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Sammandrag 
 
Xeroderma pigmentosum (XP) är en autosomal recessiv sjukdom som leder till extrem 
känslighet för ultraviolett ljus. XP orsakas av defekter inom excisionreparation som reparerar 
UV-inducerade DNA-skador. Defekterna inom excisionreparationen leder till 1000 ggr högre 
risk att utveckla hudcancer. Andra vanliga symptom hos XP-patienter är hyperpigmenterade 
områden vid solexponerade delar av huden, ögonproblem så som bortfall av ögonfransar och 
ögonlock, entropion (nedre ögonlocksranden inåtvriden och skaver på ögat), högre risk att 
drabbas av cancer i ögonen och neurologiska problem så som låg intelligens och abnormal 
motoraktivitet. 
 
XP delas in i sju typer (XP-A-XPG) beroende på vilken gen (XPA-XPG) som är muterad. 
Dessa sju XP-gener kodar för proteiner som delar i excisionreparation, där varje protein har en 
specifik uppgift. XPC lokaliserar cyklobutanpyrimidin-dimerer och fotoprodukter, två vanliga 
UV-inducerade DNA-skador. Det finns även en möjlighet att XPE kan medverka i 
lokaliseringen av DNA-skador. En del XP-E-celler har visats sakna ett DNA-skadebindande 
protein (DDB, DNA damagebinding), ett protein som snabbt ansamlas vid UV-inducerade 
DNA-skador och kan stimulera excisionsreaktionen så den ökar 17-falt för 
cyklobutanpyrimidin-dimerer.  
 
XPB- och XPD-genprodukterna utgör två subenheter i transkriptionsfaktorn II H (TFIIH) som 
rekryteras av XPC, separerar DNA-kedjan efter att DNA-skadan lokaliserats av XPC. 
Separeringen möjliggör för XPF och XPG att klippa ut den skadade DNA-regionen. XPF 
rekryteras till DNA-skadan av XPA som dessutom interagerar med DDB. Mutationer i XPD 
och XPB kan inte bara orsaka XP utan även trikotiodystrofi och Cockaynes syndrom, två 
genetiska sjukdomar som leder till känslighet för UV-strålning precis som XP. En stor 
skillnad mellan XP, trikotiodystrofi och Cockaynes syndrom är att XP leder till ökad risk för 
cancer till skillnad från trikotiodystrofi och Cockaynes syndrom. XP-B- och XP-D-patienters 
symptom kan orsakas av brister inom transkription snarare än defekter inom 
excisionreparation.  
 

XP-patienternas nedsatta funktion av excisionreparation förklarar inte varför cirka 20 % av 
patienterna får neurologiska problem. UV-strålningen når inte neuronerna och kan inte orsaka 
UV-inducerade DNA-skador på dessa celler. DNA-skador orsakade av reaktiva 
syreföreningar så som 8,5'-(S)-cyklo-2'-deoxyadenosin kan vara en förklaring till XP-
patienternas neurologiska problem.  Excisionreparationen reparerar inte enbart DNA-skador 
orsakade av UV-strålning utan även skador så som 8,5'-(S)-cyklo-2'-deoxyadenosin . En större 
förståelse för excisionreparationens alla mekanismer kan även ge svar på hur kroppen 
reparerar andra DNA-skador, inte bara UV-inducerade DNA-skador. En djupare förståelse för 
cellens olika DNA-reparationssystem kan även leda till mer kunskaper om cancerns alla 
mekanismer.  
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Inledning 
 
Xeroderma pigmentosum är en sjukdom där drabbade individer är hyperkänsliga för 
ultraviolett ljus. Känsligheten leder till 1000 ggr högre risk för hudcancer, 2000 ggr högre risk 
för neoplasm i ögonen samt neurologiska problem. Sjukdomen tvingar drabbade individer att 
leva skyddade från ultraviolett ljus. Även den minsta exponeringen kan vara till fara för 
drabbade individer. Målet med undersökningen var att ge information och väcka intresse för 
sjukdomen. Ny forskning kan inte bara leda till kunskaper om cellens reparationssystem, en 
bättre förståelse för sjukdomen och individerna som drabbas, möjligheter för nya 
behandlingar, utan även till nya insikter om cancerns mekanismer. 
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Xeroderma pigmentosum 
 

