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Kan felaktig genreglering leda till Alzheimer? 
Epigenetiska studier i de Alzheimersrelaterade generna APP, PSEN1 och PSEN2 

 
Alzheimer är en av de vanligaste orsakerna till demens i Sverige och tar sig uttryck som 
minnessvårigheter och allmän förvirring. Sjukdomen uppträder oftast i den övre medelåldern och 
kan antingen ha ett hastigt eller ett utdraget sjukdomsförlopp. Det finns idag inget botemedel mot 
denna sjukdom, som alltid har en dödlig utkomst. I vissa fall kan man bekräfta att det är 
felaktigheter i generna som orsakar Alzheimer, men andra fall är svåra att förklara, så kallad 
spontan Alzheimer. En teori är att icke ärftliga förändringar i arvsmassan under livet kan orsaka 
sjukdomen, vissa av dessa förändringar kan vara epigentiska. Epigenetik är modifieringar som inte 
förändrar arvsmassan permanent. De epigentiska modifieringarna kan styra hur generna i 
arvsmassan används, det vill säga genreglering. Olika vävnader har därför olika epigenetiska 
karaktärer. Den epigenetiska karaktären förändras även över tiden.  
 
Epigenetik medverkar bland annat till att enäggstvillingar, trots identisk arvsmassa, utvecklas till 
individer med individuella särdrag. ?ven när cancer uppstår i kroppen kan det vara epigenetiska 
förändringar som orsakar tumörer. Vid Alzheimers sjukdom finns det ett antal kända mutationer 
som leder till bildande av amyloid beta plaque som är en skadlig klumpbildning av vissa specifika 
protein och är en av de kända orsakerna till Alzheimer. Mutationerna finns i generna Amyloid 
precursor protein (APP), Presenilin 1 (PSEN1) och Presenilin 2 (PSEN2). Skillnaden på en 
cancertumör och plaque är att tumören består av levande celler som kan dela sig medan plaquen är 
en proteinansamling, ungefär som våra naglar och hårstrån. Hos de Alzheimerssjuka finns plaquen i 
olika mängd i de olika delarna av hjärnan där den tränger undan den vanliga hjärnvävnaden och 
skadar viktiga funktioner i hjärnan.  
 
Det jag har undersökt är om man kan se samband mellan uppkomsten av Alzheimer och 
epigenetiska förändringar vid de tre generna APP, PSEN1 och PSEN2. Jag har undersökt ifall 
specifika molekyler, metylgrupper, har bundits till arvsmassan, så kallad cytosinmetylering. De kan 
därmed styra i vilken utsträckning generna används och orsakat Alzheimer. För att kunna dra några 
slutsatser har jag undersökt om det finns mönster av epigenetiska förändringar i de tre generna i de 
fyra  hjärndelarna: temporal cortex, parietal cortex, frontal cortex samt cerebellum. 
 
Denna studie är en pilotstudie för att undersöka om epigenetiska förändringar kan inverka vid 
uppkomsten av Alzheimer. Jag kom fram till att det inte gick att se några skillnader i 
cytosinmetylering i APP och PSEN1. Vid undersökningen av PSEN2 blev det inga resultat. 
Undersökningsmaterialet var även för litet för att kunna fastställa några egentliga slutsatser. Det 
man skulle kunna undersöka vidare är om man kan se resultat vid bredare undersökningar i ett 
större urval av patienter. Om man skulle komma fram till att felaktig genreglering kan orsaka 
Alzheimer kan man ta fram mediciner som verkar specifikt och bromsar eller till och med stoppar 
sjukdomsförloppet. Det skulle även bli möjligt att undersöka personer i riskgrupper (de med 
släktingar som fått Alzheimer) och förhindra att sjukdomen uppstår hos dem. 
 
 
Handledare: Jesper Brohede, Karolinska Institutet 
Assisterande handledare: Caroline Graff, Karolinska Institutet 
Examensarbete 30 hp i cell- och molekylärbiologi 2009 
Institutionen för cell- och organismbiologi, Lunds universitet 



Mia Rinde 
 
 

Epigenetic studies of the Alzheimer disease-related genes APP, PSEN1 and PSEN2 
 
Epigenetics is genetic information that doesn't affect the DNA-sequence. The epigenetic changes 
can either be histone modifications or changes in cytosine methylation. These changes are 
presumed to regulate the expression of the genes, different tissues have individual patterns of 
epigenetic changes. The epigenetic character also changes over time.  
 
In the case of Alzheimer disease there are a number of known mutations that lead to the creation of 
beta amyloid plague, one of the known causes for Alzheimer disease. Mutations are found in the 
genes amyloid precursor protein (APP), Presenilin 1 (PSEN1) and Presenilin 2 (PSEN2). In 
Alzheimer patients this plague if found in varying amounts in various parts of the brain. 
 
In my master thesis I've examined whether there are different patterns of cytosine methylation in the 
three genes APP, PSEN1 and PSEN2 in these various parts of the brain: temporal cortex, parietal 
cortex, frontal cortex and cerebellum. 
 
I found no major differences in degrees of methylation in APP and PSEN1. In PSEN2 I got no 
results. The material investigated was too small to make any definitive conclusions. 
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