet bildas via 

flertalet karaktäristiska komplex  

Initiering av tidig spliceosomansamling i 

ett pre-mRNA som enbart innehåller ett 

intron sker genom att U1 snRNP binder in 

till och basparar med 5’ss på den givna 

intronens 5’-ände via RNA-RNA 

interaktion samtidigt som SF1 binder in till 

och interagerar med vanligtvis en 

adenosinnukleosid på BPS. U1 snRNP och 

SF1 binder in till pre-mRNA:t via ATP-

oberoende mekanismer som leder till 

bildning av det allra första komplexet, det 

så kallade E’-komplexet [4, 6, 19]. Trots 

att U1 snRNP och SF1 är bundna till 

respektive bindningsställe krävs det 

dessutom en inbindning av den specifika 

splicing faktorn U2AF till 3’ss för tidig 

spliceosomansamling. U2AF är en hetero-

dimer som består av två subenheter, 

U2AF65 och U2AF35, som är hårt bundna 

till varandra. SF1 interagerar med U2AF65 

subenheten som binder in till 3’ss. 

Tillsammans gynnar dessa interaktioner en 

övergång av E’-komplexet till ett E-

komplex (early presplicing complex). Det 

erhållna ATP-oberoende E-komplexet 

övergår så småningom till ett A-komplex 

(ATP-dependent pre-spliceosome com-

plex) genom att U2AF rekryterar U2 

snRNP till samma adenosinnukleosid som 

SF1 är bunden till i BPS (se figur 8). Det 

innebär att SF1 ersätts med U2 snRNP. 

Vid inbindning av U5/U4/U6 snRNP 

trimeren kommer A-komplexet att övergå 

till ett så kallat B1-komplex [7, 19].  

Spliceosomen är dock fortfarande 

katalytiskt inaktiv trots att alla snRNP är 

närvarande i det erhållna B-komplexet. För 

att ett katalytiskt aktivt spliceosom-

komplex ska kunna bildas krävs det fler 

konformationsförändringar, det vill säga 

komplexövergångar [7, 19]. Vid in-

bindning av snRNP trimeren kommer U5 

snRNP att binda in till den vänstra exonen 

vid 5’ss och U6 snRNP kommer att 

interagera med U2 snRNP på BPS. 

Tillsammans utgör U6 snRNP och U2 

snRNP spliceosomens katalytiska sub-

enhet. Då U1 snRNP dissocierar från 5’ss 

kommer B1-komplexet att övergå till ett 

B2-komplex. Därefter kommer U5 snRNP 

att hoppa från den vänstra exonen till 

intronen, som förekommer på höger sida 

om 5’ss. Dessutom kommer U6 snRNP att 

binda in till och interagera med 5’ss. Det 

erhållna B2-komplexet kommer i sin tur att 

övergå till ett C1-komplex vid dissociation 

av U4 snRNP. Då C1-komplexet bildas 

erhålls därmed den allra första trans-

esterfikationsreaktionen genom att U6 

snRNP och U2 snRNP tillsammans 

katalyserar en nukleofil attack på 5’ss så 

att det klyvs. U5 snRNP aktiverar sedan 

nästa nukleofil attack på 3’ss så att 3’ss 

klyvs och ett specifikt intronlariat bildas 

som produkt. U2-, U5- och U6 snRNP är 

dock fortfarande bundna till intronlariatet. 

C1-komplexet övergår slutligen till ett C2-

komplex och ett funktionellt moget mRNA 

bildas därmed som slutprodukt. Detta 

genom att den vänstra exonen fogas 

samman med den högra exonen via 

hydrolys av ATP [4, 6]. Efter det andra 

katalytiska reaktionssteget dissocieras 

spliceosomen och den erhållna mRNA-

molekylen frigörs vanligtvis i form av en 

messenger ribonucleoprotein (mRNP), då 

molekylen är förpackad med proteiner. För 

att kunna erhålla en ny omgång av 

spliceosomansamling måste U2-, U5- och 

U6 snRNP dissocieras från intronlariatet 

[19]. 
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Figur 8. Schematisk redogörelse av 

spliceosomansamling.  
Figuren visar de centrala komplexen 

genom vilka spliceosomen bildas. A-

komplexet bildas genom att U2AF 

rekryterar in U2 snRNP till samma 

adenosinnukleosid som SF1. A-komplexet 

övergår till ett B-komplex vid inbindning 

av en trimer (U5/U4/U6) snRNP. Vid 

bildning av B-komplexet är spliceosomen 

fortfarande inaktiv [7, 19]. Då U1- och U4 

snRNP dissocierar från deras respektive 

bindningsställe kommer B-komplexet att 

övergå till ett C-komplex. Det erhållna C-

komplexet resulterar i att spliceosomens 

katalytiska funktion aktiveras [4, 6]. Bilden 

är tagen från källa 5 i referenslistan.  