Xeroderma pigmentosum (XP) är en allvarlig autosomal recessiv sjukdom som leder till 
extrem känslighet för ultraviolett ljus (Kraemer m.fl. 1987). Det finns 7 olika typer av XP 
(XP-A – XP-G) där indelningen beror på vilken av sju olika gener (XPA-XPG) som är 
muterad (Sugasawa m.fl. 2002). Dessa gener medverkar i ett reparationssystem som reparerar 
skadat DNA, skador som till största delen orsakats av UV-strålning. Det är inte enbart 
defekter inom reparationssystemet som kan leda till känslighet för UV-strålning. Det finns en 
variant av sjukdomen, där reparationssystemet ifråga fungerar normalt till skillnad från de 
övriga XP-typerna (Wang m.fl. 1993). Orsaken till UV-känsligheten är ett defekt DNA-
polymeras som begränsar translesionssyntes och resulterar i känslighet för UV-strålning. 
 
Symptom 

 

I en studie av Kraemer m.fl. (1987) där 830 XP-patienter med en medelålder på 12 år 
granskades visades att de första symptomen, som kan visa sig redan vid ett till två års ålder, är 
fräkneliknande hyperpigmenterade områden på huden som uppstår vid solexponerade 
områden. Ungefär 50 % av alla individer med XP kan bli svårt solbrända vid minimal 
exponering för UV-strålning, vilket möjligen kan göra det lättare att upptäcka sjukdomen 
redan i en tidig ålder (Kraemer m.fl. 1987). Den andra hälften blir inte mer solbrända än friska 
individer vilket medför en högre risk att sjukdomen inte upptäcks i en tidig ålder. Det är av 
stor vikt att så fort som möjligt kunna diagnosera sjukdomen för att förebygga uppkomsten av 
UV-inducerade DNA-skador.  
 
Patienternas ackumulerande UV-inducerade DNA-skador leder främst till ökad risk för 
hudcancer men även andra symptom. Ögonproblem är vanligt bland många av patienterna 
(Kraemer m.fl. 1987). Problemen begränsas till UV-exponerade områden så som ögonlocken, 
bindhinnan och hornhinnan. Risken för att drabbas av neoplasm i ögonen beräknades vara 
2000 ggr högre för XP-patienter jämfört med friska individer (Kraemer m.fl. 1987). Andra 
ögonrelaterade problem som XP-patienter kan drabbas av är fotofobi, bortfall av ögonfransar, 
bortfall av ögonlock, entropion (nedre ögonlocksranden inåtvriden och skaver på ögat) 
(Kraemer m.fl. 1987). XP-patienter kan även drabbas av neurologiska problem med symptom 
som låg intelligens, abnormal motoraktivitet, areflexi (bortfall av senreflexer), nedsatt hörsel 
och abnormalt tal.  
 
Prognos 
 
Patienter yngre än 20 år löper 1000 ggr högre risk att utveckla hudcancer (Kraemer m.fl. 
1987). Medelåldern för patienter med ickemelanom hudcancer är 8 år, vilket är ungefär 50 år 
yngre jämfört med andra patienter med hudcancer i USA. Det är inte enbart huden och 
ögonen som är exponerade för UV-strålning, även munhålan kan drabbas av skador orsakade 
av UV-strålningen. XP-patienter har 20 000 ggr större risk att utveckla cancer på tungspetsen. 
(Kraemer m.fl. 1987).  Förutom risken för hudcancer har XP-patienter även en 10-20 ggr 
större risk att drabbas av interna neoplasmer. Hjärntumörer, leukemi och lungcancer har 
funnits bland XP-patienter. I studien utförd av Kraemer m.fl. (1987) uppskattades patienterna 
få medellivslängden reducerad med nästan 30 år.  
 
