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Alternativ splicing hos djur och hur den förhåller sig till växters alternativa splicing 

 

 

Abstrakt 

Alternativ splicing är en process som ger upphov till att olika mRNA-sekvenser bildas från en 

enda gen, vilket bidrar till en ökad proteindiversitet hos organismen. Olika mRNA-sekvenser 

kan uppstå eftersom att det förekommer olika varianter av alternativ splicing som även kan 

kombineras på flera olika sätt: cassette exon (inkludering/exkludering av exon), intron 

retention (intronet behålls), alternative 5´splice-site choice (olika 5´ splice sites kan väljas) 

och slutligen alternative 3´ splice-site choice (andra 3´ splice sites kan väljas). För att 

alternativ splicing ska äga rum i olika pre-mRNA måste den regleras av cis-reglerande 

element. De cis-reglerande elementen utgörs av fyra grupper: exonic splicing enhancers 

(ESE), exonic splicing silencers (ESS), intronic splicing enhancers (ISE) samt intronic 

splicing silencers (ISS). Som namnen förtäljer finns de antingen i exoner eller introner, där de 

interagerar med transagerande faktorer, SR-proteiner (aktiverare) eller hnRNPs (hämmare). 

Alternativ splicing förekommer både i djur och i växter. Hos Homo sapiens genomgår över 74 

% av de 25,000 gener som finns hos organismen, alternativ splicing. Däremot i växten 

Arabidopsis thaliana, genomgår endast 22 %, av den totala mängden på cirka 26,000 gener, 

alternativ splicing. Eftersom att processen bidrar till en ökad proteindiversitet, kommer det 

medföra att olika processer i organismerna påverkas, exempelvis celltillväxt, celldöd samt 

utvecklingen av olika sjukdomar, såsom Parkinson och cystisk fibros. Många studier har 

gjorts som bekräftar dess betydelse för organismerna men på grund av processens komplexitet 

är det fortfarande ett ämne som ständigt måste utforskas.  
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Introduktion  

När transkribering av DNA-sekvenser sker i däggdjurs cellkärnor innebär det att den ena 

DNA-strängen från dubbelsträngen, kommer att fungera som en mall för att en RNA-sträng 

ska kunna syntetiseras [1]. Dessa mRNA-sekvenser kallas för precursor mRNAs (pre-

mRNAs) eftersom att de ännu inte har omvandlats till mogna mRNA-sekvenser. För att dessa 

mRNA-sekvenser ska kunna bildas sker bland annat modifieringar vid 5´- och 3´-änden för att 

förhindra nedbrytning samt se till att sekvensen kan transporteras ut från kärnan till 

cytoplasman. Vid 5´-änden sker capping av 7-metylguanosin medan vid 3´-änden adderar ett 

polymeras en poly-A svans. Efter transkribering samt modifiering av 5´- och 3´-änden hos 

pre-mRNA:t, kommer ytterligare en modifiering att ske vilken kallas konstitutiv RNA-

splicing [1]. Konstitutiv RNA-splicing innebär att alla introner, det vill säga de icke-kodande 

regionerna som finns mellan de kodande exonerna i pre-mRNA:t, kommer att avlägsnas med 

hjälp av en spliceosom [2]. En spliceosom är ett komplex som består av 5 snRNPs (small 

nuclear ribonucleoprotein particles): U1, U2, U4, U5 och U6, samt uppemot 70 stycken, icke 

snRNPs-proteiner, bland annat splicing factor 1 och U2 snRNP auxiliary factor [1,3]. Förutom 

dessa deltar även transagerande splicingfaktorer, SR(serin- och argininrika)-proteiner, vid 

bildandet av splicesomen genom att interagera med cis-reglerande element [4,5,6].  

 

De fem olika snRNPs som deltar kommer att binda in till pre-mRNA:t i en viss ordning för att 

bilda spliceosomen [fig. 2][1]. För att splicingen ska kunna inträffa måste pre-mRNA:t 

innehålla 5´- och 3´konsensus splice site, vilka är placerade på varsin ände om intronerna. 

5´splice sitet består av GU, ett givarsite, medan 3´ splice sitet består av AG-regionen, vilket är 

ett mottagarsite. Förutom detta måste även ett branch site, vilket befinner sig cirka 20-40 

nukleotider från 3´exonet, finnas tillgängligt för att U2 sNRNP ska kunna binda in [se 

fig.1][1,7]. Hos djur finns även en pyrimidinrikregion nära branch sitet och som ska se till att 

intronborttagningen möjliggörs [8]. Om det förekommer mutationer hos 5´- eller 3´ splice 

sitet i pre-mRNA:t, kommer splicingen försämras eller i värsta fall upphöra. Likaså gäller det 

vid förändringar i och intill den pyrimidinrika regionen. 

 

 

 
 

Figur 1. Konsensussekvenserna samt branch site krävs för att splicing ska inträffa [4] 

 

 

 

 

 

Figur 1 visar ett pre-mRNA med 
sekvenser som deltar vid alternativ 
splicing: Konsensussekvenserna 5´splice 
site (5´SS) och 3´splicesite (3´SS) finns på 
varsin ände om intronet samt ett branch 
site (BS), med en pyrimidinrik region (PPT), 
som befinner sig i mitten av intronet 
närmast 3´SS [1,5,7]. Den rosa rektangeln 
representerar en Exonic splicing enhancer 
(ESE) vilken reglerar processen [4]. 



6 

 

Inledningsvis ser splicingen till att 2´-OH hos adenosinet, som finns på branch sitet, gör en 

nukleofilattack på 5´ splice sitet som befinner sig mellan exon 1 och intron 1 [se fig.1][1]. 

Detta resulterar i att exon 1 klyvs och erhåller en 3´-OH-ände medan intron 1 och exon 2 

tillsammans bildar en lariat form (en ögla). Därefter kommer den bildade 3´-OH-änden hos 

exon 1 göra en nukleofilattack på fosfodiesterbindingen mellan intron 1 och exon 2. Intronet 

kommer klyvas bort vilket resulterar i att exon 1 och 2 kommer kunna fogas ihop och därmed 

inkluderas i det mogna mRNA:t. Dessa reaktionssteg sker tack vare att de olika snRNPs 

binder in i en viss ordning när spliceosomen ska sättas ihop. Inledningsvis kommer snRNP 

U1 att binda in till 5´splice sitet på pre-mRNa:t. Splicingfaktor 1 (SF1) kommer binda direkt 

till branch site medan heterodimeren, U2 auxiliary factor (U2AF) kommer binda till den 

pyrimidinrika regionen [1,9]. Som tidigare nämnts är även SR-proteiner involverade vid 

bildandet av spliceosomen och ser sedan även till att U2AF binder till U1 [1]. När dessa 

komponenter binder in kommer ett ATP-oberoende E-komplex att bildas [se fig.2][9.10,11]. 

När U2 binder till branch site, kommer E-komplexet att övergå till ett ATP-beroende A-

komplex [se fig. 2][1,9,10,11,12]. Sedan kommer trimeren U5/U4/U6 binda in till A-

komplexet [se fig. 2][1]. U5 kommer att binda till exonet närmast 5´ splice sitet medan U6 

kommer att binda till U2 vid branch site, vilket slutligen bildar B1-komplexet. När B2-

komplexet ska bildas avlägsnas U1 från 5´ splice site, för att tillåta inbindning av U6 till 

samma region [se fig. 2][1]. Dessutom kommer U5 byta position och förflytta sig från exonet 

till ett närliggande intron. C1-komplexet bildas när U4 avlägsnas efter att en ATP-hydrolys 

har skett och U6 kan därmed binda till U2. När U2/U5/U6 binder till öglan, som bildats av 

nukleofilattacken från adenositets 2´OH-ände på branch site, kommer C2-komplexet att 

bildas. Som tidigare nämnts kommer således intronet att avlägsnas vilket bidrar till att 

exonerna, de kodande regionerna, kan fogas ihop och bilda ett moget mRNA. Det mogna 

mRNA:t kommer därefter att transporteras till cytoplasman där det slutligen translateras till 

ett kodande protein [1,2].  
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Figur 2. Hur spliceosomen sätts ihop av snRNPs vid splicing [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Hur spliceosomen sätts ihop av 
snRNPs vid splicing [13]. 
 
