
4528 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  42  •  1999

1990-talet kommer att gå till
historien som det årtionde då vi
fick tillgång till kompletta plan-
ritningar för flera levande orga-
nismer. Genomforskningen för-
ändrades dramatiskt av Craig
Venter, som presenterat nya
strategier för sekvensning av
stora arvsmassor. Bestämningen
av hela genomsekvensen hos
först en jästsvamp och sedan en
rundmask blev milstolpar i ar-
betet.

Drivkraften bakom framstegen inom
genomforskningen har varit det huma-
na genomprojektet HGP, i
Sverige ofta kallat HUGO-
projektet, som efter bety-
dande födslovåndor fick sin
officiella start den 1 oktober
1990. Avsikten var att män-
niskans hela arvsmassa
skulle vara fullständigt av-
läst inom loppet av 15 år.
Projektet skulle genom-
föras i etapper och en avse-
värd teknisk utveckling var
nödvändig. Det var långt
ifrån säkert att projektet var
genomförbart när det på-
börjades.

Verkligheten har emel-
lertid överträffat de vildas-
te drömmarna. Projektets
första målsättning var att framställa en
så kallad genetisk karta, vilket kan lik-
nas vid att man identifierar ett antal
referenspunkter i kromosomernas
DNA-kedjor. I dagsläget finns mer än
30 000 sådana referenspunkter identi-
fierade och lägesbestämda. Dessa
referenspunkter har inte bara varit
användbara inom HGP, utan de spelar
en mycket stor roll inom den medi-
cinska forskningen därför att de har

gjort det möjligt att identifiera ett stort
antal gener som orsakar ärftliga sjuk-
domar.

Ett annat etappmål var att samla in
klonade och lägesbestämda DNA-seg-
ment som sammantaget omfattar hela
arvsmassan. Också den arbetsuppgiften
är i det närmaste klar, och kollektioner
av kloner som täcker mer än 95 procent
av det humana genomet finns tillgängli-
ga. Allt talar för att projektet kommer
att vara avslutat långt före den utsatta ti-
den.

Under de senaste tre åren har se-
kvensbestämningen av genomen hos ett
flertal bakterier avslutats, liksom geno-
met hos jäst och strax före det senast
passerade årsskiftet blev genomsekven-
sen för den första flercelliga organis-

men, nematoden Caenorhabditis ele-
gans, klar.

Tekniska framsteg har
drivit på utvecklingen
Ett tredje insatsområde gällde

teknikutveckling. PCR (polymeras-
kedjereaktionsteknik) och YAC-klo-
ning (kloning i jästceller av mycket sto-
ra DNA-fragment), liksom upptäckten
att korta repeterade DNA-sekvenser
som varierar i längd mellan individer
kan utnyttjas som referenspunkter i den
genetiska kartan, har varit avgörande
framsteg.

På en punkt har man misslyckats,
nämligen när det gäller att uppfinna nya
tekniker för avläsning (sekvensning) av

DNA. Den metod som huvudsakligen
användes vid projektets start, Sangers
dideoxymetod, är fortfarande i prakti-
ken den enda som används. Vad som
emellertid har inträffat är att Sanger-
metoden förbättrats radikalt genom au-
tomatisering och robotisering. Här-
igenom har precisionen ökat, och
sekvensning görs idag med en felfre-
kvens som uppgår till cirka 1/10 000 av-
lästa nukleotider. Den låga felfrekven-
sen är av avgörande betydelse eftersom
den variation man söker när man jämför
DNA från olika individer eljest skulle
döljas av avläsningsfelen.

Många trodde och hoppades att helt
ny sekvensningsteknologi skulle kom-
ma att utvecklas inom ramen för HGP,
och stora ansträngningar har gjorts,

dock utan större framgång.
Ett undantag är den av Nyrén
och Uhlén vid KTH utveck-
lade metoden för så kallad
pyrosekvensning. Metoden
är snabb och enkel men läm-
par sig i första hand för att
sekvensbestämma kortare
DNA-bitar.