 

Liknande sjukdomar  
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Xeroderma pigmentosum är inte den enda sjukdomen som leder till UV-känslighet (Coin m.fl. 
1999, Riou m.fl. 1999). Två andra sjukdomar, trikotiodystrofi och Cockaynes syndrom är 
båda allvarliga åkommor som har liknande bakomliggande mekanismer som XP, men till 
skillnad från XP leder varken trikotiodystrofi eller Cockaynes syndrom till ökad risk för 
cancer. Mutationer i XPB-genen kan ge upphov till XP, Cockaynes syndrom eller 
trikotiodystrofi och vissa patienter kan drabbas av en kombination mellan XP och Cockaynes 
syndrom eller XP och trikotiodystrofi (Coin m.fl. 1999, Riou m.fl. 1999).  I dessa fall finns 
mutationen i XPB-genen och orsakar brister i reparationssystemet av UV-inducerade DNA-
skador men kan möjligen även påverka transkriptionen av DNA.     
  
Trikotiodystrofi 

 
Trikotiodystrofi är en autosomal recessiv sjukdom med symptom som sprött och bräckligt hår 
orsakat av brist på svavel, intellektuell försämring, kortväxthet, hudproblem, okulära problem 
och benskörhet (Broughton m.fl. 2001, Faghri m.fl. 2008, Giglia-Mari m.fl. 2004). Drabbade 
individer får en ökad känslighet mot UV-strålning precis som XP-patienter. Känsligheten mot 
UV-strålning hos individer med trikotiodystrofi beror på mutationer i två gener, XPD och 
XPB. Mutationer i någon av dessa två gener, som namnet kan antyda, kan även orsaka XP-D 
respektive XP-B (Broughton m.fl. 2001, Faghri m.fl. 2008, Giglia-Mari m.fl. 2004). 
Genprodukterna från XPD och XPB bygger upp två subenheter i RNA-polymeras II generella 
transkriptionfaktor H (TFIIH) som har två olika roller i cellen, reparation av DNA-skador och 
transkription av DNA.  
 
Cockaynes syndrom 

 
Cockaynes syndrom är en autosomal recessiv sjukdom där drabbade individet kan få svåra 
symptom så som UV-känslighet, mentalt handikapp, dövhet, svåra neurologiska problem, 
benskörhet och minskad tillväxt i tidig ålder som påverkar både vikt och längd (Ozdirim m.fl. 
1996). Sjukdomen orsakas av mutationer i generna, CSA, CSB och XPD vars produkter är 
inblandade i reparation av DNA-skador (Colella m.fl. 1999, Nouspikel m.fl. 1997). Patienter 
med Cockaynes syndrom är känsliga för UV-ljus, men utan ökad risk för cancer. 
 
 

Cellens oförmåga att reparera skador orsakade av ultraviolett ljus  
 
Cellerna i huden blir ständigt utsatta för mutationer orsakade av UV-strålning. Skadorna 
orsakade av UV-strålning repareras i normala celler via excisionreparation där ett flertal 
proteinkomplex lokaliserar, identifierar och byter ut oligonukleotider som innehåller skadade 
delar (Dumaz m.fl. 1993). Detta reparationssystem fungerar inte hos individer med XP och 
skadorna blir aldrig reparerade. Oförmåga att reparera UV-inducerade DNA-skador ökar 
risken för tumörbildning, vilket utgör det största hotet för XP-patienterna (Dumaz m.fl. 1993). 
Cyklobutanpyrimidin-dimerer, en vanlig UV-inducerad DNA-skada, kan aktivera vissa 
onkogener. XP-patienter har mer än dubbelt så hög mutationsfrekvens i onkogener inom 
genfamiljen ras jämfört med friska individer (Dumaz m.fl. 1993). Det finns även en koppling 
mellan inaktiveringen av tumörsuppressorgenen p53 och skador orsakade av UV-strålning hos 
XP-patienter. Dumaz m.fl. (1993) visade att 40 % av tumörerna hos XP-patienter hade 
punktmutationer i p53 och 61 % av dessa mutationer var unika för just UV-inducerade 
mutationer. 
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Excisionreparation 

