
Försök att uttrycka en alternativt splitsad variant av ett humant 
glutationtransferasenzym in vitro 
 
DNA bär på den genetiska informationen i våra celler. Ett av de mest centrala begreppen 
inom biologin förklarar hur informationen i DNA överförs och ger upphov till proteiner. Hos 
eukaryoter sker det första steget i cellens kärna, där informationen i det dubbelsträngade DNA 
överförs till enkelsträngat RNA. RNA bildas med en av DNA-strängarna som mall. Den 
bildade RNA-molekylen modifieras, bland annat med hjälp av ett stort komplex bestående av 
RNA och proteiner som kallas splitsosomen. Splitsosomen splitsar ut sekvenser som inte ska 
uttryckas, introner, i en process som kallas splitsning. De kodande sekvenserna, exonerna, 
kopplas därefter samman. Exonerna kodar för aminosyror som kopplas samman till proteiner, 
till exempel enzymer. Därefter kommer de modifierade RNA-sekvenserna att transporteras ut 
ur cellens kärna till cytoplasman där RNA utgör mallen för i vilken ordning aminosyrorna 
kommer att kopplas ihop till protein.  
 
Det uppskattas att cirka 60 procent av människans gener ger upphov till alternativt splitsat 
RNA och att detta kan vara viktigt för att ge upphov till en alternativ form av ett protein i en 
viss celltyp eller att flera olika proteiner i samma celltyp bildas som respons på signaler från 
kroppen eller miljön. Alternativ splitsning kan leda till att det är möjligt att producera mer än 
en typ av protein från en viss gen genom att en eller flera av exonerna även splitsas ut.  
 
I min uppsats har jag undersökt en alternativt splitsad variant av ett humant enzym i gruppen 
glutationtransferaser. Glutationtransferaser är en stor grupp enzymer som främst är kända för 
att de har en detoxifierande inverkan genom att de oskadliggör reaktiva elektrofiler som 
annars skulle kunna reagera med större molekyler i cellen på ett sätt som kan vara skadligt för 
cellen. Enzymerna i gruppen glutationtransferaser har flera andra funktioner såsom till 
exempel hGST A3-3 som katalyserar två obligatoriska reaktionssteg i syntesen av testosteron 
och progesteron.  
 
Det ”ursprungliga” enzymet heter hGST A3-3 och uttrycks i full längd från genen hGSTA3. 
Den alternativt splitsade varianten jag undersökt kallas hGSTA33. RNA från den alternativt 
splitsade varianten jag undersökt, hGSTA33, skiljer sig från hGST A3-3 RNA genom att 
exon 3 saknas. Totalt tre olika alternativt splitsade varianter av RNA har detekterats för 
hGSTA3. RNA för hGST A3-3 och hGSTA33 har detekterats i steroidproducerande 
vävnader såsom binjure, äggstockar, moderkaka och testiklar. Det är inte känt huruvida 
hGSTA33 finns uttryckt som protein i celler då endast RNA detekterats. Hypotesen är att 
hGSTA33 antingen har en funktion som RNA eller som protein i cellen. 
 
Syftet med mina undersökningar var att som ett första steg för att undersöka ifall ett protein 
kan bildas se om det går att uttrycka hGSTA33 in vitro. Först klistrades en sekvens med 
hGSTA3 in i en vektor som är lämplig för att uttrycka sekvensen. Därefter gjordes en 
reaktion för att transkribera och translatera hGSTA33. Detektionssystemet byggde på en 
ljusreaktion som markerar de bildade proteinerna på en film efter storleksseparation på en gel. 
Inga proteiner kunde detekteras i de experiment som gjorts. Av detta kan jag dock inte dra 
slutsatsen att hGSTA33 inte uttrycks som protein då ytterligare undersökningar behövs. Om 
hGSTA33 uttrycks som protein så kommer ett kortare protein bildas än hGST A3-3. Det 
skulle då vara av intresse att uttrycka sekvensen in vivo samt se hur det bildade proteinet 
skiljer sig från hGST A3-3 och om de har olika funktioner i cellen. Ifall hGSTA33 inte är 
funktionellt som protein är en möjlighet att det istället är aktivt i form av RNA. 


