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Enstaka nukleotidavvikelser i
arvsmassan kan leda till att en
individ svarar bra på en farma-
kologisk behandling, medan en
annan inte svarar alls på mot-
svarande behandling.  

Det kommersiella värdet av
ökad kunskap om denna s k
singel-nukleotidpolymorfism är
mycket stort och vid laboratori-
er runt om i världen försöker
man nu ta fram effektiva meto-
der för att snabbt kunna kart-
lägga dessa skillnader.

Forskningen inom det s k HUGO-
projektet, med målsättningen att bland
annat sekvensbestämma människan
hela genom, har visat att de små skillna-
der i arvsmassan som finnns mellan oli-
ka individer är betydligt fler än vad man
tidigare trott. Uppskattningsvis finns det
en skillnad per tusen nukleotidbaser.

Eftersom arvsmassan består av tre
miljarder baspar innebär det omkring
tre miljoner individuella avvikelser.

Den stora omfattningen av denna
singel-nukleotidpolymorfism (SNP) in-
nebär i sin tur att i stort sett varje gen kan
förväntas ha en eller flera individuella
avvikelser.

Dessa kan leda till att exempelvis
distribution och metabolisering av ett
läkemedel fungerar effektivt hos en pa-
tient, medan en annan patient inte alls
svarar på behandlingen. Forskning
kring SNP har därför blivit en »het»
nisch inom genetisk forskning.

Kommersiellt intressant
En normnalvariation i arvsmassans

nukleotidsekvenser kan vara helt bety-
delselös. Men vissa variationer, i speci-
fika konstellationer och tillsamman
med olika miljöfaktorer, förmodas ligga
bakom stora folksjukdomar, som exem-
pelvis diabetes och hjärt- och kärlsjuk-
domar. 

De mutationer som redan upptäckts,
och som kopplats till olika patologiska
tillstånd, finns registrerade i olika muta-
tionsdatabaser. Men det kan vara svårt
att dra gränsen för vad som är patologis-
ka variationer, och vad som är normala.

Därför har forskningen kring gene-
tiska normalvariationer, som relateras
till andra faktorer (miljöfaktorer, läke-
medelsrespons etc) väckt ett allt större
intresse. 

Inte minst finns det ett mycket stort
kommersiellt intresse av att snabbt kun-
na få kunskap om individuell SNP. 

En ökad kunskap skulle bland annat
kunna leda till kraftigt sänkta kostnader
vid kliniska läkemedelsprövningar.
Personer, som till följd av specifika ge-
netiska variationer inte förväntas svara
på ett läkemedel, kan i förväg identifie-
ras och uteslutas från prövningen. Lä-
kemedelsprövningen blir därmed
mindre men betydligt effektivare.  

För att individuella SNP-analyser ska
bli kommersiellt intressanta krävs dock
metoder som är både snabba och analy-
serar med stor känslighet. Såväl biotek-
nikföretag som genetiska laboratorier
vid universitet runt om i världen försöker
nu få fram effektivare analysmetoder.

Ett av de mer avancerade systemen
har utvecklats av ett förtetag på den
amerikanska västkusten, GeneTrace
Systems Inc. 

Med hjälp av bland annat mass-
spektrometri uppger företagsledningen
att de nu utvecklat en metod, med vilken
de kan genomföra 10 000 analyser per
dag. Vid varje analys avsöks DNA-se-
kvenser som kan bestå av upp till 100
nukleotidbaser (Science 1998: 279;
2044-2045). Masspektrometri är dock
en relativt dyr metod.  

Nya analysmetoder utvecklas
På institutionen för genetik och pato-

logi vid Uppsala universitet finns en av
flera svenska forskargrupper som ut-
vecklar metoder för analys av SNP. 

Uppsalagruppen arbetar med vad de
kallar hänglåsprober (padlock-prober).
Proben utgörs av en syntetisk DNA-
sträng, en oligonukleotid, som är kon-
struerad så att dess båda ändar hybridi-
serar till den undersökta målmolekylen
i genomet. 

När de båda ändarna hybridiserar
omedelbart intill varandra så kan de för-
enas genom en enzymreaktion.

– Därigenom omvandlas proben till
en cirkulär molekyl som är fastlåst kring
målmolekylen. På det sättet får vi infor-
mation om probens lokalisering på mål-
molekylen, säger professor Ulf Landeg-
ren som leder forskargruppen i Uppsala.

– Tekniken är fortfarande under ut-
veckling, ännu gör vi bara test med en
prob åt gången och försöker visa på
principen. Men på sikt är målsättningen
att vi med den här tekniken ska kunna få
tusentals analyssvar inom loppet av nå-
gon timma.

Professor Ulf Landegren deltar som
medarrangör och föreläsare vid det
första internationella forskarmötet på
temat singel-nukleotidpolymorfism
och SNP-analys. Mötet hålls i Skoklos-
ter utanför Uppsala vid månadsskiftet
augusti/september.

Patent på nukleotidavvikelser
Forskningen kring SNP har även

väckt en hel del diskussioner rörande
patentmöjligheter. Det finns förhopp-
ningar om att kunskap om genetisk va-
riation ska visa sig lukrativ, och de vari-
ationer som upptäcks blir därför ofta
föremål för patentansökningar.

Bland annat har ett franskt gentek-
nikföretag, Genset, uppgett att det un-
der 1999 ska ha bestämt och patenterat
omkring 60 000 mänskliga genetiska
variationer där det handlar om skillna-
der i enstaka baser. 

Viktiga syften med patent är att driva
på utvecklingen genom att ge konkur-
rensfördelar till den som genererar ny
kunskap och samtidigt göra informa-
tion tillgänglig; att andra forskare ska
kunna arbeta utifrån den mest aktuella
kunskapsnivån. Men det finns en risk att
patenten kan verka förlamande för
forskningen.

– Det finns exempel på tekniker som
blivit mindre tillgängliga genom att de
patenterats, vilket kan ha bromsat ut-
vecklingen något. PCR-tekniken är ett
exempel på en patenterad metod som
blivit så dyr att man framför allt inom
den diagnostiska industrin upplever
kostnaderna för PCR som en stor be-
lastning, säger Ulf Landegren.

– När det handlar om SNP har pa-
tentdiskussionen främst kretsat kring
om det är rimligt att man ska kunna äga
något vars funktion man egentligen inte
vet så mycket om.
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