 
Nukleotidexcisionsreparation (NER, ofta kallat bara "excisionsreparation") består av två 
huvudvägar, global genomreparation som reparerar skador över hela genomet och 
transkriptionkopplad reparation som reparerar skador koncentrerade till aktivt transkriberade 
gener (Berg m.fl. 2000). Excisionsreparation består av fyra huvudsteg; (1) lokalisering av 
skadat DNA, (2) denaturering av DNA-kedjan, (3) excision av nukleotider vid DNA-skadan 
och (4) syntetisering av ny DNA-tråd (Berg m.fl. 2000). I det första steget lokaliseras DNA-
skadan av XPC proteinet som är bundet till genprodukten från HR23B-genen. XPA proteinet 
stabiliserar och möjliggör steg två där XPB och XPD denaturerar DNA-kedjan i området 
kring DNA-skadan. I det tredje steget klipper XPF och XPG ut nukleotider vid DNA-skadan. 
XP-C- och XP-E-celler har en defekt i global genomreparation, övriga grupper av XP har 
defekter inom både transkriptionkopplad reparation och global genomreparation (Berg m.fl. 
2000). Studier med hårlösa möss har visat att defekter inom global genomreparation resulterar 
i högre risk att utveckla hudcancer jämfört med defekter inom transkriptionkopplad reparation 
(Berg m.fl. 2000).  
 
Xeroderma pigmentosum typ C 

 
XPC bildar ett komplex med HR23B-genens produkt och binder till DNA i övergången 
mellan dubbeltrådigt och enkeltrådigt DNA (Sugasawa m.fl. 2002). XPC-HR23B kan därför 
lokalisera skador som skapar ”bubblor” i DNA-kedjans struktur (se fig. 1). Ett exempel på 
sådana skador är just cyklobutanpyrimidin-dimerer och fotoprodukter (Sugasawa m.fl. 2002). 
XPC-HR23B lokaliserar alltså inte själva skadan utan enbart övergången mellan enkel- och 
dubbeltrådigt DNA. XPC föredrar cyklobutanpyrimidin-dimerer framför fotoprodukter, utan 
närvaro av XPC-protein sker ingen reparation av vare sig cyklobutanpyrimidin-dimerer eller 
fotoprodukter (Sugasawa m.fl. 2002). 
 
Emmert m.fl. (2000) utförde en studie där XPC-cDNA tillfördes till XP-C-celler och delvis 
förändrade och helt förändrade celler valdes ut för att sedan belysas med UV-strålning. 
Cellernas överlevnad mättes och resultaten visade att ingen reparation av 
cyklobutanpyrimidin-dimerer eller fotoprodukter sker i celler som helt saknar XPC-protein. I 
celler med nivåer lägre än basnivån av XPC-protein repareras cyklobutanpyrimidin-dimerer 
men inte fotoprodukter. Ökas XPC-genuttrycket till normala nivåer sker reparation av både 
cyklobutanpyrimidin-dimerer och fotoprodukter. 
 

 
Fig. 1 Steg 1 i excisionreparation. XPC-proteinet binder tillsammans med HR23B till övergången mellan 
dubbeltrådigt och enkeltrådigt DNA. Många UV-inducerade DNA-skador skapar ”bubblor” i DNA-kedjan som 
XPC hittar p.g.a. den förändrade DNA-strukturen. XPC bidrar även med att attrahera TFIIH till DNA-skadan. 
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XPC-HR23B-komplexets förmåga att binda till övergångar mellan enkel- och dubbeltrådigt 
DNA gör att slutsatsen lätt kan dras att XPC-HR23B är först med att binda till en UV-
inducerad DNA-skada. Volker m.fl. (2001) påvisade detta i en studie där fluorescerande 
antikroppsmärkning användes för att detektera vilket komplex som först binder till UV-
skador. XPC-HR23B är även essentiell för att rekrytera TFIIH till UV-inducerade DNA-
skador. På grund av utebliven reparation av UV-inducerade skador hos XP-C-patienter är 
risken för cancer betydligt högre (Shimizu m.fl. 2003). Det är möjligt att XP-C-patienter inte 
enbart har brister inom nukleotidexcisionsreparation utan även inom basexcisionreparation 
där endast en bas klipps ut till skillnad från nukleotidexcionsreparation som klipper ut en 
oligonukleotid (se fig. 2) (Shimizu m.fl. 2003). Basexcisionreparationen initieras av DNA-
glykosylaser som avlägsnar basen från sockermolekylen (deoxyribos). XPC-HR23B har visats 
interagera med tymin-DNA-glykosylas som initierar basexcisionreparation av guanin/tymin-
felmatchningar genom att underlätta för tymin-DNA-glykosylaset att lossna från DNA-kedjan 
(se fig. 3) (Shimizu m.fl. 2003).  
 