Vid bildandet av spliceosomen kommer 5 
stycken snRNPs (small nuclear ribo-
nucleoprotein particles) att delta: U1, U2, 
U4, U5 och U6, samt upp emot 70 icke 
snRNPs-proteiner, bland annat splicing 
factor 1 (SF1) och auxiliary factor (U2AF) 
[1]. Dessa komponenter kommer att binda 
in i en specifik ordning genom att bilda olika 
komplex. 
E-komplexet: U1 snRNP binder till 5´splice 
site, SF1 binder direkt till branch site 
medan U2AF binder till den pyrimidinrika 
regionen vid branch site.  
A-komplexet: U2 snRNP binder till branch 
site. 
B-komplexet: Trimeren U5/U4/U6 binder 
till mRNA:t och bildar B1-komplexet. När 
U1 avlägsnas bildas B2-komplexet.   
C-komplexet: U4 avlägsnas och kvar finns 
U6/U2 samt U5 som ser till att exonet (blå 
rektangel), det befinner sig på, binder till 
3´splice sitet som angränsar det andra 
exonet. U2/U5/U6 kommer att fortsätta 
befinna sig vid öglan som bildats av 
nukleofilattacken från adenositets 2´OH-
ände på branch site.   
3´splice sitet kommer att klyvas vilket 
resulterar i att intronet avlägsnas och de 
två exonerna kan fogas ihop och bilda ett 
pre-mRNA. U2,U5 och U6 avlägsnas för att 
användas till nästkommande splicing.  
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Med hjälp av EST-(Expressed Sequence Tags) och cDNA-analyser har man lyckats påvisa en 

annan typ av splicing som förekommer hos växter och djur och som kallas alternativ splicing 

[14,15]. Alternativ splicing är en process som innebär att en enda gen kan ge upphov till olika 

mRNA-sekvenser, vilket bidrar till en ökad proteindiversitet [16]. Olika mRNA-sekvenser 

kan förekomma eftersom det finns fyra olika varianter av alternativ splicing där bland annat 

exoner kan inkluderas/exkluderas och introner inkluderas [se figur 3 och 4].  

 

Syftet med examensarbetet är att ge en övergripande bild på hur alternativ splicing fungerar, 

vilka mekanismer som reglerar processen och vilka övriga komponenter som deltar. Eftersom 

fler studier har gjorts på djur (främst H. sapiens) än på växter läggs störst fokus på djur. 

Likheter och skillnader hos djur och växter kommer att beskrivas. Slutligen kommer gener, 

involverade i alternativ splicing, både hos H. sapiens och A. thaliana, redogöras. 

 

 

Alternativ splicing  

Hos H. sapiens har man funnit att över 74 % av den totala mängden på 25,000 gener 

genomgår alternativ splicing och bidrar till att cirka 100,000 olika proteiner syntetiseras 

[14,17]. Hos A.thaliana, vilket det har gjorts färre studier på, har man funnit att 22 % av deras 

cirka 26,000 gener går genom alternativ splicing [15,18]. Eftersom alternativ splicing bidrar 

till att olika proteinisoformer bildas, från en och samma gen, är den en viktig process för 

genuttrycket [16,19,20]. Detta innebär således att den alternativa splicingen spelar en 

avgörande roll vid olika processer i organismen [16,19]. Den påverkar exempelvis celltillväxt, 

celldöd, proteinstabiliteten samt utvecklingen av ärftliga, recessiva sjukdomar såsom cystisk 

fibros men även autosomala, dominanta sjukdomar såsom Jackson-Weiss syndrom 

[6,16,19,21, 22,23]. 

 

 

Igenkänning av splice sites  
Majoriteten av de gener som finns hos djur innehåller exoner som är vanligtvis mycket 

kortare än angränsande introner vilket försvårar igenkänningen av exonerna [24]. Således är 

exonernas längd, vilken i genomsnitt ligger mellan 50-250 bp, en viktig faktor vid 

igenkänningen. Detta kan bekräftas med studier som har gjorts, exempelvis på humana β-

globingener, där exonernas längd har reducerats till mindre än 50 bp [24,25]. Reduceringen 

har resulterat i att 5´- och 3´splice site har hamnat alldeles för nära varandra och man har 

därmed förlorat förmågan att inkludera exonerna till det mogna mRNA:t [24,26].  

 

 

Exon definition 
E-komplexet, vilket inleder bildandet av spliceosomen, kan antingen bildas med exon 

definition eller intron definition [1]. Exon definiton innebär att E-komplexet bildas över 

exonet och det förekommer ofta hos pre-mRNA som innehåller flera introner [20,25] En 

betydelsefull faktor för igenkänningen av exonändarna samt bildandet av spliceosomen, är 

interaktionerna som sker mellan splicingfaktorerna snRNP U1 i 5´splice sitet och U2 och U5 i 

3´splice sitet samt de tillhörande splicingproteinerna U2AF, SC35 och ASF/SF2 

[25,27,28,29]. Denna interaktion är möjlig, så länge 3´splice sitet angränsar ett välfungerande 

exon, med tillhörande 5´ splice site, som befinner sig nedströms om intronet [25]. Därmed har 

exonet huvudansvaret för att splicingen överhuvudtaget ska kunna ske.  
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Intron definition 
Intron definition, vilket också är vanligt förekommande, innebär däremot att interaktioner som 

förekommer mellan splicingfaktorerna, det vill säga när splice siterna känns igen, sker över 

intronet [20,30]. Detta inträffar när U1 snRNP binder till 5´ splice sitet och U2AF binder till 

den pyrimidinrika regionen mellan branch site och 3´ splice sitet, inom samma intron [1].  

Slutligen lämnar SF1 branch sitet för att tillåta inbindning av U2 och därmed bidra till att E-

komplexet övergår till A-komplexet [1,20].  

 

 

Reglering av alternativ splicing 

För att splicing ska kunna bidra till att olika mRNA-sekvenser bildas, vilket i sin tur leder till 

en ökad proteindiversitet, regleras processen av cis-reglerande element [6].  Dessa element 

kommer dessutom att interagera med transagerande faktorer: splicingaktiverare (SR-

proteiner) och splicingshämmare (hnRNPs), för kontrollering av genuttrycket [6,16,31] . Cis-

elementen påverkar splicingen genom att aktivera respektive inhibera de splice sites som är 

nödvändiga för initiering av alternativ splicing. De cis-reglerande mekanismerna utgörs av 

fyra grupper: exonic splicing enhancers (ESE), exonic splicing silencers (ESS), intronic 

splicing enhancers (ISE) och intronic splicing silencers (ISS) [se figur 3][6].  

 

 

 
 

Figur 3. Cis-reglerande element som reglerar alternativ splicing 
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Exonic splicing enhancers och SR-proteiner 

Exonic splicing enhancers (ESE) är nukleotidsekvenser som finns inom exoner, nära 5´- och 

3´splice siterna [4,34]. De fungerar som igenkänningssekvenser när snRNPs måste hitta och 

binda till rätt siter för att den alternativa splicingen ska kunna påbörjas. De ser även till att det 

korrekta exonet, aktiveras för vidare inkludering till det mogna mRNA:t [6]. De flesta ESE 

samarbetar med SR-proteiner, vars uppgifter kan variera inte bara på proteinet i sig utan även 

beroende på vilket pre-mRNA som deltar i splicingprocessen [fig.3][6,35]. De ESE som 

utforskats i mest detalj, är sekvenser med purinrika regioner som rekryterar SR-proteinerna 

Alternative splicing factor/splicing factor 2 (ASF/SF2) [6,35]. När ASF/SF2 inkluderas 

kommer de inte bara interagera med pre-mRNA:t, utan även med varandra och i vissa fall 

även med snRNPs vilket, som tidigare nämnt, ökar igenkänningen av splice siten [27]. SR-

proteiner är konserverade proteiner bestående av en till två N-terminalbindande mRNA-

igenkänningsdomäner och en C-terminal som innehåller en arginin- och serinrikregion (RS) 

[36,37,38]. Den N-terminala domänen har till uppgift att bestämma hur väl proteinerna ska 

 

Figur 3. Cis-reglerande element samt transagerande faktorer som reglerar 

alternativ splicing 

Figuren visar de cis-reglerande elementen som är viktiga för att inleda alternativ 

splicing det vill säga exonic splicing enhancer (ESE), exonic splicing silencer 

(ESS), intronic splicing enhancer (ISE) och intronic splicing silencer (ISS) [6]. 