Introndefinition och exondefinition är två 

mekanismer för bildning av E-komplexet  

Bildningen av E-komplexet i ett pre-

mRNA kan beskrivas enligt två modeller, 

intron- och exondefinition [4, 20]. 

Introndefinition innebär att interaktioner 

erhålls mellan snRNP och splicing 

faktorer, vilka känner igen och binder till 

5’ss respektive nedströms 3’ss i ett pre-

mRNA. Vid introndefinition känns 5’ss 

och 3’ss igen över intronregionerna utan 

någon som helst hjälp från sekvenser som 

befinner sig utanför den intronregion som 

ska klyvas bort [4]. Vid exondefinition 

erhålls däremot interaktioner mellan 

snRNP och splicing faktorer som binder 

till 5’ss och uppströms 3’ss för att 

interagera med varandra över de kodande 

exonregionerna. Det innebär alltså att 

sekvenser som förekommer utanför de 

givna intronregionerna som ska klyvas bort 

krävs vid exondefinition [4, 20]. 

Vilken mekanism som sker vid tidig 

spliceosomansamling beror först och 

främst på om det givna pre-mRNA:t består 

av ett eller flera intronregioner. Intron-

definition är i allmänhet den mest före-

kommande mekanismen för bildning av E-

komplex i pre-mRNA som enbart inne-

håller ett intron (se figur 9). För att E-

komplexet ska kunna bildas via intron-

definition krävs det att U1 snRNP binder in 

till 5’ss. Detta underlättar i sin tur för 

splicing faktor U2AF att binda in till 3’ss. 

Igenkänning av 5’ss och 3’ss sker alltså 

genom att U1 snRNP och U2AF 

interagerar med varandra över den givna 

intronregionen som ska klyvas bort. 

Interaktionerna medför dessutom att 

intronens 5’-ände respektive 3’-ände förs 

samman i det erhållna E-komplexet. Detta 

är nödvändigt för att spliceosomen ska 

kunna katalysera de två senare reaktions-

stegen [4, 7].  
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Figur 9. Förenklad beskrivning av 

mekanismen introndefinition.  

Figuren visar att U1 snRNP som binder till 

5’ss och U2AF som binder till nedströms 

3’ss kommer att interagera med varandra 

över den givna intronregionen som ska 

klyvas bort [13]. Bilden är tagen från källa 

13 i referenslistan.  

Exondefinition kan ske i pre-mRNA med 

fler och mycket längre intronregioner (se 

figur 10). E-komplexet bildas med hjälp av 

att särskilda splicing faktorer, så kallade 

SR-proteiner, binder in till och rekryteras 

av de specifika Cis-reglerande RNA-

sekvenselement som kallas för exonic 

splicing enhancers (ESE). Den här typen 

av sekvenselement förekommer inom 

exonregionerna i pre-mRNA:t. SR-

proteinerna hjälper därmed till att styra 

inbindningen av U1 snRNP till 5’ss och 

U2AF till 3’ss. Vid exondefinition kommer 

U1 snRNP och U2AF att först interagera 

med varandra över exonregionerna. 

Därefter kommer de dessutom att erhålla 

interaktioner över intronregionerna via 

introndefinition. En övergång från exon-

definition till introndefinition sker då E-

komplexet övergår till det så kallade A-

komplexet, vilket generellt sker då U2AF 

rekryterar U2 snRNP till BPS [4, 7]. 

 

Figur 10. Förenklad beskrivning av 

mekanismen exondefinition. 

Figuren visar att SR-proteiner binder in till 

exonregionerna. Proteinerna hjälper till att 

styra inbindningen av U1 snRNP till 5’ss 

och U2AF till uppströms 3’ss. På så sätt 

kommer U1 snRNP och U2AF att först 

interagera med varandra över exon-

regionerna och sedan över intron-

regionerna. I figuren ser man dessutom att 

U2AF hjälper U2 snRNP att binda in till 

BPS [13]. Bilden är tagen från källa 13 i 

referenslistan.  

Skillnad i bildning av E-komplexet hos 

växter och djur 

Inom djurriket är det framförallt fyra 

bindningsställen som styr klyvningen av 

introner och sammanfogningen av exoner 

till funktionellt mogna mRNA-molekyler. 

Tre av dessa utgörs av de två specifika 

klyvningsställena, 5'ss och 3'ss, och BPS. 

Det fjärde bindningsstället utgörs av en 

ytterligare konsensussekvens som kallas 

för polypyrimidinregion. Detta eftersom 

regionen är rik på pyrimidinnukleotider, 

såsom uracil och cytosin [10]. Normalt 

förekommer en polypyrimidinregion ned-

ströms om BPS, det vill säga mellan BPS 

och 3’ss i ett icke-funktionellt pre-mRNA 

[4, 6]. Hos växter utgörs polypyrimidin-

regionerna främst av uracilnukleotider. 