 
Fig. 2 En nukleotid i DNA-kedjan består av en fosfatgrupp, en sockermolekyl (deoxyribos) och en kvävebas 
(adenin, guanin, cytosin eller tymin). Vid nukleotidexcisionreparation klipps en oligonukleotid ut från DNA-
kedjan till skillnad från basexcisionreparation där endast en bas avlägsnas från kedjan. 

 

 
Fig. 3 tymin-DNA-glykosylas initierar basexcisionreparation av guanin/tymin-felmatchningar. XPC-HR23B 

påverkar genom att underlätta för tymin-DNA-glykosylaset att lossna från DNA-kedjan. 
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Xeroderma pigmentosum typ E 

 
Personer som har XP-E har den mildaste formen av sjukdomen (Kazantsev m.fl. 1996). Exakt 
vad XP-E-personer har för defekt inom NER är ännu något oklart. Vad som är klart är att 
vissa XP-E-celler saknar ett fungerande DNA-skadebindande protein (DDB, DNA 
damagebinding) som binder till fotoprodukter med hög affinitet (Kazantsev m.fl. 1996).  
XPE-celler har en kraftigt reducerad förmåga att reparera UV-inducerade DNA-skador, med 
såväl som utan DDB-aktivitet. Trots en del oklarheter kring XP-E så har DDB-proteinet, som 
är en produkt av XPE-genen, en stor affinitet till fotoprodukter och har därmed en stor roll i 
cellens reparation av UV-inducerade DNA-skador (Hwang m.fl. 1999, Nichols m.fl. 2000, 
Nag m.fl. 2001). XP-E-celler har en signifikant mindre reparation av cyklobutanpyrimidin-
dimerer via global genomreparation jämfört med friska celler (Hwang m.fl. 1999).  
 
Hawang m.fl. (1999) föreslår att DDB i vissa fall kan binda till dessa cyklobutanpyrimidin-
dimerskador före XPC-HR23B som sedan byter plats med DDB (se fig. 4). DDB ackumuleras 
snabbt vid UV-inducerade skador och kan stimulera en 17-faldig ökning av excision för 
cyklobutanpyrimidin-dimerer och 2-faldig för fotoprodukter jämfört med celler utan DDB 
(Wakasugi m.fl. 2002). I studien av Hwang m.fl. påvisades en korrelation mellan 
tumörsuppressorgenen p53 och en subenhet till DDB (DDB2). Transkriptionen av DDB2 
förstärktes av p53 som i sin tur förstärkte global genomreparation av cyklobutanpyrimidin-
dimerer. Basnivåerna av DDB2-transkription är beroende av närvaron av p53-protein, även 
utan DNA-skador. Utan p53 minskar basnivåerna av DDB2- mRNA kraftigt och ökar inte 
efter UV-strålning.  
 

 
Fig. 4 Schematisk bild över XP-proteinernas roller i global genomreparation. XPC-HR23B lokaliserar en skada, 
alternativt lokaliseras skadan av DDB som sedan byts ut mot XPC-HR23B. TFIIH separerar DNA-kedjan. XPA-
RPA binder till ansamlingen NER-proteiner som gör det möjligt för XPF-ERCC1 och XPG att binda till skadan. 
XPF-ERCC1 och XPG ”klipper” sedan ut skadan. 

 
Xeroderma pigmentosum typ B och D 

 

För att nukleotider ska kunna klippas ut måste den dubbeltrådiga DNA-kedjan separeras (se 
fig. 5). TFIIH, som består av flera subenheter, bl.a. XPB och XPD, öppnar DNA-kedjan runt 
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skadan som därefter kan klippas ut. Evans m.fl. (1997) visade att mutationer i XPB eller XPD 
helt förhindrar öppning av DNA-kedjan och vid frånvaro av XPA, rot och pollen ADP-
ribosyleringsfaktor GTPas-aktiveringsprotein (RPA) eller XPG skapas en denaturerad region 
med ett mindre omfång jämfört med storleken på öppningen i celler med närvaro av XPA, 
RPA eller XPG.  
 