Dessutom kommer elementen att interagera med transagerande faktorer, SR-

proteiner (serin- och argininrik region) som initierar exoninkludering och hnRNPs 

(heterogeneous nuclear ribonucleoproteins) som inhiberar exoninkludering 

[6,16,31].  

A) ESE, vilken är en del av exonet i pre-mRNA:t, interagerar med SR-proteiner 

och därmed sker initiering av exoninkludering i mRNA:t [6]. ESS, vilken är 

en del av exonet i pre-mRNA:t, kommer att interagera med hnNRPs vilket 

leder till att exonet exkluderas från mRNA:t [6,16]. På så vis kan två olika 

mRNA-isoformer bildas från ett enda pre-mRNA.  

B) ISE, vilken är en del av intronet i pre-mRNA:t, interagerar med, i det här 

fallet, SR-proteiner vilka initierar exoninkludering i mRNA:t [6,16,31]. ISS har 

däremot motsatt effekt när det interagerar med hnNRPS eftersom exonet 

kommer att exkluderas från mRNA:t [32].   

Huruvida exonet inkluderas eller ej i mRNA:t beror på de transagerande 

faktorernas koncentrationsmängder [33]. Är koncentrationen av SR-proteiner högre 

än hnRNPs exempelvis i ett exon, kommer exonet att inkluderas i mRNA:t. Är 

koncentrationen istället högre hos hnRNPs än hos SR-proteinerna, medför det att 

exonet exkluderas från mRNA:t.  

 



11 

 

binda in till, bland annat ESEs och ISEs på mRNA:t, medan RS-regionen i C-terminalen 

interagerar med andra proteiners RS-regioner [36,39]. RS-regionerna, närmare bestämt serin, 

måste fosforyleras av SR-protein specifikt kinas, för att proteinerna ska kunna föras till 

kärnan och interaktionerna äga rum [36,40]. Studier har gjorts där man har observerat att när 

SR-proteinerna ska delta vid bildandet av spliceosomen får inte enzymet fosfatas finnas 

närvarande, eftersom den katalyserar defosforylering vilket hämmar SR-proteinernas aktivitet 

[38]. Även om serin och arginin är viktiga komponenter i RS-domänet, för initiering av 

splicing, finns än så länge väldig liten kunskap om regleringen av fosforyleringen [36,40].  
 

Förutom ASF/SF2 har man funnit ytterligare 9 stycken SR-proteiner hos H. sapiens som 

deltar i alternativ splicing: SC35, SRp20, SRp30c, SRp40, SRp46, SRp54, SRp55, SRp75 och 

9G8 [35,41]. Förutom ASF/SF2 är SC35 det mest välstuderade SR-proteinet [42]. SC35 

uttrycks via självreglering genom att initiera exoninkludering och intronborttagning vid sin 

3´ände på pre-mRNA:t [43]. SC35 kan även interagera med ASF/SF2 samtidigt som det 

interagerar med andra splicingfaktorer bundna till siterna, vilket man tror är huvudorsaken till 

att de kan föras ihop vid splicing [44].  

 

Som tidigare nämnts bidrar alternativ splicing till en ökad proteindiversitet [9]. Dessvärre 

kommer en tredjedel av den alternativa splicingen ge upphov till att nonsensmutationer bildas. 

Nonsensmutationerna kommer i sin tur bilda stoppkodoner i mRNA:t, vilket resulterar i att 

proteintranslationen hämmas [1,43]. Stoppkodonerna kommer även i sin tur initiera bildandet 

av en mekanism som kallas nonsensmedierat mRNA-sönderfall (NMD), vilken har till uppgift 

att fungera som ett försvar mot mutationerna genom att bryta ner skadade mRNA och därmed 

förhindra de från att bildas [43]. Man tror att NMD har stor betydelse för uttrycket av SC35. 

När SC35 förekommer i höga koncentrationer kommer den via självreglering att initiera 

alternativ splicing i 3´ UTR (untranslated region) i det egna mRNA:t [1,43]. mRNAisoformer, 

med vanliga stoppkodoner, kommer att bildas, vilket i sin tur initierar NMD till att tro att de 

vanliga stoppkodonerna egentligen är nonsenskodoner [43]. På så vis kommer mRNA:t att 

förstöras vilket stabiliserar koncentrationsmängden av SC35 i organismen. Precis som SC35 

kan SRp20 också självregleras men istället genom att initiera inkludering av exon 4 i sitt pre-

mRNA, samtidigt som ASF/SF3 och SC35 kan motverka exoninkluderingen. 

 

 

Exonic splicing silencers och tillhörande hnRNPs 

ESS har en hämmande effekt på exonerna [fig.3][6,27]. När ESS befinner sig mellan 

konkurrerande splice sites på mRNA:t, har det till följd att snRNPs inte kommer att kunna 

känna igen de ordinarie 5´- och 3´splice siterna [45]. Det resulterar i att det närliggande 

exonet inte kommer att inkluderas till det mogna mRNA:t. Denna procedur möjliggörs tack 

vare deltagandet av hnRNPs, vilka är transagerande proteinfaktorer som inhiberar splicing 

[25,27]. Det finns fjorton stycken olika hnRNPs i H. sapiens, som är delaktiga i alternativ 

splicing/pre-mRNAsplicing, hnRNP A1, A2, B1, C1, C2, F, G, H, H´, I, L, LL, M och Q [20].  

Deras betydelse vid alternativ splicing har bland annat observerats i, Human 

Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1) infekterade celler hos råttor [26]. Man har i 

experimentet använt sig av andra proteiner men med samma molekylärvikt som olika hnRNPs 

och sedan studerat hur väl dessa binder till RNA-sekvenser med och utan ESS. Man har 

kunnat konstatera att proteinerna binder till RNA-sekvenser med ESS men inte till sekvenser 

som saknar ESS. Även om man hittills inte vet hur den exakta processen går till vid inhibering 

av splicing, vet man att hnRNPs inbindning till ESS eller ISS medför en hämmande effekt på 

SR-proteiners inverkan på processen [39].  
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En av de mest studerade hnRNPs är hnRNP A1 [33]. När den binder in till ESS på pre-

mRNA:t kan den hämma SR-proteiners, exempelvis ASF/SF2, påverkan på ESE. Motverkan 

kan även ske åt andra hållet, det vill säga att SR-proteiner inhiberar hnRNPs aktivitet. Deras 

förhållande styrs av deras koncentrationsmängder. När hnRNPs har högre koncentration än 

SR-proteiner kommer SR-proteinerna att hämmas, vilket resulterar i att exonet i fråga 

exkluderas från mRNA:t. Däremot om SR-proteiner har en högre koncentrationsmängd än 

hnRNPs leder det till att ett närliggande exon inkluderas i mRNA:t [33].  

 

hnRNP G är ett annat välstuderat hnRNP som kodas av den mänskliga RBMX-genen som 

finns på X kromosomen [22,46]. Precis som i förhållandet mellan hnRNP A1 och ASF/SF2 

styrs hnRNP G av sin koncentration genom att den uttrycks olika i olika vävnader i 

människan [46]. Med hjälp av sin N-terminal- respektive C-terminal kan den reglera 

igenkänningen av de splice siter som ska användas vid alternativ splicing. Antingen binder N-

terminalen till konsensussekvenser med CCC/CCA eller så binder C-terminalen till andra 

regleringsproteiner. Regleringen av hnRNP G har bland annat påträffats, precis som flera SR-

proteiner, i tau-proteinet samt i α-tropomyosinet men exakt hur mekanismerna fungerar i 

dessa proteiner är än så länge okänt.  
 