Vad växter däremot saknar är tydliga 

branch point sekvenser [6]. Inom både 

växt- och djurriket bidrar splicing faktorn 

U2AF till en övergång av E’-komplexet till 
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E-komplex. U2AF kan binda in till både 

polypyrimidinregionen och 3’ss i en given 

pre-mRNA från respektive riken. Det 

innebär att de specifika splicing faktorerna, 

SR-proteinerna, som vid exondefinition 

hjälper till att styra in U1 snRNP till 5’ss 

styr dessutom inbindningen av U2AF till 

både polypyrimidinregionen och 3’ss [4, 

6]. Exondefinition har visat sig vara den 

mest förekommande mekanismen för 

bildning av E-komplex hos människor [6]. 

Man har dessutom observerat att exon-

definition förekommer i icke-funktionella 

pre-mRNA från andra djur. Detta tyder på 

att exondefinition förmodligen är den mest 

drivande mekanismen för bildning av E-

komplex inom djurriket. Däremot så visar 

studier som har gjorts på växter att 

särskilda interaktioner existerar mellan 

faktorer som är bundna till 5’ss och 

nedströms 3’ss. Hos växter antar man 

därför att introndefinition är den mest 

drivande mekanismen [6, 20]. 

RNA-splicing styrs av Cis-reglerande 

RNA-sekvenselement 

Studier visar på att särskilda sekvens-

element, Cis-reglerande RNA-sekvens-

element, är nödvändiga vid vanlig RNA-

splicing. Sekvenselementen kan antingen 

förstärka eller hämma igenkänningen av de 

specifika klyvningsställena. Detta genom 

att rekrytera in särskilda splicing faktorer 

som hjälper till att reglera klyvnings-

processen. Beroende på vilken typ av 

sekvenselement, splicing enhancers eller 

splicing silencers, som faktorerna binder in 

till kommer de i sin tur att antingen 

aktivera eller inaktivera intilliggande 

klyvningsställen. Med andra ord krävs 

dessa specifika reglerande sekvenselement 

för att kunna erhålla korrekt klyvning av 

intronregioner från ett givet pre-mRNA [6, 

20]. De reglerande sekvenselementen har 

dessutom visat sig vara involverade vid 

alternativ splicing [6, 18]. 

Ett flertal splicing faktorer binder in till 

och rekryteras av de reglerande sekvens-

elementen [6, 20]. Tillsammans med 

splicing faktorerna avgör dessa vilka exon-

regioner som ska inkluderas respektive ex-

kluderas i de mogna mRNA-molekylerna 

som en given gen kan generera via 

alternativ splicing. Sekvenselementen 

avgör på så sätt om en given exonregion 

klyvs konstitutivt eller alternativt [6, 19]. 

De reglerande sekvenselementen delas 

normalt in i fyra olika grupper. In-

delningarna styrs efter respektive sekvens-

elements funktioner, det vill säga efter den 

effekt som varje sekvenselement erhåller 

på närmsta 5’ss och 3’ss [6]. Dessa 

splicing regulatory elements (SRE) klassas 

dessutom efter deras positioner. Exonic 

splicing enhancers (ESE) och exonic 

splicing silencers (ESS) förekommer inom 

exonsekvenser. Intronic splicing enhancers 

(ISE) och intronic splicing silencers (ISS) 

förekommer inom intronsekvenser [7, 20]. 

Till exempel så bidrar ESE till inkludering 

av exonregioner som sekvenselementen 

förekommer inom. Detta genom att de till 

ESE rekryterade splicing faktorerna 

aktiverar klyvningsställena som före-

kommer i varje ände om exonregionerna. 

Däremot så bidrar ESS till exkludering av 

givna exonregioner på så sätt att de 

rekryterade splicing faktorerna istället 

hämmar igenkänningen av klyvnings-

ställena. På motsvarande sätt bidrar ISE 

och ISS i sin tur till inkludering respektive 

exkludering av givna intronregioner som 

sekvenselementen förekommer inom [20]. 

Däremot så är ISE-regioner inte lika väl 

studerade som de andra tre typerna av 

reglerande RNA-sekvenselement [6].  

Splicing faktorer rekryteras av Cis-

reglerande RNA-sekvenselement 

Medlemmar från proteinfamiljen hetero-

geneous nuclear ribonucleoproteins 

(hnRNPs) och SR-familjen (även kallad 

SR-besläktade proteiner) är exempel på 

splicing faktorer, vilka reglerar processen 

alternativ splicing. Proteiner från 

respektive familj kan antingen aktivera 

eller inaktivera bildningen av aktiva 

spliceosomer beroende på typen av 

sekvenselement som de rekryteras av [8].  
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Normalt binder serin-argininrika (SR) 