Mutationer i XPB- och XPD-generna kan leda till tre olika sjukdomar, trikotiodystrofi, XP och 
kombinationen av Cockaynes syndrom och XP (Coin m.fl. 1999). Frågan gällande hur 
mutationer i XPB- och XPD-generna kan leda till tre olika fenotyper där XP leder till ökad 
risk för cancer till skillnad från trikotiodystrofi eller Cockaynes syndrom är svår att förklara 
enbart med defekter inom NER. Coin m.fl. (1999) undersökte om TFIIH-komplexets två olika 
roller (transkription och reparation) kunde ge svar på frågan. I deras studie visades att två 
Cockaynes syndrom- och XP-B-patienter hade en reducerad transkriptionsaktivitet med 
TFIIH genom att promotoröppningen förhindrades, i jämförelse med celler från friska 
individer. Mutationer i XPD resulterade i partiellt reducerad transkriptionsaktivitet och Coin 
m.fl. (1999) drog slutsatsen att XP-B- och XP-D-patienters symptom kan orsakas av brister 
inom transkription snarare än defekter inom NER. 
 

 
Fig. 5 Steg två i excisionreparation. XPD och XPB som utgör två subenheter till TFIIH binder till DNA-skadan 
och påbörjar separation av DNA-kedjan. 

 
Mutationer i XPD kan orsaka både XP och trikotiodystrofi (Taylor m.fl. 1997).  XP leder till 
ökad risk för cancer till skillnad från trikotiodystrofi. Faktorn som avgör vilken fenotypen blir 
är mutationens position i XPD-genen. I en studie av 11 trikotiodystrofipatienter hade samtliga 
patienter en reducerad TFIIH-koncentration (Botta m.fl. 2002). Graden av reduktion av 
TFIIH-koncentration korrelerade inte med graden av fenotyputtryck hos 
trikotiodystrofipatienter, i jämförelse med TFIIH-koncentration och fenotyputtryck hos XP-
patienter. Botta m.fl. (2002) föreslog att muterad XPD inverkar inte enbart på stabiliteten hos 
TFIIH utan även på transkriptionsaktiviteten. 
 
I en nyligen utförd studie av Boyle m.fl. (2008) undersöktes tre patienter med XP, två 
patienter med trikotiodystrofi och två patienter med en kombination av XP och 
trikotiodystrofi orsakad av XPD-mutationer. Undersökningen visade reducerade nivåer av 
TFIIH men nästan normal reparation av fotoprodukter hos patienterna. Studien visade att XP-
cellerna rekryterade NER-proteinerna till UV-inducerade DNA-skador men återdistribuerade 
inte dessa proteiner från skadan, vilket skedde i cellerna från trikotiodystrofipatienterna. 
Ansamlingen av NER-proteiner vid skadan blockerar möjligheten till felbenägen replikation 
av DNA polymeras η (eta), och förhindrar därmed polymeraset att ta sig förbi DNA-regionen 
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där basinformation saknas, vilket förklarar orsaken till XP-patienternas förhöjda cancerrisk till 
skillnad från trikotiodystrofipatienter (Boyle m.fl. 2008).  
 
Xeroderma pigmentosum typ A 

 
Efter att den UV-inducerade DNA-skadan lokaliserats av XPC, XPE och TFIIH kan skadan 
nu ”klippas” ut (se fig.3 ). Det är XPG och ERCC1-genens produkt tillsammans med XPF 
som klipper ut nukleotider vid DNA-skadan (Volker m.fl. 2001). ERCC1-XPF är beroende av 
XPA för att kunna binda till ansamlingen av NER-proteiner som nu finns runt skadan. XPG är 
däremot inte beroende av XPA för att kunna binda till komplexet, men det är möjligt att XPA 
kan aktivera XPG att utföra incisionen vid skadan (Volker m.fl. 2001). XPA och RPA har 
även visats bilda komplex med DDB som direkt stimulerar excision av cyklobutanpyrimidin-
dimerer i cellfria extrakt (Wakasugi m.fl. 2001). Excisionsreaktionen av 
cyklobutanpyrimidin-dimerer kan stimuleras ytterligare med tillsats av XPA eller RPA. I en 
nyligen utförd studie av Wakasugi m.fl. (2009) styrktes hypotesen att XPA interagerar direkt 
med DDB, främst genom DDB2. I studien visades att en muterad XPA inte kunde interagera 
med DDB som i sin tur inte kunde stimulera excisionen av cyklobutanpyrimidin-dimerer trots 
att XPA fortfarande fungerade i övrigt i NER. 
 