 

Intronic splicing enhancers 

ISE är cis-reglerande sekvenser som, precis som ESE, initierar igenkänningen av korrekta 

splice sites men som istället befinner sig i introner, vanligen bredvid korta eller 

vävnadsspecifika exoner, vilka enbart uttrycks i specifika vävnader [se fig.3][47,48]. ISE 

interagerar med ett flertal transagerande faktorer, bland annat SR-proteiner [49,50]. I cystisk 

fibros transmembran konduktans regulatorgenen (CFTR) interagerar ISE med TIA-1, ett 

RNA-bindande protein, som i sin tur binder till pyrimidinrika sekvenser vid exon 9 och 

initierar inkluderingen av exonet i mRNA:t [22,50]. Är CFTR defekt, på grund av vissa 

mutationer som uppstår i genen, har det till följd att exon 9 exkluderas och därmed utvecklas 

cystisk fibros.  

 

En vanlig förekommande ISE hos H. sapiens är UGCAUG, vilken är konserverad i introner, 

intill främst hjärnspecifika exoner [51]. Ett RNA-bindande protein som kallas FOX-1 och som 

bland annat påträffas i hjärnan, binder in till UGCAUG och initierar alternativ splicing 

[50,51].  Deras samarbete tros ha en fundamental roll vid utvecklingen och differentieringen i 

nervsystemet på grund av proteinets roll vid alternativ splicing av vävnadsspecifika exoner i 

mRNA:t .  

 

ISE har även påträffats i intron 9 som angränsar exon 3c, i den humana FGFR2 (Fibroblast 

growth factor receptor 2)-genen [22,52]. FGFR2 är en receptor för fibroblastiska 

tillväxtfaktorer som regleras av hnRNP1 [22,52,53]. ISE initierar inkluderingen av exon 3c i 

genens pre-mRNA. Exon 3c har en viktig roll i utvecklingen av bland annat skelett och brosk 

under fosterutvecklingenstadiet hos människan. Om mutationer förekommer i exon 3c eller i 

intron 9 leder det till defekter i skelettet, exempelvis bildning av abnorma fötter och tummar 

samt deformerad skalle. Pfeiffer- och Jackson-Weiss syndrom är några av sjukdomarna som 

patienter kan drabbas av till följd av dessa symptom [22,52].   
 
 

 

Intronic splicing silencers 

ISS är cis-reglerande sekvenser som, precis som ESS, ser till att exonet exkluderas från det 

mogna mRNA:t med hjälp av hnRNPs [se fig.3][32]. ISS initierar inbindning av 
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splicinghämmare till den pyrimidinrika regionen vid branch site [6,17]. Detta medför i regel 

att U2AF hämmas vilket i sin tur förhindrar bildandet av exon definition. Dock gäller det inte 

hnRNP A1, som trots interagering med ISS i introner kommer U2AF fortfarande binda in till 

den pyrimidinrika regionen i mRNA:t [42]. Det är inte förrän vid inbindningen av U2 snRNP 

till branch site som den alternativa splicingen hämmas.  

 

Humant tau-protein ansvarar för ihopsättningen och stabiliseringen av mikrotubuli i det 

centrala nervsystemet [22,54]. Tre av proteinets 16 exoner genomgår alternativ splicing, varav 

en av dessa är exon 10 [54]. När det tionde exonet inkluderas i mRNA:t kommer det så 

småningom koda för ett protein som förstärker associationen mellan tau-proteinet och 

mikrotubuli, vilket möjliggör för tau-proteinet att genomföra sitt arbete fullkomligt.  Om 

mutationer förekommer i intronet, som befinner sig nedströms exon 10, kan SR-proteinet 9G8 

binda in till ISS i mRNA:t och därmed inhibera exoninkluderingen [54]. Denna avvikande 

reglering åstadkommer en ovanligt hög mängd av tau-proteinisoformer, vilket resulterar i att 

Parkinsons sjukdom utvecklas [22,54]. Normalt sett verkar 9G8, precis som resterande 

proteiner i familjen, genom interaktioner med ESE och ISE. I det här fallet kan dock 

inbindningen till ISS bero på att 9G8 fungerar som en interaktionsbrygga för exonet som är 

delaktig i alternativ splicing. 

 

Som tidigare nämnts interagerar ISE med TIA-1 i CFTR för initiering av inkludering av exon 

9 i mRNA:t [22,50]. Något ovanligare är dock att exkluderingen av exon 9 i CFTR, kan 

initieras av SR-proteiner, vilka normalt främjar inkludering och inte exkludering av exoner i 

mRNA:t [50]. Alltså kommer SR-proteinerna i det här fallet interagera med ISS som finns i 

intron 9 och därmed initiera exkludering av exon 9 i mRNA:t. 

 

 

Olika typer av alternativ splicing 

Det finns fyra stycken olika varianter av alternativ splicing; ‖cassette-exon‖ (exonet 

inkluderas eller exluderas), ‖intron retention‖ (intronet behålls), ‖alternative 5´ splice-site 

choice‖ (annat 5´splice site väljs) och ‖alternative 3´ splice-site choice‖(annat 3´splice site 

väljs) [fig.4][16]. I ett mRNA kan flera olika kombinationer av dessa varianter förekomma 

[55]. 

 

Den vanligast förekommande typen av alternativ splicing hos multi-exon pre-mRNA är 

cassette-exon, cirka 69 % [15,16,42]. Cassette-exon innebär att exoner antingen inkluderas 

eller exkluderas för att bilda moget mRNA [fig.4][15,16,42]. Hos multi-exon pre-mRNA kan 

det förekomma flera cassette-exon där endast en av exonerna inkluderas i mRNA-sekvenserna 

[42]. Detta har man bland annat lyckats påvisa när studier gjorts på exonernas roll i α-

tropomyosingenen hos råttor [7]. I de flesta celler hos råttorna är exon 2 och 3 involverade i 

alternativ splicing men det är enbart exon 2 som splicas bort. Anledningen till att endast exon 

2 avlägsnas och inte båda beror på att de två splice siter, från de båda exonerna som ligger 

närmast varandra, är inkompatibla [7,42]. Inkompatibiliteten beror på de cis-reglerande 

mekanismerna som i sin tur påverkas av att branchpunkten hos exon 3 är för nära belägen 

givar splice sitet hos exon 2 [7]. Det medför att endast en av exonerna kan splicas bort. 

 

Intron retention, det vill säga när intronet behålls i det mogna mRNA:t, styrs precis som 

cassette-exons av de cis-reglerande mekanismerna [fig.4][30]. Däremot är intron retention en 

mycket ovanligare variant i djur än cassette-exon eftersom den endast inträffar i 5 % av 

händelserna [15]. Studier på bland annat tgif2-genen hos möss, har visat att behållningen av 

intronet kan bero på att de svaga splice siterna som flankerar intronerna i fråga, inte alltid kan 
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kännas igen av splicingfaktorerna [22,30]. Är intronerna korta kommer igenkänningen av 

splice siten ske över intronet, det vill säga genom intron definition [30].  

 

‖Alternative 5´ splice-site choice‖ och ‖Alternative 3´ splice-site choice‖ innebär att antingen 

närliggande splice sites eller splice sites som är placerade längre ifrån väljs för initiering av 

alternativ splicing [fig.4][16,55].  

 

 

 

 
 

 
 

 
Figur 4. Hur alternativ splicing kan tänkas påverka en pre-mRNAsekvens [42] 

 

 

Alternativ splicing i Arabidopsis thaliana 

Även om alternativ splicing har studerats betydligt längre hos djur (främst H. sapiens, Mus 

musculus och Rattus norvegicus) än växter har man lyckats observera, som tidigare nämnts, 

att cirka 22 % av A. thalianas gener genomgår alternativ splicing, till skillnad från H. sapiens 

som har cirka 74 % alternativt splicade gener [14,15,18,56].  I och med att alternativ splicing 

ger upphov till att flera proteinisoformer bildas från en och samma gen, har den en avgörande 

roll för många processer bland annat växtens morfologi men även abiotiska faktorer såsom 

miljöförändringar [16,19,57].  