proteiner in till ESE som troligtvis är de 

mest välstuderade Cis-reglerande RNA-

sekvenselementen [6]. ESE förekommer 

inom exonregionerna och deras främsta 

uppgift är alltså att förstärka igen-

känningen av närmsta klyvningsställe [18, 

20]. Många, om inte alla, exonregioner 

innehåller ESE [7]. Karaktäristiska 

kännetecken för den här typen av sekvens-

element är att de flesta är purinrika, det vill 

säga att de främst utgörs av adenin- och 

guaninnukleotider. Dessutom har 

majoriteten av ESE samma funktioner, det 

vill säga att de rekryterar in SR-proteiner 

[7, 18]. SR-protein familjen har visat sig 

vara högt konserverad hos både växter och 

djur. Proteinerna är nödvändiga vid vanlig 

RNA-splicing samt vid reglering av den 

alternerade klyvningsprocessen. SR-

proteiner har extremt viktiga funktioner vid 

dels igenkänning av de specifika 

bindningsställena och dels vid interaktion 

med snRNP samt andra associerade 

proteiner. Detta för att på så sätt kunna 

bidra till spliceosomansamling [6, 8, 11, 

12, 13, 18]. De flesta kända SR-proteiner 

är strukturellt besläktade med varandra, 

vilket innebär att de delar vissa 

gemensamma strukturer. Proteinerna består 

vanligtvis av en eller två RNA-bindande 

domäner (RBD) i N-terminalen och en 

serin-argininrik domän (RSD) i C-

terminalen.  RSD varierar oftast i längd 

mellan olika SR-proteiner [6, 22]. Dessa 

proteiner deltar i protein-RNA 

interaktioner vid reglering av processen 

alternativ splicing. Detta genom att de 

binder in till ESE-regioner i icke-

funktionella pre-mRNA via deras RBD. 

SR-proteinerna är dessutom delaktiga i 

protein-protein interaktioner med varandra 

eller med snRNP via deras RSD. Med 

hjälp av dessa interaktioner kan 

proteinerna styra inbindningen av de 

specifika snRNP till deras respektive 

bindningsställen. Exempelvis så styr SR-

proteinerna inbindningen av U1 snRNP till 

5’ss och U2 snRNP till BPS [6, 7]. Men för 

att proteinerna ska kunna erhålla någon 

som helst interaktion måste deras RSD 

genomgå korrekt fosforylering samt 

defosforylering med hjälp av specifika 

enzymer av typerna, proteinkinaser och 

fosfataser [6, 8, 11, 21, 23]. 

Fosforyleringen kan dock i sin tur påverka 

proteinernas cellulära lokalisering, RNA 

bindningsförmåga, klyvningsaktivitet samt 

deras protein-protein interaktioner [11, 21, 

22].  

Till ESS binder vanligen medlemmar från 

proteinfamiljen hnRNP, vilka innehåller en 

eller flera RNA-bindande domäner. En del 

innehåller dessutom splicing inhiberande 

domäner (SID), som ofta utgörs av 

glycinrika regioner [7]. hnRNP har 

motsatta funktioner jämfört med SR-

proteiner. De kan antingen hämma igen-

känningen av klyvningsställena eller så kan 

de ändra valet av dessa klyvningsställen 

genom att motverka aktiviteten eller 

interaktionen hos SR-proteiner och/eller 

snRNP vid spliceosomansamling [20]. Ett 

flertal hnRNP proteiner har dessutom visat 

sig kunna fungera både som repressorer 

och aktivatorer. Detta beroende på vart 

deras respektive sekvenselement som de 

binder till är lokaliserade i ett icke-

funktionellt pre-mRNA [6]. Proteinerna 

verkar alltså via olika mekanismer. 

Exempelvis så blockerar PTB (hnRNP I) 

interaktionen mellan U1 snRNP och U2 

snRNP [7]. I allmänhet så binder hnRNP 

medlemmar in till ESS-regioner, men 

proteinerna kan dessutom binda in till ISS-

regioner [6].  

Alternativ splicing av SR-proteinkodande 

gener hos Arabidopsis thaliana regleras 

av växthormoner samt stress  

Hos Arabidopsis thaliana finns det totalt 

19 gener som kodar för SR-proteiner [11, 

12]. 15 av dessa gener, cirka 80%, 

genomgår alternativ splicing [12, 13]. 

Varje gen kan via processen alternativ 

splicing generera upp till så många som nio 

transkriptisoformer [12]. Sammanlagt 

bildas 95 avvikande transkriptisoformer av 

de 15 SR-proteinkodande generna. Detta 
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resulterar i att transkriptomkomplexiteten 

ökar sexfaldigt [11, 12, 13].  

Ett flertal analyser har gjorts på processen 

alternativ splicing i givna Arabidopsis SR-

proteinkodande gener. Resultaten visar att 

olika växthormoner och stress från 

omgivningen kan påverka genernas 

klyvningsmönster så en eventuell 

ökad/minskad produktion av transkript-

isoformer kan uppstå (se tabell 1 och 2). 