Xeroderma pigmentosum typ G och F 

 
När DNA-kedjan separerats klipps oligonukleotiden som innehåller skadan ut med XPG- och 
XPF-proteiner (se fig.6) (Evans m.fl. 1997). XPF bildar ett komlex med ERCC1 och har en 
endonukleasaktivitet som utför en incision 5' om skadan (se fig. 6) (Sijbers m.fl. 1996) och 
XPG utför en incision 3' om skadan (Evans m.fl. 1997). En studie av Nouspikel m.fl. (1997) 
visade att patienter med en kombination av XP-G och Cockaynes syndrom hade en mutation 
som påverkade XPG-proteinets längd. Patienterna med kombinationen XP-G och Cockaynes 
syndrom producerade ett kortare protein, medan XP-G-patienter producerade ett fullständigt 
XPG-protein men där mutationen istället påverkade proteinets endonukleasaktivitet.  
 

 
Fig. 6 Steg 3 i excisionreparation. XPF och XPG binder till DNA-skadan och utför varsitt snitt på vardera sidan 
av DNA-skadan.  

 
Skillnaderna mellan symptomen hos XP- och Cockaynes syndrompatienter skiljer sig åt i hur 
svåra symptomen blir. Nouspikel m.fl. (1997) föreslog att XPG även kan ha en andra funktion 
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förutom sin endonukleasaktivitet som skulle kunna ge en möjlig förklaring till skillnaderna 
mellan symptomen hos XP- och Cockaynes syndrompatienter. Denna andra funktion har Ito 
m.fl. (2007) påvisat i en studie där XPG visades bilda ett stabilt komplex med TFIIH och 
mutationer i XPG hos patienter med en kombination av XP-G och Cockaynes syndrom 
påverkade TFIIH-komplexets konstruktion.  Mutationerna i XPG hos dessa patienter 
resulterade i bortkoppling av bland annat XPD från TFIIH-komplexet vilket sannolikt 
påverkar transkriptionen (Ito m.fl. 2007)  
 
Xeroderma pigmentosum variant 

 
Denna variant av XP (XPV) uppvisar liknande symtom med extrem känslighet mot UV-
strålning som de övriga XP-grupperna men med skillnaden att excisionreparation fungerar 
normalt (Boyer m.fl. 1990, Lehmann m.fl. 1975, Wang m.fl. 2007). Orsaken till känsligheten 
mot UV-strålning grundar sig i postreplikationreparation som möjliggör replikation av cellens 
DNA och bildandet av intakta dotterceller trots bestående skador som inte lyckats bli 
reparerade. XPV-genen kodar för DNA-polymeras η som inte blockeras av 
cyklobutanpyrimidin-dimerer till skillnad från andra DNA-polymeras och därmed kan 
replikera förbi skadorna (Johnson m.fl. 1999, Masutani m.fl. 1999). 
 
XP-V-cellen har ett fungerande excisionreparation men är ändå mycket känsliga för UV-
strålning trots att cellens UV-inducerade DNA-skador blir reparerade av excisionreparationen. 
Mutationer i XPV-celler har visats skilja sig signifikant från mutationerna i normala celler 
(Wang m.fl 2007). I XP-V-cellerna var oftast puriner utbytta mot pyrimidiner vilket var 
mycket mer sällsynt i friska celler vilket kan vara ett tecken på att det postreplikativa 
reparationssystemet inte fungerar normalt. 
 