 

Figuren visar några av de 
varianter av alternativ splicing 
som påverkar utseendet på en 
mRNA-sekvens:  
De grå boxarna representerar 
vanliga (ej alternativt splicade) 
sekvenser som alltid finns i mRNA:t. 
De streckskuggade boxarna 
representerar exoner som antingen 
kan inkluderas eller exkluderas från 
mRNA:t.   
A. Cassette-exon: Ett exon kan 
antingen inkluderas eller exkluderas 
i mRNA:t. 
B. Minst två cassette-exons närvarar 
och resulterar i att endast ett av 
dessa exon inkluderas i ett mRNA 
medan ett annat exon inkluderas i 
ett annat mRNA.  
 C. & D. ”Alternative 5´/3´ splice site 
choice”: Andra 5´/3´splice sites kan 
användas vilket antingen förkortar 
eller förlänger exonet.  
G. Intron retention: Ett intron 
inkluderas i mRNA:t [16,30,42]. 
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Fastän alternativ splicing hos växter, delar många splicingmoment samt tillhörande 

komponenter med splicingförloppet som sker hos djur, förekommer skillnader mellan rikena. 

Normalt sätt består H. sapiens av 8-9 exoner och 7-8 introner i en genomsnittligt 28 kb lång 

gen medan A. thalianas genomsnittliga gen på 2,4 kb består av cirka 5 exoner och 4 introner 

[6,55]. Växtens introner är mycket kortare än människans men består, precis som hos H. 

sapiens, av UA- och U-rika sekvenser vilka är av stor betydelse vid igenkänningen av splice 

siterna, vid deras introner [55,58]. Intronerna i växternas mRNA har, precis som i djurens 

introner, pyrimdinrika regioner men som är något mindre synliga [59]. 

 

 

 

Reglering samt igenkänning av splice sites 

 

I djur regleras alternativ splicing av cis-regulatoriska mekanismer som interagerar med 

transagerande faktorer [6]. Dessa splicingkomponenter kan känna igen de korrekta splice 

siterna för initiering av processen, genom exon- och intron definition [1]. Eftersom djurs 

introner är i regel mycket längre än angränsande exoner, sker processen vanligen genom exon 

definition och inte intron definition [24]. Hos växter är kunskapen om hur regleringen och 

igenkänningen av splice sites fungerar, ej fullständigt känd [55]. Vad man däremot vet är att 

eftersom intronerna är betydligt kortare än de angränsande exonerna kan det bidra till att den 

alternativa splicingen bör ske genom intron definition och inte exon definition. Med hjälp av 

utförda EST/cDNA-analyser har man även fått fram att den vanligaste varianten av alternativ 

splicing i A. thaliana, är intron retention (56 %) medan endast 8 % av processen genomgår 

exon skipping [15,59].  Detta styrker ytterligare det faktum att intron definition föredras 

framför exon definition hos växter [59]. 

 

Precis som H. sapiens har A. thaliana splicing sites och pyrimdinrika regioner men vad som 

skiljer de åt är, mängden samt var vissa av nukleotiderna är belägna i respektive mRNA [55]. 

De uracilrika sekvenser som påträffats i A. thalianas pyrimidinrika region, kan antingen 

fungera som igenkänningssekvens för U2AF, precis som hos djuren eller som specifika 

splicingsignaler för splicing av introner i mRNA:t [1,9,55,60].  

 

Det finns, precis som i H. sapiens, två typer av introner i A. thaliana, U2- och U12-introner 

[1,61]. Med hjälp av EST/cDNA-analyser, har man observerat 165 stycken U12-typ introner i 

A. thaliana, som splicas av U12 spliceosomen. Dessa introner är UA-rika vilket är 

nödvändigt, som tidigare nämnts, för att spliceosomen ska känna igen de korrekta splice 

siterna för initiering av alternativ splicing [58]. Deras betydelse har kunnat påvisas efter 

genomförda studier på Nicotiana tabacum (tobak) och UA-rika introner från alternativt 

splicade CBP20-, GSH2- och LDgenen från A. thaliana. CBP20genen, ingår tillsammans med 

CBP80, i ett komplex som kallas nuclear cap-binding complex (NCB) [62]. Komplexet har till 

uppgift att binda till 5´cap hos RNA-polymeras 2 i kärnan, för att transkribering av DNA till 

RNA ska kunna äga rum, vilket leder exempelvis till att ett pre-mRNA som ska genomgå 

alternativ splicing kan bildas [1,62]. Dessutom initierar komplexet alternativ splicing av ett 

specifikt cap intron genom att kontrollera att inbindning av U1 snRNP till 5´ splice sitet sker 

korrekt [62,63]. Vid förekomsten av T(transfer)-DNA mutationer i generna leder det till 

tydliga, morfologiska förändringar hos växten, såsom långsam tillväxt och utvecklingen av 

sågtandade blad [62].  

 

Den vanligaste förekommande spliceosomen, som består av U1,U2,U4,U5 och U6, utför 

alternativ splicing på U2-introner [1,61]. Däremot sker alternativ splicing av U12-introner, av 
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U12-spliceosomen, vars komponenter är U5,U11, U12, U4atac och U6atac snRNAs [61,64]. 

Även om snRNAs för respektive spliceosom skiljer sig i struktur delar de även likheter i deras 

uppgifter. U5 snNRA förekommer i båda spliceosomerna och studier som gjorts på U6 

snRNA och U6atac har visat att de är så pass lika varandra att den ena skulle kunna ersätta 

den andra och utföra dess uppgifter [61]. Det exakta antalet proteiner som ingår i U12-

spliceosomen är fortfarande okänt eftersom man än så länge enbart har utfört proteomiska 

studier på spliceosomer hos djur [55]. Däremot har genomanalyser som utförts på A .thaliana, 

för att se huruvida spliceosomala proteiner som påträffas i djur även finns i växter, visat att 

växten har 74 snRNA gener samt 395 gener som kodar för spliceosomala proteiner 

gemensamt med djuren.  

 

 

Splicingregulatorer 

Precis som i H. sapiens kodar A. thaliana mRNA för SR-proteiner som deltar vid initieringen 

av alternativ splicing [59]. Det förekommer 19 stycken (se tabell 1) SR-proteiner i A. 

thaliana, vilka är indelade i sju stycken familjer: SF2/ASF, SC35, ‖ One-Zn-Knuckle–Type 

9G8, det vill säga ett Zn som sitter mellan RNA-igenkännings N-terminal änden och RS-

regionen i C-terminaländen, ― Two-Zn-Knuckles–Type 9G8‖, det vill säga två Zn som sitter 

mellan N- och C-terminaländen, SCL, ―Plant-novel-SR protein‖ har två igenkänningsdomäner 

samt ett RS-domän och SR45 [65].  

 

 

Tabell 1. De 19 SR-proteiner som finns i A. thaliana och deras indelning i sex av de sju 

förekommande SR-familjerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att det förekommer uppemot dubbelt så många SR-proteiner i A. thaliana som i H. sapiens 

(10 stycken), tros bero på att intronerna och exonerna hos organismerna skiljer sig åt 

                                                           
1
 Plant-novel-SR protein syftar antingen på SR-proteiner med en eller två stycken Zn, bundna till deras N- och C-

domäner. 

    Nr              SR-proteiner [66]     SR-familjer [65,66] 

1.            SRp30                       SF2/ASF 

2.            SR1/SRp34               SF2/ASF 

3.            SRp34a                     SF2/ASF 

4.            SRp34b                     SF2/ASF 

5.            RS31                         Plant-novel-SR protein 

6.            RS31a                       Plant-novel-SR protein 

7.            RS40                         Plant-novel-SR protein 

8.            RS41                         Plant-novel-SR protein 

9.            SRZ21/RSZ21          Zn-knuckle-type 9G8
1
 

10.            SRZ22/RSZ22          Zn-knuckle-type 9G8 

11.            SRZ22a                     Zn-knuckle-type 9G8 

12.            RSZ32                       Zn-knuckle-type 9G8 

13.            RSZ33                       Zn-knuckle-type 9G8 

14.            SC35                         SC35 

15.            SRp33/SCL33           SC35 

16.            SCL30                       SCL 

17.            SCL30a                     SCL 

18.            SCL28                       SCL 

19.            SRp45                       Ej klassificerat 
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storleksmässigt [35,55,58]. Djur har exempelvis mycket längre introner än växter. Dessutom 

kan de specifika cis-reglerande mekanismerna, som påträffas i växten, ha en avgörande roll 

för antalet SR-proteiner som behövs vid alternativ splicing.   