Detta har man lyckats komma fram till 

genom att studera effekten av hormoner 

samt stress på SR-gener från 2-veckor 

gamla Arabidopsis plantor. Exempel på 

stress från omgivningen som har visat sig 

påverka klyvningsprocessen hos många av 

dessa gener är värme och kyla. Däremot 

har behandlingar med växthormoner såsom 

auxin, abskissinsyra (även kallad ABA) 

och cytokinin visat sig kunna påverka 

klyvningsprocessen i endast tre SR-gener 

[12].  

Tabell 1. Stress reglerar klyvningsmönstret 

hos flera olika SR-proteinkodande gener så 

att ett förändrat uttryck erhålls av olika 

transkriptisoformer. Data taget från källa 

12 i referenslistan. 

Gen Kyla Värme Isoform Effekt 

SR33/SCL33 x  2 Minskar 

SR33/SCL33  x 2 Ökar 

SR30  x 
2 

4 

Ökar 

Minskar 

SR1/SR34 x x 4 Minskar 

SR34b x x 
1,2 & 9 

3, 6, 7 & 8 
Ökar 

Minskar 

RS31 x  3, 5 & 6 Ökar 

RS31a  x 
1 

4, 5 & 8 

Ökar 

Minskar 

RS40 x  
1 

2 & 4 

Ökar 

Försvinner 
helt 

RS40  x 4, 5 & 6 Minskar 

RS41  x 4, 5 & 6 Minskar 

 

 

Tabell 2. Olika växthormoner reglerar 

klyvningsmönstret hos enbart tre SR-

proteinkodande gener så att uttrycket av de 

givna transkriptisoformerna ändras. Data 

taget från källa 12 i referenslistan. 

Gen Auxin ABA Cytokinin Isoform Effekt 

SR33/ 

SCL33 
x x x 2 Minskar 

SR1/ 

SR34 
x   3 Minskar 

SR34b x x x 3 Minskar 

 

SR45-genen hos Arabidopsis thaliana är 

en av flertal SR-proteinkodande gener 

som klyvs alternerande 

SR45-genen hos Arabidopsis thaliana är 

en av många SR-proteinkodande gener 

som genomgår alternativ splicing. Genom 

att alternerande 3’splice sites, vilka 

separeras av en sekvens på 21 nukleotider, 

används på olika sätt klyvs SR45-genen så 

att två olika transkriptisoformer, SR45.1 

och SR45.2, bildas (se figur 11). De 

erhållna transkripten kodar därmed för 

proteiner som har olika biologiska 

funktioner, vilka i sin tur styr utvecklingen 

av Arabidopsis. Transkriptisoformen 

SR45.1 verkar utgöra en viktig funktion 

vid kronbladsutveckling och transkript-

isoformen SR45.2 bär på en viktig funktion 

vid rottillväxt. De båda transkript-

isoformerna skiljer sig ifrån varandra med 

avseende på den 21 nukleotider långa 

sekvensen. Nukleotidsekvensen före-

kommer i början av den sjunde exonen i 

transkriptisoformen SR45.1, men saknas 

däremot i transkriptisoformen SR45.2 [11]. 

SR45-proteiner är ett av de fem SR-

proteinerna som interagerar med U1 

snRNP vid spliceosomansamling [12]. 
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Figur 11. Schematisering av de två 

avvikande SR45 transkriptisoformerna. 

Figuren visar strukturen av de båda 

transkriptisoformerna som SR45-genen 

genererar via alternativ splicing. De 

skuggade boxarna motsvarar kodande 

exonregioner medan de räta linjerna 

motsvarar de icke-kodande intron-

regionerna. Via omväxlande användning 

av de alternerande 3’splice sites, 21 

nukleotider från varandra, genereras de två 

avvikande transkriptisoformerna SR45.1 

och SR45.2. I figuren indikeras det ena 

klyvningsstället med ett pilhuvud på 

transkriptisoformen SR45.2. Den 21 

nukleotider långa sekvensen samt dess 

motsvarande aminosyrasekvens är också 

synliga i figuren [11]. Bilden är tagen från 

källa 11 i referenslistan.  

Arabidopsis FCA-gen ansvarar för 

övergång till blomning 

Hos Arabidopsis thaliana har man 

upptäckt en specifik gen, den så kallade 

FCA-genen (se figur 12), som deltar i den 

autonoma blomningsprocessen, det vill 

säga i processen där Arabidopsis övergår 

till blomning. Klonade FCA-gener har 

visat sig bestå av totalt 21 kodande 

exonregioner som kodar för det 747 

aminosyror långa FCA-proteinet. FCA-

proteiner består av två RNA-igenkännande 

motiv (RRM) och en specifik WW protein-

interagerande domän [13, 24, 25, 26]. Den 

så kallade WW eller WWP domänen 

utgörs i sin tur av två konserverade 

tryptofan (W) aminosyror och en prolin (P) 

aminosyra [25]. FCA-proteiner har till 

uppgift att stimulera Arabidopsis övergång 

till blomning. FCA-gener är vanligtvis 

alternativt klyvda vid två olika positioner, 

intron 3 och intron 13, genom vilka fyra 

avvikande transkriptisoformer (α, β, γ och 

δ) genereras. Vid alternerande klyvning av 

intron 3 erhålls tre av fyra transkript-

isoformer. Vid inkludering av intron 3 

(men bortklyvning av resterande 20 

introner) bildas transkriptisoformen α som 

utgör mindre än 1% av FCA-transkripten. 

