
  

Kan DNA-metylering förklara den minskade aktiviteten av QKI genen hos 
schizofrena patienter? 
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Schizofreni är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar ungefär 1 % av befolkningen någon 
gång i livet. Sjukdomen kännetecknas främst av att den drabbade har en förvrängd syn på 
verkligheten med symtom som hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Andra 
typiska symptom är avsaknad av motivation och lust, minnesstörningar och problem att 
fungera i sociala sammanhang. Sedan länge vet man att riskfaktorer såsom komplikationer 
under graviditet och förlossning samt cannabismissbruk kan bidra till sjukdomen, men också 
att genetiken spelar en stor roll. Familjestudier där man tillexempel studerat enäggstvillingar 
har varit viktiga för att förstå hur miljöfaktorer och genetiska faktorer bidrar till sjukdomen. I 
en stor familjestudie där man använde sig av ett 12 generationers släktträd med hög förekomst 
av schizofreni fann man genen the quaking homolog, KH domain RNA binding (mouse) (QKI) 
som verkar ha ett samband med sjukdomen. Denna gen är troligen mycket viktig för bildandet 
av myelin i hjärnan, vilket i sin tur är viktigt för att nervimpulserna i hjärnan ska fungera 
riktigt och gå snabbt. Intressant nog har schizofreni tidigare visat sig ha ett samband med just 
felaktig myelinering i hjärnan. QKI-genen har visat sig vara lägre uttryckt i hjärnvävnad hos 
patienter med schizofreni i jämförelse med hos friska människor, dvs. genen är 
inte ”påslagen” eller aktiv i lika hög grad som hos friska. Men varför är det så? Att förstå hur 
gener fungerar är viktigt både för att hitta bättre behandlingsmetoder, men också för att öka 
förståelsen för genernas påverkan på människors hälsa.  

Epigenetik är en relativt ny inriktning inom genetiken där man studerar modifieringar 
av DNA som inte ändrar själva DNA sekvensen. Ett exempel på en sådan modifiering är 
DNA-metylering som har en stor betydelse för att reglera geners uttryck, dvs. huruvida de är 
påslagna och aktiva eller avslagna och inaktiva. DNA-metylering är en viktig mekanism som 
bla. kan skydda oss genom att stänga av främmande DNA eller tysta vissa gener i ett skede 
där de bör vara avstängda. Dessa modifieringar av DNA är delvis ärftliga men kan även 
ändras med tex. stigande ålder eller påverkas av livsstil. Problemen börjar när gener som ska 
vara aktiva tystas, vilket tex. har visat sig vara fallet i många cancerformer. Syftet med denna 
studie var att se om det lägre uttrycket av QKI hos schizofrena patienter kunde förklaras av 
DNA-metylering. Jag var också intresserad av att se om eventuella modifieringar av QKI 
kunde påverkas av patientens kön, ålder eller medicinering med antipsykotisk medicin.  

Man kan studera DNA-metylering genom att behandla DNA med natriumvätesulfat och 
därefter sekvensera, dvs. bestämma ordningen på de baser som bygger upp DNA. I denna 
studie undersöktes DNA-metylering av QKI-genen i hjärnvävnad från både sjuka och friska 
individer för att hitta eventuella skillnader. Jag valde att titta på åtta mindre regioner av denna 
stora gen, varav två regioner sekvenserades i DNA från både friska och sjuka individer. Jag 
hittade ingen avvikande DNA-metylering i dessa regioner som kunde förklara varför genen 
beter sig olika i sjuka och friska individer. Det var inte heller någon skillnad i metylering 
beroende på kön, ålder eller medicinering. Dock kunde jag se indikationer på att de sex 
regioner som inte sekvenserades fullständigt kan vara metylerade i patienter till en högre grad 
än hos friska.  

Framtida studier kommer förhoppningsvis att förklara den minskade aktiviteten av QKI 
i schizofrena patienters hjärnor.  
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