 

I H. sapiens kan både SRp20 och SC35 självregleras genom exoninkludering i sitt mRNA 

[43,44]. Självreglering förekommer även i A.thaliana, hos de vävnadsspecifika SR-

proteinerna SRp30 and RSZ33 [65,67]. Självregleringen i SRp30 inleds med att SR-proteinet 

ser till att 5´splice siter i sitt pre-mRNA känns igen av snRNPs vilket initierar alternativ 

splicing. Slutligen bildas mRNA isoformer som kommer att uttryckas olika i organismens 

organ [67].  

 

 

Studier har gjorts på transgena växter för att analysera vad som sker hos SRp30 när det 

uttrycks mer än normalt [67]. Det har inte enbart resulterat i förändringar i SR-proteinets 

alternativa splicing utan även andra proteiners alternativa splicing har påverkats, exempelvis 

SR1/SRp34. Det har i sin tur bland annat medfört förändringar i växtens morfologi [67,68]. 

SRp30s möjlighet att interagera med och därmed påverka andra proteiner, precis som i fallet 

med ASF/SF2 i H. sapiens, indikerar att den har en ledande roll vid alternativ splicing 

[27,67].  

 

 

Stress är en regleringsfaktor 

Det finns olika typer av stressfaktorer, såsom patogener, värmechock, kyla och NaCl, vilka 

påverkar växters alternativa splicing [55,66]. I hur stor grad som stress påverkar A.thaliana 

har studerats i unga plantor [66]. Följande gener, som induceras av stress, studerades: RD29A, 

vilken induceras av kyla och NaCl samt HSP18, vilken induceras av värmechock. Vid 

induceringen av stressfaktorerna drabbades SR-generna olika mycket. Alla stressfaktorer 

reducerade uttrycket av SRp33/SCL33 medan inducering av värme och kyla bidrog till att 

SR1/SR34 uttrycktes mer än normalt. Det indikerar att stress har en avgörande roll för 

regleringen av SR-proteiner och hela händelseförloppet vid alternativ splicing. Ökar uttrycket 

av SR-proteiner, kommer de i sin tur öka initieringen av alternativ splicing i andra pre-

mRNA. Även om man vet att stressregleringen har en stor påverkan på alternativ splicing, vet 

man än så länge inte mycket om hur mekanismerna som deltar vid regleringen fungerar. 

 

 

Diskussion 

Det råder ingen tvekan om att alternativ splicing är en livsviktig process och med stor 

inverkan på genuttrycket, på grund av den erhållna proteindiversiteten. Vilket i sin tur 

påverkar olika processer i växter och djur som är livsviktiga för deras överlevnad 

[9,15,19,20]. Genomförda studier på alternativ splicing visar att processen har en mer 

framträdande roll i djur än i växter [8,15,18,56]. Det beror på att djur har studerats under 

betydligt längre tid än växter. Förutom detta finns betydligt fler humana cDNAsekvenser, 

3.123 miljoner, tillgängliga, jämfört med A. thalianas 385,349 stycken [55,59,69]. Det 

innebär att framtida forskning bör ha som mål att öka tillgängligheten av cDNAsekvenser från 

växter, för att en mer sanningsenlig bild av växters påverkan av alternativ splicing ska 

erhållas.  

 

I framtiden bör det även läggas stor vikt på förbättringen av de metoder, exempelvis cDNA-

analyser, som används för att studera alternativ splicing i organismer främst när det handlar 

om att få en bättre förståelse för hur delaktiga mekanismer fungerar vid regleringen av 
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processen. Till exempel fosforyleringen av SR-proteiner hos H. sapiens och A. thaliana och 

stressregleringen vilken förekommer hos växter [36,40,66]. Dessutom bör fortsatt studering 

göras av sjukdomar som påverkas av processen, såsom Parkinsons sjukdom [ 16,19,22]. Det 

kommer att kunna ge en bättre förståelse till hur och varför vissa sjukdomar utvecklas och 

därmed kommer förbättrade läkemedel kunna framställas.  

 

Förutom detta bör det läggas större fokus på växter för att försöka få en bättre bild av 

processens betydelse på organismen samt hur påtaglig skillnaden egentligen är mellan rikena.  

Eftersom stressregleringen av splicingfaktorer kan tyda på att alternativ splicing är en viktig 

del av växternas stresshantering, kan det vara till stor fördel om studier görs inom det här 

ämnet. Det kan vara ett viktigt forskningsområde i syfte att utveckla mer stresståliga 

jordbruksgrödor men även ur ett miljöperspektiv, eftersom ökad kunskap om stressregleringen 

i växter kan bidra till att användandet av bekämpningsmedel minskar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Referenser 

 

[1]. Lewin, B. (2008). Genes IX. 10
th

 ed. Sudbury: Jones and Bartlett Publishers, Inc.  

 

[2]. Pomeranz, A. D., Oubridge, C., Leund, K. W., Adelaine, L. J. & Nagai, K. 2009. Crystal 

structure of human spliceosomal U1 snRNP at 5.5 Å resolution. Nature. 458: 475-480. 

 

[3].  Raker, V.A., Plessel, G. & Lührmann, R. 1996. The snRNP core assembly pathway: 

identification of stable core protein heteromeric complexes and a snRNP subcore particle in 

vitro. EMBO Journal. 15(9): 2256–2269. 

 

[4]. Blencowe, J. B. 2000. Exonic splicing enhancers: mechanism of action, diversity and role 

in human genetic diseases. Trends in Biochemical Sciences. 25(3):106-10.  

 

[5]. Fu, X. D.1995. The superfamily of arginine/serine-rich splicing factors. RNA. 1(7):663-

80. 

 

[6]. Garcia-Blanco, A. M., Baraniak, P. A. & Lasda, L. E. 2004. Alternative splicing in 

disease and therapy. Nature biotechnology. 22(5):535-46. 

 

[7]. Smith, W. J. C. & Nadal-Ginard, B. 1989. Mutually exclusive splicing of alpha-

tropomyosin exons enforced by an unusual lariat branch point location: implications for 

constitutive splicing. Cell. 56(5):749-58.  

 

[8]. Coolidge, J. C., Seely, J. R. & Patton, G. J. 1997. Functional analysis of the 

polypyrimidine tract in pre-mRNA splicing. Nucleic Acids Research. 25(4): 888-896. 

 

 [9]. Ruskin, B., Zamore, D. P. & Green, R. M. 1989. Identification, purification, and 

biochemical characterization of U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 86(23): 

9243–9247. 

 

[10]. Berglund, J. A., Chua, K., Abovich, N., Reed, R. & Rosbash, M. 1997.  The Splicing 

Factor BBP Interacts Specifically with the Pre-mRNA Branchpoint Sequence UACUAAC. 

Cell. 89: 781–787. 

 

[11]. Lim, R. S. & Hertel, J. K. 2004. Commitment to Splice Site Pairing Coincides with A 

Complex Formation. Molecular  Cell. 15(3): 477-483.  

 

[12]. Ruskin, B., Zamore, D. P. & Green, R. M. 1988. A factor, U2AF, is required for U2 

snRNP binding and splicing complex assembly. Cell.  52(2): 207-219.  

 

[13]. Schneider-Poetsch, T., Usui, T., Kaida, D. & Yoshida, M. 2010.  Garbled messages and 

corrupted translations. Nature Chemical Biology. 6(3): 189-198. 

 

[14]. Modrek, B. & Lee, C. 2002. A genomic view of alternative splicing. Nature Genetics. 