Enorma mängder
information genereras
Redan från början stod det
klart att HGP skulle genere-
ra ofantliga mängder infor-
mation, och parallellt med
projektet har en ny veten-
skapsgren vuxit fram, bio-
informatik. Bioinformatiker

sysslar med att organisera och tolka bio-
logiska data som finns upplagrade i de
gigantiska databaser som byggs upp
både inom den publika och den privata
sektorn. En huvuduppgift har varit att
utveckla algoritmer som gör det möjligt
att jämföra och uttolka sekvensinfor-
mation. Ett intressant faktum är att
människans cirka 100 000 arvsanlag
inte alla är unika. Många av dem ingår i
så kallade genfamiljer vilkas medlem-
mar kodar för besläktade proteiner.
Allteftersom kunskap växer fram om
proteiners struktur och funktion blir det
möjligt att identifiera »moduler» som
naturen använder i många olika protei-
ner.

Bioinformatik är förmodligen den
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gren av biovetenskaperna som växer
snabbast i dagsläget. Biovetenskapen
befinner sig i en unik och mycket in-
tressant situation i och med att ofantliga
mängder obearbetad deskriptiv infor-
mation nu finns lagrad i databaser som i
många fall är fritt tillgängliga. Forskare
som besitter kompetens inom informa-
tik kan med en persondator som enda
forskningsredskap göra spännande
upptäckter.

Sekvensavläsningen
släpar efter 
Den stora utmaningen inom HGP

har varit att få fart på sekvensavläs-
ningen. Endast cirka sex procent av se-
kvensen var avläst vid det senaste
årsskiftet då projektets första halvlek
var avslutad. Detta kan se ut som ett
misslyckande. Då skall man emellertid
hålla i minnet att den ursprungliga pla-
nen var att börja med den storskaliga se-
kvensavläsningen först när kartorna var
klara och när sekvensningsteknologin
förbättrats. Det råder i dagsläget ingen

tvekan om att projektet kommer att kun-
na genomföras.

Kännetecknande för sekvensnings-
verksamheten är att den blivit allt mer
fabriksliknande. I världen finns i dags-
läget en handfull laboratorier som årli-
gen kan avläsa i storleksordningen 100
miljoner nukleotider ny sekvens. Des-
sa laboratorier utmärks av en högt dri-
ven automatisering och utvecklad lo-
gistik för hantering av prov. Kvalitets-
kontroll och »trouble shooting» är
nyckelfunktioner i dessa sekvens-
ningsfabriker.

De starkaste nationerna på sekvens-
ningssidan är USA och England. I USA
har NIH (National Institutes of Health)
nyligen tecknat kontrakt med en liten
grupp laboratorier för att säkerställa att
sekvensningen når den erforderliga
produktionsnivån.

Projektplanen har nyligen revide-
rats, och målsättningen är att sekvens-
avläsningen skall vara klar år 2003, två
år före utlovad tid. Dessutom har man
bestämt att en ofullständig och mindre

noggrann sekvens, »working draft»,
skall avrapporteras senast år 2000.

Alternativa strategier
höjer tempot
Genomforskningen har förändrats

dramatiskt under de senaste åren, till
stor del tack vare en enskild aktör, näm-
ligen Craig Venter. Denne insåg på ett
tidigt stadium betydelsen av storskalig
sekvensning, framför allt den enorma
kommersiella potential som ligger i till-
gången på sekvensinformation. I början
av 1990-talet föreslog Venter och andra
en alternativ sekvensningsstrategi. Ef-
tersom den funktionella delen av män-
niskans DNA förmodas utgöra mindre
än fem procent av arvsmassan innebär
HGP på sätt och vis ett slöseri med re-
surser eftersom merparten av den infor-
mation som tas fram egentligen saknar
relevans. Venter och andra insåg möj-
ligheten att kringgå denna svårighet ge-
nom att koncentrera sekvensavläs-
ningen till de kodande delarna av arvs-
massan. Detta kan göras genom att man
fokuserar undersökningen på mRNA i
stället för DNA.

Då en gen aktiveras transkriberas
dess ena DNA-sträng till en RNA-
kopia, mRNA, och det som återfinns i
mRNA är endast de kodande delarna av
DNA samt några mindre omgivande bi-
tar. »Skräp-DNA» som ligger mellan
och insprängt i generna, introner, åter-
finns däremot ej i mRNA. Så kallade
bibliotek av cDNA (DNA-kopior av
mRNA) framställs ur olika vävnader,
och individuella kloner sekvensbe-
stäms. cDNA-kopiorna är ofta ofull-
ständiga kopior av motsvarande
mRNA-molekyler, och avläsningen
görs utan större noggrannhet. Med Ven-
ters metod erhåller man en inkomplett
kopia av genen, en signatur, som kallas
EST (expressed sequence tag).

