
❙ ❙ Det är nu lite över 60 år sedan dan-
sken Henrik Dam och amerikanen Ed-
ward Doisy tilldelades Nobelpriset för
sin upptäckt och kemiska karakterise-
ring av ett fettlösligt vitamin [1]. Ur-
sprunget till upptäckterna var en serie
studier kring metabolismen av koleste-
rol vid universitetet i Köpenhamn i slu-
tet av 1920-talet. Då brist på vitaminet
befunnits leda till blödningar på grund
av en störning i blodkoaguleringen döp-
tes detta till vitamin K. Detta med anled-
ning av att k är den första bokstaven i or-
det koagulering (på de skandinaviska
och tyska språken). 

Några år innan Dam och Doisy fick
sitt Nobelpris hade en amerikansk ke-
mist, Karl Link, lyckats identifiera en
svampprodukt. Links studier föranled-
des av att ett stort antal kor i norra USA
blött till döds efter att ha ätit mögeldrab-
bat djurfoder. Link valde att kalla sub-
stansen för warfarin efter The Wisconsin
Alumni Research Foundation, den stiftel-
se till vilken han skänkt patenträttigheter-
na. Warfarin skulle senare visa sig funge-
ra som antagonist till just vitamin K.

Idag vet man att brist på vitamin K för-
hindrar blodets koagulering genom att
karboxyleringen av glutamatenheter i
flera blodkoagulerande proteiner häm-
mas. Denna karboxyleringsreaktion ka-
talyseras vanligen av ett vitamin K-bero-
ende karboxylas, som använder syre och
en reducerad form av vitamin K för att
addera en enhet koldioxid till glutamat,
varvid γ-karboxiglutamat bildas. Denna
modifiering gör att kalcium kan binda

till koaguleringsfaktorerna, som i sin tur
interagerar med membranytan i trombo-
cyterna så att blodet levras. Den andra
reaktionsprodukten som bildas vid kar-
boxyleringen är vitamin K 2,3-epoxid,
som sedan, med hjälp av enzymet vita-
min K-epoxidreduktas (VKOR), åter-
förenas med den reducerade vitamin K-
molekylen.

Det är VKOR som warfarin är riktat
mot. I höga doser orsakar warfarin blöd-
ningar, en egenskap som bland annat ut-
nyttjas för framställning av råttgift. Till-
sätter man warfarin i rätt dos, däremot,
förhindrar det effektivt blodets koagule-
ring. Detta gör warfarin till ett utomor-
dentligt preparat för människor, mot
blodproppar i exempelvis lungorna,
hjärtat och hjärnan. Få läkemedel har
dock ett så pass snävt terapeutiskt dosin-
tervall som warfarin, vilket ibland kan
vara ett problem.

Den gen som kodar för det vitamin K-be-
roende karboxylaset klonades och ka-
rakteriserades redan i början av 1990-ta-
let [3].Genen för VKOR, däremot, har
man inte lyckats klona förrän alldeles
nyligen. I två artiklar i samma nummer
av Nature beskriver de två forskarlagen
två olika tillvägagångssätt som ledde
fram till kloningen av VKOR [4, 5].
Kloningsstrategierna beskrivs i detalj i
de två artiklarna och kommenteras i en
nyhetsartikel [2, 4, 5].

Redan tidigare har man kartlagt rått-
respektive musvarianten av VKOR [6]. I
råttan är VKOR lokaliserad till kromo-
som 1 och i musen till kromosom 7. Man
vet också att mutationer i kromosom 16
hos människan leder till defekter hos fle-
ra vitamin K-beroende koaguleringsfak-
torer och nedsatt VKOR-aktivitet [7].
Med hjälp av dessa kunskaper kunde
Rost och Li och deras respektive medar-
betare klona den humana VKOR-genen
[4, 5].

Båda forskarlagen lokaliserade
VKOR till kromosom 16 i humangeno-
met. Rost och medarbetare lyckades, ge-
nom att studera warfarinresistenta pati-
enter, visa att VKOR kodar för ett litet
transmembrant protein i det endoplas-
matiska retiklet [4]. Li och medarbetare,
å andra sidan, använde sig av en teknik
som kallas »RNA interference« (RNAi).
Med hjälp av denna kunde de visa att en
hämning av VKOR leder till en nedgång
i VKOR-aktviteten [5].

Dessa upptäckter kan bli användbara vid
vidare studier av VKOR och de reaktio-

ner som är involverade i blodkoagule-
ring och resistens mot warfarin. I och
med detta kan nya och bättre vitamin K-
antagonister komma att utvecklas, både
för behandling av blodproppar och för
bekämpning av råttor. Detta kan hjälpa
till att lösa de problem som ibland upp-
står på grund av warfarinets snäva dos-
intervall. De nya kunskaperna om
VKOR kan även leda till utveckling av
nya strategier för behandling av läkeme-
delsresistenta patienter. På sikt kan det-
ta möjligen även komma att inkludera
terapeutiska gentekniker.
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