30(1):13-19.  

 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Trends%20Biochem%20Sci.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'RNA.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Proc%20Natl%20Acad%20Sci%20U%20S%20A.');
javascript:;
javascript:;
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Modrek%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Lee%20C%22%5BAuthor%5D


20 

 

[15]. Wang, B. & Brendel, V. 2006. Genomewide comparative analysis of alternative splicing 

in plants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 

103(18):7175-7180. 

 

[16]. Nielsen, W. T. & Graveley, R. B. 2010. Expansion of the eukaryotic proteome by 

alternative splicing. Nature. 463: 457-463.  

 

[17]. Valcárcel, J., Singh, R., Zamore, D. P. & Green, R. M. 1993. The protein Sex-lethal 

antagonizes the splicing factor U2AF to regulate alternative splicing of transformer pre-

mRNA. Nature. 362(6416):171-5. 

 

[18]. Riechmann, J. L., Heard, J., Martin, G., Reuber, L., Jiang, C., Keddie, J., Adam, L., 

Pineda, O., Ratcliffe, O. J., Samaha, R. R., Creelman, R., Pilgrim, M., Broun, P., Zhang, J. Z., 

Ghandehari, D., Sherman, B. K. &Yu, G. 2000. Arabidopsis transcription factors: genome-

wide comparative analysis among eukaryotes. Science. 290(5499):2105-10. 

 

[19]. Boise, H. L., González-García, M., Postema, E. C., Ding, L., Lindsten, T., Turka, A. L., 

Mao, X., Nuñez, G. &Thompson, B. C. 1993. bcl-x, a bcl-2-related gene that functions as a 

dominant regulator of apoptotic cell death. Cell. 74(4):597-608. 

[20]. Chen, M. & Manley, L. J. 2009. Mechanisms of alternative splicing regulation: insights 

from molecular and genomics approaches. Molecular Cell Biology. 10:741-754. 

 

[21]. Krawczak, M., Reiss, J. & Cooper, D. N. 1992. The mutational spectrum of single base-

pair substitutions in mRNA splice junctions of human genes: causes and consequences. 

Human Genetics. 90(1-2):41-54. 

 

[22]. ExPASy- Knowledgebase: Swiss-prot and TrEMBL. (2010). Tillgänglig: 

<http://www.expasy.org/sprot/>. [2010-04-20] 

 

[23]. Stamm, S., Ben-Ari, S., Rafalska, I., Tang, Y. & Zhang, Z., Toiber, D., Thanaraj, T. A & 

Soreq, H. 2005. Function of alternative splicing. Gene. 344:1–20. 

 

[24]. Carlo, T., Sterner, D.A. & Berget, S. M. 1996. An intron splicing enhancer containing a 

G-rich repeat facilitates inclusion of a vertebrate micro-exon. RNA. 2(4):342-53. 

 

[25]. Robberson, L. B., Cote, J. G. & Berget, M. S. 1990. Exon definition may facilitate splice 

site selection in RNAs with multiple exons. Molecular and Cellular Biology. 10(1): 84-94.  

 

[26]. Zbigniew, D. & Ryszard, K. 1992. Cooperation of Pre-mRNA Sequence Elements in 

Splice Site Selection. Molecular Cellular Biology. 12(5):2108-14. 

 

 [27]. Wang, Z., Rolish, E. M., Yeo, G. & Tung, V. 2004. Systematic identification and 

analysis of exonic splicing silencers. Cell. 119(6):831-45. 

 

[28]. Berget, M. S. 1995. Exon recognition in vertebrate splicing. The Journal of Biological 

Chemistry. 270(6):2411-4. 

 

[29]. Guthrie, C. 1991. Messenger RNA splicing in yeast: clues to why the spliceosome is a 

ribonucleoprotein. Science. 253(5016): 157-163. 

 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Proc%20Natl%20Acad%20Sci%20U%20S%20A.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Riechmann%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Heard%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Martin%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Reuber%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Jiang%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Keddie%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Adam%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Pineda%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Ratcliffe%20OJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Samaha%20RR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Creelman%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Pilgrim%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Broun%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Zhang%20JZ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Ghandehari%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Sherman%20BK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Yu%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Boise%20LH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Gonz%C3%A1lez-Garc%C3%ADa%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Ding%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Lindsten%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Turka%20LA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Mao%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Nu%C3%B1ez%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Thompson%20CB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Krawczak%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Reiss%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Cooper%20DN%22%5BAuthor%5D


21 

 

[30]. Sakabe, J. N. & de Souza, S. J. 2007. Sequence features responsible for intron retention 

in human. BMC Genomics. 8:59. 

 

[31]. McCarthy, M. S. E. & Phillips III, A. J. 1998. Characterization of an intron splice 

enhancer that regulates alternative splicing of human GH pre-mRNA. Human Molecular 

Genetics. 7(9):1491-6. 

 

[32]. Carstens, P. R., Wagner, J. E. & Garcia-Blanco, A. M. 2000. An intronic splicing 

silencer causes skipping of the IIIb exon of fibroblast growth factor receptor 2 through 

involvement of polypyrimidine tract binding protein. Molecular and Cellular Biology. 

20(19):7388-7400. 

 

[33]. Sanford, J. R., Ellis, J. & Cáceres, J. F. 2005. Multiple roles of arginine/serine-rich 

splicing factors in RNA processing. Biochemical Society transactions. 33: 443-446. 

 

[34]. Fairbrother, G. W., Sharp, A. P. & Bruge, B. C. 2002. Predictive identification of exonic 

splicing enhancers in human genes. Science. 297(5583):1007-13. 

 

[35]. Graveley, B. R. 2000. Sorting out the complexity of SR-protein functions. RNA. 

6(9):1197-211. 

 

[36]. Philipps, D., Celotto, M. A., Wang, Q., Tarng, S. R. & Graveley. R. B. 2003. 

Arginine/serine repeats are sufficient to constitute a splicing activation domain. Nucleic Acids 

Research. 31(22): 6502-6508. 

 

[37]. Sanford, R. J., Gray, K. N., Beckmann, K. & Cáceres, F. J. 2004. A novel role for 

shuttling SR proteins in mRNA translation. Genes & Development. 18: 755-768.  

 

[38]. Zhong, X. Y., Ding, J. H., Adams, A. J., Ghosh, G. & Fu, X. D. 2009. Regulation of SR 

protein phosphorylation and alternative splicing by modulating kinetic interactions of SRPK1 

with molecular chaperones. Genes & Development. 23(4):482-95. 

 

[39]. Gabut, M., Miné, M., Marsac, C., Brivet, M., Tazi, J. & Soret, J. 2005. The SR Protein 

SC35 Is Responsible for Aberrant Splicing of the E1alpha Pyruvate Dehydrogenase mRNA in 

a Case of Mental Retardation with Lactic Acidosis. Molecular and Cellular Biology. 

25(8):3286-3294. 

 

[40]. Patwardhan, P. & Miller, W. T. 2007. Processive phosphorylation: Mechanism and 

biological importance. Cellular Signalling. 19(11): 2218-2226.  

 

[41]. Churbanov, A., Rogozin, B. I., Deogun, S. J. & Ali, H. 2006. Method of predicting 

Splice Sites based on signal interactions. Biology Direct. 1:10. 

 

[42]. Black, L. D. 2003. Mechanisms of alternative pre-messenger RNA splicing. Annual 

Review of Biochemistry. 2003. 72:291-336.  

 

[43]. Dreumont, N., Hardy, S., Behm-Ansmant, I., Kister, L., Branlant, C., Stévenin, J. & 

Bourgeois, F. C. 2010. Antagonistic factors control the unproductive splicing of SC35 

terminal intron. Nucleic Acids Research. 38(4):1353-1366. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Annu%20Rev%20Biochem.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Annu%20Rev%20Biochem.');


22 

 

 

[44]. Nielsen, J. P & Jumaa, H. 2000. Regulation of SRp20 exon 4. Biochimica et biophysica 

acta. 1494(1-2):137-43. 

