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Innehållet	i	den	här	presentationen:

§ Introduktion till Huntingtons sjukdom.
§ Huntingtons sjukdom är en genetisk sjukdom.
§ Sambandet mellan mutationer och genetiska sjukdomar.
§ En gen kan drabbas av olika typer av mutationer.
§ Orsaken är en mutation (insertion) i HTT-genen.
§ Olika antal repetitioner ger olika konsekvenser.
§ Varför ger för många CAG-sekvenser Huntingtons sjukdom?
§ Huntingtons sjukdom är en monogen autosomal dominant 

genetisk sjukdom.
§ Nedärvning av Huntingtons sjukdom.
§ Ett barn kan bli sjukare än sin sjuka förälder.



Introduktion	till	Huntingtons	sjukdom
ü Vad innebär sjukdomen?: Huntingtons sjukdom har fått sitt namn efter den amerikanske läkaren George 

Huntington, som beskrev sjukdomen på 1800-talet. Huntingtons sjukdom är en sjukdom som ger skador på de 
nervceller i hjärnan som har betydelse för muskelrörelser. Även andra delar av hjärnan som har betydelse för 
intellektuell funktion och personlighet blir påverkade. Insjuknandet sker vanligen vid 35-40 års ålder men kan 
börja redan före 20 års ålder.

ü Kallas ibland för ”danssjuka”: Sjukdomen kallas ibland för danssjuka och det beror på att en del besvär består av 
ofrivilliga rörelser. 

ü Förekomst: Huntingtons sjukdom finns hos mellan 6 och 12 personer per 100 000. Uppskattningsvis finns det 
cirka 1 000 personer med sjukdomen i Sverige. Den är lika vanlig bland kvinnor som bland män.

ü Symtom: Ofrivilliga rörelser, långsamma rörelser, muskelstelhet, svårighet att påbörja rörelser etc.

ü Behandling: Det finns idag ingen botande behandling utan man försöker lindra de symtom som uppstår. Mycket 
forskning pågår för att få fram läkemedel som kan senarelägga sjukdomsdebuten och bromsa 
sjukdomsutvecklingen.



Huntingtons	sjukdom	är	en	genetisk	sjukdom

ü Genetiska sjukdomar: Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer (förändringar) i DNA:t. I vissa fall är 
mutationerna helt avgörande och i vissa fall krävs ett samspel med miljöfaktorer för att sjukdomen ska 
bryta ut. 

ü Genetiska sjukdomar kan gå i arv: Genetiska sjukdomar kan ärvas om mutationerna finns i förälderns alla 
kroppsceller och därmed även i de stamceller som genomgår meiosen och skapar könsceller. 

ü Vissa genetiska sjukdomar kan uppstå p.g.a. nymutationer som inträffar t.ex. i fosterstadiet eller i den 
vuxna kroppen. 



Sambandet	mellan	gener,	proteiner	och	
genetiska	sjukdomar
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En	gen	kan	drabbas	av	olika	typer	av	
mutationer	

ü Substitution: En mutation som innebär att en nukleotid i DNA:t har bytts ut mot en annan nukleotid (i 
sällsynta fall kan flera nukleotider bytas ut). Exempel: Sicklecellsanemi och vissa former av cancer.  

ü Deletion: En mutation i genen som innebär att en eller flera nukleotider har försvunnit. 
Exempel: Cystisk fibros.

ü Insertion: En mutation i genen som innebär att ett eller flera nukleotider har tillkommit. 
Exempel: Huntingtons sjukdom.

OBS: Mutationer som drabbar en enda nukleotid i DNA:t kallas för punktmutationer, medan 
mutationer som drabbar större sekvenser eller delar av kromosomerna kallas för 

blockmutationer eller kromosommutationer. Punktmutationer är oftast i form av substitutioner.



Orsaken	är	en	mutation	(insertion)	i	HTT-genen
ü Orsaken till sjukdomen är att HTT-genen är muterad: Huntingtons sjukdom orsakas av en mutation i 

genen ”HTT” på den korta armen av kromosom 4 (4p16.3). HTT kodar för proteinet ”Huntingtin (HTT)”. Funktionen 
av detta protein är dock ännu inte helt känd. 

ü För många CAG-repetitioner i HTT-genen p.g.a. en ”insertion”: I HTT-genen finns en specifik DNA-sekvens (CAG) 
som normalt upprepar sig ca 6-34 gånger. CAG-sekvensen kodar för aminosyran glutamin. Vid Huntingtons sjukdom 
har genen fått för många CAG-sekvenser (fler än 34). Denna typ av mutation kallas för ”insertion”. 

ü Mängden CAG påverkar när insjuknandet sker: Är antalet CAG-repetitioner i genen 36 eller fler så får man ofta 
sjukdomen, men relativt sent i livet. Är antalet repetitioner 40 eller fler leder detta alltid till sjukdom. Ett mycket 
stort antal upprepade CAG-sekvenser (60 eller fler) innebär oftast att man insjuknar före 20 års ålder. Ju längre CAG-
kedjan är desto tidigare bryter sjukdomen ut. 
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20 repetitioner av CAG är normalt och ger en frisk person

36 eller fler repetitioner av CAG leder oftast till Huntingtons sjukdom



Olika	antal	repetitioner	ger	olika	
konsekvenser

Antalet CAG-sekvenser: Klassificering: Sjukdomsstatus: Risken att barnen blir 
sjuka:

<26 Normal Frisk 0 %

27-35 Intermediat Frisk Förhöjd, men under 50 %

36-39 Reducerad penetrans Frisk eller sjuk 50 %

40+ Full penetrans Sjuk 50 %



Varför	ger	för	många	CAG-sekvenser	
Huntingtons	sjukdom?