Genom att avläsa sekvenser från
många vävnader i människokroppen
har »signaturer» från minst 70 procent
av människans cirka 100000 gener re-
dan identifierats. Nackdelen med meto-
den, förutom att cDNA-kopiorna är in-
kompletta, är att mRNA som tillverkas
i ett stort antal kopior läses många
gånger, medan man löper risk att inte
hitta cDNA-kopiorna av ovanliga
mRNA. En besläktad nackdel är att ge-
ner som endast uttrycks under korta
skeden av embryonalutvecklingen eller
i otillgängliga vävnader kan saknas i
EST-kollektionen. Likafullt har EST-
databaser blivit ett utomordentligt vik-
tigt forskningsredskap som bland annat
underlättar sökandet efter gener som or-
sakar ärftliga sjukdomar.

Betydelsen av EST-information har
också blivit uppenbar för läkemedels-
industrin. En allmän uppfattning är att
morgondagens läkemedel kommer att
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Traditionell
metod

"Whole genome
shotgun"-metoden
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Figur 1. Jämförelse mellan sekvensning av DNA med den traditionella metoden och med
»whole genome shotgun»-sekvensning. I båda fallen utgår man från DNA som finns i
människans 24 kromosomer (22 autosomer samt X- och Y-kromosomerna). Enligt den
traditionella metoden gör man först en karta över varje kromosom, vilket innebär att
referenspunkter (pilarna) identifieras och lägesbestäms (A). Därefter insamlas och
lägesbestäms stora BAC-kloner så att varje enskild kromosom blir täckt (B). DNA i varje
enskild BAC-klon sekvensbestäms sedan genom att det klonade fragmentet i BAC-
klonen sönderdelas i många små bitar som klonas och avläses. Datorn sätter ihop den
slutgiltiga sekvensen. För att sekvensa hela kromosomen måste man avläsa ett stort
antal BAC-kloner (C). Enligt »whole genome shotgun»-metoden sönderdelas DNA från
samtliga kromosomer i små bitar som klonas och avläses. Vanligen läses ca 500
nukleotider från vardera änden, och sammantaget insamlas 5–10 gånger så mycket
sekvens som behövs för att täcka hela genomet. Med hjälp av dator fogas sekvenserna
samman. Eventuella luckor, där sekvens saknas, kräver speciella åtgärder för att fyllas.



baseras på genetisk kunskap, och en be-
tydande del av EST-informationen är
framtagen på uppdrag av läkemedels-
företag.

Kartläggningsarbetet
kan elimineras
Ett annat betydelsefullt bidrag till

den snabba utvecklingen inom genom-
analysen som Venter lämnat är en ny
strategi för sekvensning av bakteriernas
arvsmassor. Tidigare ansåg man att det
för sekvensanalys av stora arvsmassor,
som bakteriers och högre organismers,
krävs en översiktlig karta över genomet,
och att klonade DNA-fragment vars lä-
gen på kromosomen är kända samlas in
(se ovan angivna strategi för HGP). I
mitten av 1990-talet lanserade Venter
och hans medarbetare en ny strategi, be-
nämnd »whole genome shotgun»-se-
kvensning (Figur 1). Den stora fördelen
med metoden är att den eliminerar allt
tidskrävande karteringsarbete. Dess-
utom uppnår man en mycket stor nog-
grannhet i avläsningen i och med att
varje nukleotid avläses många gånger.

År 1995 blev en milstolpe i genom-
forskningen i och med att Venter och
hans medarbetare publicerade den förs-
ta sekvensen av arvsmassan från en fritt
levande organism, nämligen bakterien
Haemophilus influenzae. Detta var en
betydande vetenskaplig bragd som på
ett påtagligt sätt har visat hur mycket in-
tressant information man kan extrahera
ur DNA-sekvenser. I och med att Venter
visat att »whole genome shotgun»-
sekvensning fungerar startade en snabb
utveckling, och i dagsläget är sekven-
sen hos närmare 20 bakteriers arvsmas-
sor känd i minsta detalj, inklusive den
hos Escherichia coli.

Sekvensbestämning av
jästsvamp gav paradigmskifte
År 1996 blev ytterligare en milstolpe

inom genomforskningen. Detta år pub-
licerades den kompletta genomsekven-
sen för en encellig, eukaryot organism
(en cell med kärna), nämligen jäst-
svampen Saccharomyces cerevisiae.
Denna sekvens etablerades genom det
»gammalmodiga» förfarandet. Jästens
kromosomer kartlades först noggrant,
och kloner isolerades och lägesbestäm-
des innan avläsningen påbörjades. Se-
kvensavläsningen utfördes av ett »kon-
sortium» bestående av laboratorier i Eu-
ropa, Nordamerika och Japan.