Klyvning och polyadenylering inom intron 

3 genererar transkriptisoform β som utgör 

majoriteten, cirka 55%, av FCA-

transkripten. Exkludering av intron 3 

resulterar däremot i bildning av transkript-

isoformen γ som i sin tur utgör omkring 

35% av FCA-transkripten. Den fjärde 

transkriptisoformen δ erhålls istället vid 

alternativ klyvning av intron 13 och utgör 

ungefär 10% av FCA-transkripten [13, 24, 

25, 26]. Den enda transkriptisoformen som 

kodar för hela FCA-proteiner är transkript-

isoformen γ. De alternativa transkript-

isoformerna β och δ kodar däremot för 

proteinisoformer som består av antingen 

hela, eller delar av, RNA-bindande 

domäner. Däremot saknar dessa proteiner 

specifika WW proteininteragerande 

domäner [24, 25]. 

Alternativ splicing i FCA-gener verkar 

därmed bidra till begränsad produktion av 

funktionella FCA-proteiner. Blomnings-

tiden hos Arabidopsis begränsas då på så 

sätt att ingen fullständig övergång till 

blomning erhålls [24, 25]. 

 

Figur 12. Schematisering av Arabidopsis 

FCA-gen. 

Figuren ger en förenklad bild av hur 

strukturen ser ut för den givna FCA-genen. 

De storleksvarierande svarta boxarna 

motsvarar de storleksvarierande kodande 
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exonregionerna och de räta linjerna 

motsvarar de icke-kodande intron-

regionerna. Exonerna som kodar för de två 

RNA-igenkännande motiven (RRM1 och 

RRM2) och den specifika protein-

interagerande domänen (WW) är 

indikerade i figuren. Den sena blomnings-

allelen, den så kallade fca-1, resulterar från 

en punktmutation i exon 13, vid vilken ett 

för tidigt stoppkodon bildas i FCA-genen. 

Då den muterade FCA-genen uttrycks 

kommer FCA-proteiner med avsaknad 

WW domän att erhållas [25]. Bilden är 

tagen från källa 25 i referenslistan. 

Primär frövila hos Arabidopsis thaliana 

kontrolleras av den alternativt klyvda 

PIF6-genen 

Nedgrävda frön kan växla mellan ett 

inaktivt tillstånd, som även kallas för 

frövila, och ett aktivt tillstånd. Växlandet 

styrs i sin tur av olika indikationer från 

omgivningen, såsom temperaturen och 

nivån på markfuktigheten. Ett frö som 

befinner sig i vila har förmåga att anpassa 

dess groddning efter att ha passerat vissa 

säsongsperioder, som exempelvis vinter-

halvåret eller vissa särskilda torrperioder. 

En del frön kräver ljus med en viss specifik 

våglängd för inaktivering av frövila samt 

initiering av groddningsprocessen. Fyto-

kromer kallas de särskilda växtpigment 

som absorberar ljus (framförallt rött ljus), 

vilka anses vara de främsta växtpigmenten 

som känner av det ljus som reglerar 

groddningsprocessen [27, 28].  

En liten subfamilj som utgörs av helix-

loop-helix (HLH) transkriptionsfaktorer, 

kända som fytokrominteragerande faktorer 

(PIF), har visat sig också kunna erhålla 

viktiga funktioner vid regleringen av 

frövila och groddningsprocessen. PIF6-

genen kodar exempelvis för fytokrom-

interagerande faktorer som uttrycks 

kraftigt under fröutveckling. PIF6-genen 

genererar två avvikande transkript-

isoformer (α och β) via processen 

alternativ splicing. Transkriptisoformen α 

motsvarar hela genens längd. Transkript-

isoformen β saknar däremot exon 3 som 

innehåller helix-loop-helix domänen samt 

intronen med den specifika DNA-bindande 

domänen (DBD). Vidare kodar transkript-

isoformen β i sin tur för proteiner som 

fortfarande kan binda in till fytokromer, 

eftersom de fortfarande har kvar dess 

fytokrombindandedomäner. Däremot så 

kan inte β-proteinerna binda in till DNA-

molekyler eller andra HLH innehållande 

transkriptionsfaktorer på grund av att de 

saknar den DNA-bindande- och helix-

loop-helix domänen. Proteinerna saknar 

med andra ord viktiga interaktioner [27]. 

Vid en extrem uttryckning av transkript-

isoformen α erhålls ingen som helst effekt 

på groddningsprocessen oavsett 

temperatur. Det i sin tur tyder på att de 

funktionella proteinerna som transkript-

isoform α kodar för, inte påverkar 

regleringen av groddningsprocessen. 