 

[45]. Wang, Z., Xiao, X., Van Nostrand, E. & Burge, B. C. 2006. General and Specific 

Functions of Exonic Splicing Silencers in Splicing Control. Molecular Cell. 23(1): 61-70.  

 

[46]. Heinrich, B., Zhang, Z., Raitskin, O., Hiller, M., Benderska, N., Hartmann, M. A., 

Bracco, L., Elliott, D., Ben-Ari, S., Soreq, H., Sperling, J., Sperling, R. & Stamm, S. 2009. 

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein G regulates splice site selection by binding to 

CC(A/C)-rich regions in pre-mRNA. The Journal of Biological Chemistry. 284(21):14303-

14315. 

 

[47]. Wei, N., Lin, Q. C., Modaffaeri, F. E., Gomes, A. W. & Black, L. D. 1997. A unique 

intronic splicing enhancer controls the inclusion of the agrin Y exon.  RNA. 3(11):1275-88. 

 

[48]. Balvay, L., Libri, D., Gallego, M. & Fiszman, M. Y. 1992. Intronic sequence with both 

negative and positive effects on the regulation of alternative transcripts of the chicken beta 

tropomyosin transcripts. Nucleic Acids Research. 20(15): 3987–3992.  

 

[49]. Venables, P. J. 2007. Downstream intronic splicing enhancers. FEBS Letters. 

581(22):4127-31. 

 

[50]. Zuccato, E., Buratti, E., Stuani, C., Baralle, F. E. & Pagani, F. 2004. An Intronic 

Polypyrimidine-rich Element Downstream of the Donor Site Modulates Cystic Fibrosis 

Transmembrane Conductance Regulator Exon 9 Alternative Splicing. The Journal of 

Biological Chemistry. 279(17):16980-16988. 

 

[51]. Minovitsky, S., Gee, S. L., Schokrpus, S., Dubchak, I. & Conboy, J.G. 2005. The 

splicing regulatory element, UGCAUG, is phylogenetically and spatially conserved in introns 

that flank tissue-specific alternative exons. Nucleic Acids Research. 33(2):714-724. 

 

[52]. Seth, P., Miller, B. H., Lasda, L. E., Pearson, L. J. & Garcia-Blanco, A. M. 2008. 

Identification of an Intronic Splicing Enhancer Essential for the Inclusion of FGFR2 Exon 

IIIc. The Journal of Biological Chemistry. 283(15):10058-10067. 

 

[53]. Jin, Y., Suzuki, H., Maegawa, S., Endo, H., Sugano, S., Hashimoto, K., Yasuda, K. & 

Inoue, K. 2003. A vertebrate RNA-binding protein Fox-1 regulates tissue-specific splicing via 

the pentanucleotide GCAUG. The EMBO Journal. 22: 905-912.  

 

[54]. Gao, L., Wang, J., Wang, Y. & Andreadis, A. 2007. SR protein 9G8  modulates splicing 

of tau exon 10 via its proximal downstream intron, a clustering region for frontotemporal 

dementia mutations. Molecular and Cellular Neuroscience. 34(1):48-58. 

 

[55]. Reddy, A. S. N. 2007. Alternative Splicing of Pre-Messenger RNAs in Plants in the 

Genomic Era. Annual Review of Plant Biology. 58:267–94. 

 

[56]. Johnson, M. J., Castle, J., Garrett-Engele, P., Kan, Z., Loerch, M. P., Armour, D. C., 

Santos, R., Schadt, E. E., Stoughton, R. & Shoemaker, D. D. 2003. Genome-wide survey of 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'RNA.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Biol%20Chem.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Biol%20Chem.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Jin%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Suzuki%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Maegawa%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Endo%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Sugano%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Hashimoto%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Yasuda%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Inoue%20K%22%5BAuthor%5D


23 

 

human alternative pre-mRNA splicing with exon junction microarrays. Science. 

302(5653):2141-4. 

 

[57]. Zhang, X. N. & Mount, S. M. 2009. Two alternatively spliced isoforms of the 

Arabidopsis thaliana SR45 protein have distinct roles during normal plant development. Plant 

Physiology. 150(3):1450-8. 

[58]. Lewandowska, D., Simpson, C. G., Clark, G. P., Jennings, N. S., Barciszewska-Pacak, 

M., Lin, C. F., Makalowski, W., Brown, J. W. & Jarmolowski, A. 2004. Determinants of plant 

U12-dependent intron splicing efficiency. Plant Cell. 16(5):1340-52. 

 

[59]. Wang, B. B. & Brendel, V. 2006. Genomewide comparative analysis of alternative 

splicing in plants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America. 103:7175–80.  

 

[60]. Simpson, C. G., Jennings, S. N., Clark, G. P., Thow, G. & Brown, J. W. 2004. Dual 

functionality of a plant U-rich intronic sequence element. The Plant Journal. 37:82–91. 

[61]. Wei, Z. & Volker, B. 2003. Identification, characterization and molecular phylogeny of 

U12-dependent introns in the Arabidopsis thaliana genome. Nucleic Acids Research. 

31(15):4561-4572. 

[62]. Raczynska, K. D., Simpson, C. G., Ciesiolka, A., Szewc, L., Lewandowska, D., 

McNicol, J., Szweykowska-Kulinska, Z., Brown., J. W. & Jarmolowski, A. 2010. 

Involvement of the nuclear cap-binding protein complex in alternative splicing in Arabidopsis 

thaliana. Nucleic Acids Research. 38(1):265-78. 

[63]. Kmieciak, M., Simpson, C. G., Lewandowska, D., Brown, J. W. & Jarmolowski, A. 

2002. Cloning and characterization of two subunits of Arabidopsis thaliana nuclear cap-

binding complex. Gene. 283(1-2):171-83. 

[64]. Lorkovic, Z. J., Lehner, R., Forstner, C. & Barta, A. 2005. Evolutionary conservation of 

minor U12-type spliceosome between plants and humans. RNA. 11: 1095-1107. 

[65]. Iida, K. & Go, M. 2006. Survey of conserved alternative splicing events of mRNAs 

encoding SR proteins in land plants. Molecular Biology and Evolution. 23(5):1085-94. 

[66]. Palusa, S. G., Ali, G. S. & Reddy, A. S. 2007. Alternative splicing of pre-mRNAs of 

Arabidopsis serine/arginine-rich proteins: regulation by hormones and stresses. The Plant 

Journal. 49(6):1091-107. 

[67]. Lopato, S. , Kalyna, M., Dorner, S.,  Kobayashi, R., Krainer, A. R. & Barta, A. 1999. 

atSRp30, one of two SF2/ASF-like proteins from Arabidopsis thaliana, regulates splicing of 

specific plant genes. Genes & Development. 13: 987-1001. 

 

[68]. Kazan, K. 2003. Alternative splicing and proteome diversity in plants: the tip of the 

iceberg has just emerged. Trends in Plant Science. 8(10):468-471.  

 

[69]. Gupta, S., Zink, D., Korn, B., Vingron, M. & Haas, S. A. 2004. Genome wide 

identification and classification of alternative splicing based on EST data. Bioinformatics. 

20:2579–85. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Lewandowska%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Simpson%20CG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Clark%20GP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Jennings%20NS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Barciszewska-Pacak%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Barciszewska-Pacak%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Lin%20CF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Makalowski%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Brown%20JW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Jarmolowski%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Raczynska%20KD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Simpson%20CG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Ciesiolka%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Szewc%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Lewandowska%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22McNicol%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Szweykowska-Kulinska%20Z%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Brown%20JW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Jarmolowski%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Kmieciak%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Simpson%20CG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Lewandowska%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Brown%20JW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Jarmolowski%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Lorkovic%20ZJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Lehner%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Forstner%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.lt.ltag.bibl.liu.se/pubmed?term=%22Barta%20A%22%5BAuthor%5D
http://genesdev.cshlp.org/search?author1=Sergiy+Lopato&sortspec=date&submit=Submit
http://genesdev.cshlp.org/search?author1=Silke+Dorner&sortspec=date&submit=Submit
http://genesdev.cshlp.org/search?author1=Adrian+R.+Krainer&sortspec=date&submit=Submit