Betydelsen av jästgenomets sekvens
har på ett dramatiskt sätt överträffat för-
väntningarna. Alla kärnförsedda orga-
nismer är i grunden uppbyggda på sam-
ma sätt vare sig de är encelliga eller fler-
celliga, och det maskineri som styr cel-
lers tillväxt är detsamma i jästcellen
som i människokroppens celler. Sålun-
da har jästcellen fungerat som en viktig

modell för att klarlägga hur celldelning
regleras, och därmed spelat en central
roll inom cancerforskningen.

Andra områden där forskning på den
enkla jästcellen spelat en stor roll gäller
de mekanismer som medierar transport
av protein- och RNA-molekyler i cel-
lens inre. Man kan sålunda utan över-
drift säga att tillgången till jästgeno-
mets sekvens medfört ett paradigm-
skifte inom biomedicinen.

Första arvsmassan från
flercellig organism avläst
Ett annat stort genombrott av ännu

färskare datum är sekvensningen av ge-
nomet hos rundmasken Caenorhabditis
elegans. Även om jästsvampen kan stå
som modell för utforskningen av kärn-
försedda cellers basala maskineri får
man inte någon information om det vik-
tiga samspel som råder mellan olika cel-
ler i en flercellig organism. Likaså kan
jästen av uppenbara skäl inte belysa till
exempel nervsystemets funktionella
uppbyggnad. Forskarvärlden har sålun-
da varit i behov av en enkel modell-
organism som kan lämna viktig infor-
mation om flercelliga organismers
funktioner, på samma sätt som kolibak-
terien och jästsvampen lämnat avgöran-
de bidrag till vår kunskap om den en-
skilda cellens grundläggande funktio-
ner.

Den organism som kommit att spela
denna roll är C elegans, som endast be-
står av cirka 1000 celler. Varenda cells
ursprung i maskkroppen har klarlagts,
liksom nervsystemets uppbyggnad på
cellulär nivå. I ett internationellt samar-
bete mellan forskargrupper i England
och USA har man lyckats sekvensbe-
stämma i det närmaste hela det 97 mil-
joner baspar stora genomet hos C ele-
gans. Den metod med vilken C elegans-
genomet sekvenserades var den tradi-
tionella, det vill säga kloner samlades in
och lägesbestämdes innan sekvensen
avlästes klon för klon.

Resultaten visar att genomet inne-
håller 19099 gener. Ungefär 40 procent
av generna uppvisar tydliga likheter
med gener som identifierats i andra or-
ganismer, vilket visar att levande orga-
nismer har en gemensam grundkon-
struktion. Av stort intresse är de stora
likheter som föreligger mellan denna
enkla rundmask och högre organismer,
inkluderande människan. Ett exempel
på vad vi lärt oss från C elegans är bety-
delsen av den programmerade cell-
döden, apoptos, som spelar en så stor
roll hos människan och andra flercel-
liga organismer.

Ändrade strategier
Det nya tänkande som Venter intro-

ducerade i mitten av 1990-talet med
»whole genome shotgun»-teknik för

sekvensning av bakteriers arvsmassor
har också satt sina spår inom HGP. Re-
dan 1996 föreslog Venter och hans med-
arbetare en ny strategi för HGP som
skulle onödiggöra det tids- och resurs-
krävande karteringsarbetet. Idén var att
man skulle skapa ett heltäckande bib-
liotek av stora DNA-fragment, så kal-
lade BAC-kloner, från människans
DNA. Genom att avläsa korta sekvenser
från ändarna av varje klonat fragment i
biblioteket skulle man kunna »vandra»
längs kromosomerna utan att ha en kar-
ta i sin hand. Projektet har fått stöd från
NIH i USA, och är i full gång.

Under våren 1998 skakade Venter
världen ännu en gång genom att föreslå
att man helt lägger om strategi för HGP
och tillämpar »whole genome shot-
gun»-sekvensning fullt ut. Därmed
skulle allt karteringsarbete bli överflö-
digt. Många har ställt sig tvivlande till
den nya strategin. De förväntade svårig-
heterna ligger framför allt i att den
mänskliga arvsmassan innehåller upp-
repade sekvenser, det vill säga identiska
eller nära besläktade sekvenser åter-
finns på många ställen i arvsmassan.
Det finns därmed risk att datorn kopplar
ihop fel sekvenser. Dessutom finns en
påtaglig risk att det kommer att bli ett
antal luckor i sekvensen som blir svåra
att fylla. I stället för en heltäckande se-
kvens riskerar man att få osamman-
hängande öar av DNA-sekvensen.