DNA-polymeras ι (iota) ersätter DNA-polymeras η i XP-V-celler (Tissier m.fl. 2000). DNA-
polymeras ι är ett polymeras som replikerar oskadat DNA med väldigt stor osäkerhet och ofta 
sätter in fel bas, vilket förklarar den höga frekvensen av UV-inducerade mutationer hos XP-
V-patienter. I jämförelse med XPV-celler utan DNA polymeras η och med olika nivåer av 
DNA-polymeras ι är frekvensen av mutationer korrelerat med genuttrycket av DNA-
polymeras ι, vilket visar att DNA-polymeras ι är orsaken till den höga och abnormala 
frekvensen av mutationer i XPV (Wang m.fl. 2007). Celler som saknar DNA-polymeras η har 
2-4 ggr lägre replikation förbi cyklobutanpyrimidin-dimerer och 6-17 ggr högre 
mutationsfrekvens jämfört med celler med DNA-polymeras η (Hendel m.fl. 2008). Det är 
alltså osäkerheten i replikationen förbi DNA-skador hos DNA-polymeras ι som bär ansvaret 
för XP-V-patienternas förhöjda cancerrisk. 

 
 
Neurodegeneration orsakat av oxidativa skador 
 

I en undersökning där 16 finska XP-patienter följdes visades att XP-A-patienterna drabbades 
av neurologiska och kognitiva problem redan i barndomen (Anttinen m.fl. 2008). De 
neurologiska problemen ökade med stigande ålder och påverkade till slut hela nervsystemet 
vilket ledde till dödsfall innan de blev 40 år. XP-cellernas känslighet för UV-strålning 
förklarar inte varför vissa av XP-patienterna får neurodegenerativa problem i centrala och 
perifera nervsystemet (Reardon m.fl. 1997, Satoh m.fl. 1993). UV-strålningen når inte 
neuronerna och kan därför inte orsaka skador på cellernas DNA. Däremot kan oxidativa 
skador uppstå av biprodukter i form av reaktiva syreföreningar från cellens respiration. Två 
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vanliga oxidativa DNA-skador, 8-oxoguanin och tyminglykol, har visat sig repareras av NER. 
8,5'-(S)-cyklo-2'-deoxyadenosin, en fri radikalinducerad skada, som blockerar transkription, 
repareras av excisionreparation (Brooks m.fl. 2000). Celler från XP-A-patienter med 
neurodegenerativa problem visades ha en väldigt dålig reparation av 8,5'-(S)-cyklo-2'-
deoxyadenosin och kan vara en möjlig förklaring till neurologiska problem hos XP-patienter. 
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Diskussion 
 
XP-patienters symtom kan variera mellan individer och de olika typerna av sjukdomen, men 
många XP-patienter drabbas hårt av sjukdomen med en kraftig reducerad livslängd. Deras 
tillvaro begränsas när de ständigt behöver söka skydd från UV-strålningen. Det finns 
hjälpmedel för XP-drabbade individer, UV-blockerande plastfilm kan sättas upp på fönster i 
hemmet och speciella skyddskläder kan användas för utomhusvistelse. Men många XP-
patienter har känsliga ögon, starkt ljus leder till ögonsmärtor och huvudvärk vilket leder till att 
dessa patienter söker sig till mörkrets skyddande effekt. Att leva i denna begränsade tillvaro 
måste vara svårt för många och att dessutom veta att risken finns för att drabbas av 
neurodegenerativa problem kan inte göra deras tillvaro enklare.  
 
Att få svar på excisionreparationens mekanismer kan även leda till svar för andra 
reparationssystems mekanismer, XPC-HR23B-komplexet kan exempelvis ha en medverkan i 
basexcisionreparation. Det är inte bara UV-inducerade DNA-skador så som 
cyklobutanpyrimidin-dimerer och fotoprodukter som repareras av excisionreparation, även 
8,5'-(S)-cyklo-2'-deoxyadenosin repareras av excisionreparation . En större förståelse för hur 
DNA-skador repareras kan ge insikt i andra DNA-skade relaterade problem så som cancer 
eller åldrandet. 
 
 

Tack 
 
Tack till David Lagman, Anna Lundin, Ida Netzel, Johan Svensson och Karin Carlson för 
korrekturläsning, tips och idéer om uppsatsens utformning. Eran hjälp och era förslag har varit 
mycket värdefulla. 
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