Däremot kommer en extrem uttryckning av 

transkriptisoformen β att resultera i 

bildning av proteiner som reducerar det 

inaktiva stadiet hos frön, så att de istället 

börjar gro [27]. 

Tidigare gjorda studier på Arabidopsis har 

alltså visat att klyvningsmönstret hos ett 

flertal SR-proteinkodande gener kan 

regleras av exempelvis växthormoner samt 

stress. Proteinerna som generna kodar för 

är själva delaktiga i den alternerande 

klyvningsprocessen, vilka därmed verkar 

som splicing faktorer [11, 12, 13]. Man har 

dessutom observerat att den specifika 

FCA-genen som ansvarar för Arabidopsis 

övergång till blomning regleras via 

alternativ splicing. Vid alternerad klyvning 

av genen erhålls däremot en begränsad 

produktion av funktionella FCA-proteiner. 

Detta resulterar i att ingen fullständig 

övergång sker till blomning [13, 24, 25, 

26]. Processen alternativ splicing har 

dessutom rapporterats reglera primär 

frövila hos Arabidopsis. Detta genom 

alternativ klyvning av PIF6-genen som 

kodar för fytokrominteragerande faktorer, 

vilka utgör viktiga funktioner vid reglering 

av frövila och groddningsprocessen. 
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Primär frövila hos Arabidopsis reduceras 

enbart vid högt uttryck av transkript-

isoformen β, men inte av transkript-

isoformen α [27, 28]. 

Sker alternativ splicing via misstag? 

Hur mycket av processen alternativ 

splicing är riktig, och hur mycket är 

egentligen felaktiga misstag som uppstår? 

De flesta bekräftade felen som normalt 

förekommer vid alternativ splicing orsakas 

framförallt av mutationer i DNA-

molekyler. Detta sker genom att 

mutationerna i sin tur antingen kan förstöra 

eller skapa nya klyvningsställen [9, 18]. 

Mutationer som uppstår i specifika gener 

som kodar för splicing faktorer, eller 

sådana mutationer som uppstår i splicing 

faktorernas bindningssäten i DNA-

molekyler, kan också orsaka brister i 

klyvningsprocessen. Det är alltså inte 

spliceosomen som orsakar dessa 

felaktigheter, ty spliceosomen helt enkelt 

följer instruktionerna som anges i icke-

funktionella pre-mRNA. Precis som andra 

cellulära enzymkomplex är spliceosomen 

troligtvis inte helt felfri och orsakar 

därmed lite slumpmässiga fel [9].  

Men vad händer med de felaktigt erhållna 

transkriptisoformerna? 

Felaktigt klyvda mRNA-molekyler kan 

producera defekta proteiner, vilka i sin tur 

kan orsaka sjukdomar eller till och med 

vara dödliga. Precisionen av RNA-splicing 

kontrolleras via RNA korrekturavläsnings-

mekanismer som har förmåga att markera 

felaktigt klyvda mRNA-molekyler för 

nedbrytning eller reparera erhållna skador 

[5].    

Det finns två möjliga utvägar för felaktigt 

erhållna transkriptisoformer. Antingen så 

genomgår de reparerade/icke-reparerade 

transkripten translation, eller så bryts 

transkripten ner direkt via den cellulära 

mekanismen som kallas för nonsense 

mediated decay (NMD) och ingen 

translation kan då ske [5, 9, 29]. I det ena 

fallet kan alltså de icke-reparerade 

transkripten transporteras från cellkärnan 

ut till cytoplasman. Väl inne i cytoplasman 

fungerar transkripten som en mall för 

proteinsyntes som i slutskedet bryts ner. 

Vid translation av dessa felaktigt klyvda 

transkriptisoformer kommer felaktiga 

proteiner att erhållas som produkt. 

Vanligtvis är proteinerna icke-funktionella 

och kan på så sätt inte påverka den givna 

cellen negativt. I enstaka fall kan dock 

proteinerna istället erhålla vissa dominanta 

funktioner, där konsekvenserna kan bli 

katastrofala. I andra fall så bryts de 

felaktigt klyvda transkriptisoformerna ner 

direkt så att ingen uttryckning sker 

överhuvudtaget. Detta sker i sin tur för att 

förhindra syntesen av potentiellt skadliga 

proteiner [9]. 

Framtidsmål  

En framtida utmaning kan dels vara att 

kunna beskriva och dels kunna fastställa 

funktionen för varje erhållen mRNA-

transkript och dess kodande protein-

isoform, som varje gen i ett givet genom 

kan genererar via alternativ splicing. Det är 

alltså en stor utmaning att kunna 

karaktärisera funktionen av det kompletta 

sättet av proteiner, det vill säga proteomet 

som en organism uttrycker och som 

därmed till viss del påverkas av processen 

alternativ splicing [9].  