Kännetecknande för Venter är dock
att han tidigare tagit sig an ett antal ve-
tenskapliga utmaningar mot starka odds
och i samtliga fall visat att han kan in-
fria sin löften. Strategin skulle innebära
att sekvensningen av hela människans
genom kan avslutas på tre år till en kost-
nad som svarar mot cirka 10 procent av
HGPs ursprungliga budget.

För att genomföra projektet har ett
bolag bildats, Celera Genomics, som
ägs gemensamt av Venter och företaget
Perkin Elmer, vilket levererar de instru-
ment som används för avläsning av
DNA. Strategin bygger på att Perkin El-
mer har utvecklat ett nytt sekvensnings-
instrument som har en daglig avläs-
ningskapacitet på cirka en halv miljon
nukleotider råsekvens. I projektplanen
ingår att Venter till sitt förfogande skall
ha 230 sådana instrument till ett stycke-
pris av 1,5 miljoner kronor. För att de-
monstrera projektets genomförbarhet
har Venter lovat att Celera Genomics till
sommaren 1999 skall genomföra ett pi-
lotprojekt inom vilket sekvensen av ba-
nanflugans 165 miljoner baspar långa
arvsmassa bestäms.

En påtaglig konkurrens har uppstått
mellan aktiviteterna inom HGP och de
ansträngningar som görs inom Celera
Genomics. Nyligen har man dock de-
klarerat att man avser att samarbeta.
Venter kommer i sina ansträngningar att
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dra nytta av det arbete som görs inom
HGP för att verifiera att de hopkopp-
lingar som görs av hans slumpmässigt
fastställda sekvenser är korrekta. In-
trycket är sålunda att en hälsosam kon-
kurrens uppstått som kommer att på-
skynda projektet till gagn för mänsklig-
heten.

Spännande framtid
Avslutandet av HGP kommer inte att

innebära slutet på genomforskningen
utan snarare startpunkten på en ny och
ännu mera spännande epok. En av de ut-
maningar som återstår är att utforska
funktionen hos alla de gener som är ak-
tiva i människokroppen. »Functional
genomics» är redan ett etablerat be-
grepp och stora ansträngningar görs i
dagsläget för att utveckla nya teknolo-
gier som gör det möjligt att studera
funktionen hos de 10000-tals gener
som är aktiva i en människa från kon-
ceptionen till döden. Den funktionella
analysen kommer att ta både mera re-
surser och tid i anspråk än vad som
kommer att gå åt för att avsluta den in-
ledande deskriptiva fasen av HGP.

En annan stor utmaning är att klar-
lägga betydelsen av den genetiska vari-
ation som föreligger inom människo-
släktet. Vi vet i dagsläget att ungefär en
av 1000 nukleotider i människans arvs-
massa är variabel. I många fall är varia-
tionen betydelselös därför att den vari-
abla positionen är belägen mellan ge-
nerna eller i icke-kodande delar av ge-
nerna. I andra fall återfinns dock varia-
tionen i kodande delar eller inom den
region som reglerar genens aktivitet. I
sådana fall kan variationen ha en funk-
tionell konsekvens. Att identifiera de
variationer som medför ökad risk för
sjukdom är en av de största utmaningar-
na i HGPs förlängning.
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■ TILLVÄXTFAKTORER
Alla kroppens celler reagerar på olika signalämnen i omgivningen. De
kallas tillväxtfaktorer. 12 artiklar speglar forskning och tillämpning.
56 sidor. 90 kr.

■ MISSÖDEN, MISSTAG, MISSBRUK
Hur löser man konflikter vid missöden i vården? 21 artiklar om pro-
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■ VÅLD OCH AGGRESSIVITET
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48 sidor. 55 kr.

■ LUNGCANCER
Kunskaperna om lungcancerns biologi har ökat väsentligt på senare år,
vilket innebär nya möjligheter för både prevention och behandling.
Kombinationen av flera terapeutiska principer innebär bot, eller lind-
ring, för fler patienter. Sex artiklar ger överblick över möjligheter och be-
gränsningar med dagens terapimetoder.
36 sidor. 60 kr.
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