ü För mycket glutamin i huntingtinproteinet orsakar problemen: För många CAG-
sekvenser i HTT-genen leder till att proteinet huntingtin får för stor mängd av 
aminosyran glutamin. CAG kodar nämligen för aminosyran glutamin. För mycket 
glutamin gör att proteinets struktur förändras så att vattenlösligheten försämras. Olika 
huntingtinproteiner kommer då klumpa ihop sig med varandra. Det bildas således 
”plack” av huntingtinproteiner.

ü Ansamling av ”huntingtinplack” stör cellens funktion: Huntingtinplacken stör cellens 
funktion eller får cellen att helt sluta fungera. Det är framför allt nervceller som finns i 
viktiga omkopplingsstationer i hjärnan som påverkas, t.ex. hjärnbarken (cerebrala 
kortex), striatum (en del av storhjärnan) och hjärnans hormoncentral hypotalamus.

Muterad 
HTT-gen 
(många 

CAG-
sekvenser)

För mycket 
glutamin i 

huntingtin-
proteinet

Felveckning 
av 

huntingtin-
proteinet

Huntingtin-
proteinets 

vatten-
löslighet 

försämras

Huntingtin-
proteiner 
klumpar 

ihop sig och 
bildar plack

Cellens 
funktion 

störs eller 
så slutar 

cellen helt 
att fungera

Striatum är en av 
de delar i hjärnan 
som drabbas värst 

av sjukdomen.



Huntingtons	sjukdom	är	en	monogen	
autosomal	dominant	genetisk	sjukdom

ü Monogen sjukdom: En sjukdom som beror på en mutation i enbart en gen (båda genvarianterna/allelerna av 
samma gen kan dock vara muterade). Ex: ”Huntingtons sjukdom”, ”Sickelcellsanemi” och ”Cystisk fibros”. 
Polygena sjukdomar beror däremot på mutationer i flera olika gener. Ex: hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. 

ü Monogen dominant sjukdom: Innebär att sjukdomen orsakas av en enda gen (monogen) och att enbart en av 
genvarianterna/allelerna av genen måste vara muterad för att sjukdomen ska bryta ut (dominant). Det räcker 
alltså att ärva det sjuka anlaget från enbart den ena föräldern för att få sjukdomen.

ü Autosomal sjukdom: Sjukdomen orsaks av en eller flera gener som sitter på någon av autosomerna (ej på 
könskromosomerna). Könsbundna sjukdomar orsakas däremot av mutationer i en eller flera gener som sitter på 
könskromosomerna (nästan alltid på X-kromosomen).



Nedärvning	av	Huntingtons	sjukdom
ü Huntingtons sjukdom nedärvs autosomalt dominant vilket innebär att sjukdomsgenen dels sitter på en s.k. 

autosom (ej könskromosom) och dels att det räcker med att en av genvarianterna/allelerna av genen är muterad för 
att sjukdomen ska bryta ut (dominant). Det räcker alltså att få den muterade sjukdomsgenen från en av föräldrarna. 
Om en av föräldrarna har sjukdomen och har genotypen Aa, så är sannolikheten 50 % för såväl söner som döttrar 
att få sjukdomen. De barn som inte har fått den muterade genen får inte sjukdomen och för den inte heller vidare. 

ü Eftersom sjukdomen är autosomal så drabbar den båda könen ungefär lika mycket och eftersom den är dominant 
så förekommer den hos många individer i en viss släkt, plus att den inte kan hoppa över en generation för att sedan 
dyka upp i nästa.
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Hh I detta exempel ärver sonen den dominanta 
muterade sjukdomsgenen från sin far. 

Det är vanligt att den förälder 
som för mutationen vidare till 
barnet ännu inte har insjuknat i 
sjukdomen, och inte heller 
känner till att den är bärare av 
anlaget, då barnet blir till.



Ett	barn	kan	bli	sjukare	än	sin	sjuka	förälder

ü Området med CAG-sekvenserna blir instabilt om antalet CAG-sekvenser är för många, och det ökar i sin tur 
risken att ytterligare CAG-sekvenser tillkommer vid bildningen av könscellerna (vid replikationen så infogas 
ännu fler sekvenser). Ju fler CAG-sekvenser som tillkommer, desto svårare blir sjukdomen. P.g.a. detta är det 
vanligt att barn som ärver mutationen får sjukdomen i en något svårare form än sin förälder. 

Fadern har i detta exempel 40 
upprepningar av CAG, vilket gör att 
han blir sjuk, men att sjukdomen 
utvecklas relativt sent i livet.

I detta exempel ärver sonen den dominanta muterade 
sjukdomsgenen från sin far. När spermien bildas hos 
fadern så sker dock ytterligare en mutation vilket 
innebär att sonens CAG-sekvens blir längre än faderns 
sekvens. Sonen får 60 upprepningar av CAG vilket gör 
att sjukdomen utvecklas innan 20-årsåldern och att 
sonen får allvarligare symtom än hans far.
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Uppgift	1:	
Hur	stor	är	sannolikheten	att	en	man	och	en	kvinna	får	ett	barn	med	
huntingtons sjukdom	om	mannen	har	genotypen	Hh medan	kvinnan	

har	genotypen	hh?	

Lösning:

Vi gör ett 
korsningsschema för 
att lösa uppgiften.

Dominanta alleler
skrivs alltid först.

Svar: Det är 50 % chans 
att barnet får sjukdomen.



Se	gärna	fler	filmer	på:
medicinlektioner.se		

youtube.com/medicinlektioner