Sammanfattning 

Tidigare gjorda studier har visat att en enda 

given eukaryot gen, via processen 

alternativ splicing, kan ge upphov till ett 

flertal avvikande proteinisoformer. Detta 

sker genom att de specifika klyvnings-

ställena som är nödvändiga för RNA-

splicing, 5’ss respektive 3’ss, vilka före-

kommer i det givna pre-mRNA:t klyvs 

alternerande. De kodande exonregionerna 

fogas då samman i olika kombinationer. 

Detta resulterar i att flera avvikande 

mRNA-molekyler bildas. Med tanke på att 

mRNA-molekylerna består av olika exon-

regioner, kodar de därmed för strukturellt 
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och/eller funktionellt avvikande protein-

isoformer [1, 2, 3]. Vilka 5’splice sites 

respektive 3’splice sites som klyvs i det 

givna pre-mRNA:t avgörs av särskilda 

interaktioner som bildas mellan de Cis-

reglerande RNA-sekvenselementen, vilka 

förekommer inom det givna pre-mRNA:t 

och de specifika splicing faktorerna [6, 

18]. Först efter att dessa interaktioner har 

skapats kan spliceosomkomplexet börja 

ansamlas vid klyvningsställena [4, 6]. 

Processen alternativ splicing styrs alltså via 

ett flertal steg, framförallt av sekvens-

elementen och flertalet splicing faktorer. 

De reglerande sekvenselementen som 

utgörs av splicing enhancers och splicing 

silencers kan antingen aktivera eller 

hämma igenkänningen av specifika 

klyvningsställen och samtidigt styra 

spliceosomansamlingen [5, 6, 7, 8, 18, 19, 

20].  

Ett flertal studier visar att många gener inte 

bara kan generera hundratals, eller 

tusentals, olika varianter av mRNA-

molekyler via alternativ splicing, utan även 

upp till tiotusentals [9]. Det har dessutom, 

under de senare decennierna, blivit allt mer 

känt att processen alternativ splicing, under 

evolutionens gång, haft en avgörande roll. 

Processen har bidragit till ett ökat 

transkriptom- och proteomdiversitet hos 

många eukaryota organismer, framförallt 

hos de högre eukaryota organismerna [1, 3, 

4, 8, 9].  

Morgondagens utmaning är att kunna 

beskriva och fastställa funktionen av hela 

transkriptom. Speciellt med tanke på att 

man fortfarande inte vet exakt vilka 

transkriptisoformer som har förmågan att 

koda för proteiner, kommer karaktärisering 

av hela proteom att vara en ytterligare 

utmaning. Den här typen av information är 

viktig om vi i framtiden vill kunna förstå 

innebörden av processen alternativ splicing 

i en större utsträckning [9]. 

 

 

Ordlista 

Exon: Ett proteinkodande RNA-segment 

som förekommer i omogna prekursor-

budbärar-RNA. En exon kan tillsammans 

med andra exonregioner kombineras på 

flera olika sätt och bilda funktionellt 

mogna mRNA-molekyler efter RNA-

splicing. Exoner kan vara dels konstitutiva 

(inkluderas i alla mRNA-molekyler) eller 

också alternativa (inkluderas enbart i några 

mRNA-molekyler).  

Intron: Ett icke-proteinkodande RNA-

segment som klyvs bort från omogna 

prekursor-budbärar-RNA med hjälp av det 

stora spliceosomkomplexet. 

Messenger RNA (mRNA): En funktionell 

mogen budbärar RNA som vanligtvis 

bildas via posttranskriptionell processing 

av ett generellt mycket större prekursor-

budbärar-RNA (pre-mRNA). Mogna 

mRNA-molekyler transporteras vanligtvis 

från cellkärnar ut till cytoplasman för 

proteinsyntes.  

Prekursor-budbärar-RNA (pre-mRNA): 
Ett primärt transkript som är föregångare 

till en funktionellt mogen mRNA-molekyl. 

Spliceosom (RNA-proteinkomplex): En 

makromolekyl som katalyserar klyvningen 

av icke-proteinkodande intronregioner från 

pre-mRNA. Spliceosomkomplexet består 

av fem snRNA (small nuclear RNAs) och 

ett flertal associerade proteiner. 

Klyvningsställen (splice sites): För-

bindelsen mellan exoner och introner vid 

vilka kemisk reaktion sker för bortklyvning 

av introner. 5’ss är förbindelsen mellan 5’-

änden på en given intron och 3’-änden på 

exonen som sitter till vänster om intronen. 

3’ss är förbindelsen mellan den givna 

intronens 3’-ände och 5’-änden på exonen 

som sitter till höger om intronen.  

Auxin: Hormon som stimulerar tillväxt i 

framförallt stam, blad och rot hos växter. 

Abskissinsyra: Hormon som reglerar 

tillväxt av frön och knoppar.  

Cytokinin: Hormon som bland annat 

stimulerar celldelning hos växter. 
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