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ABSTRACT 

CYP2D6, a member of the cytochrome P450 enzyme system, has a central role in drug 

metabolism, it metabolizes 25 % of clinically used drugs. The gene that codes for the enzyme 

displays a high degree of polymorphism, which effects enzyme functions to various degrees. 

Aside from smaller mutations like SNPs, alleles may also feature duplications or deletion of 

the whole gene. Due to the clinical relevance of these mutations, a simple and precise method 

for genotyping is needed. In this study, a method based on pyrosequencing for copy number 

analysis was evaluated, wherein the copy number was determined by relative quantification to 

a reference gene CYP2D8P. During evaluation of the method, several adjustments were tried 

for optimization, including adjustments of annealing temperature and primer concentration. 

The results showed a difficulty in distinguishing between copy numbers using the method, as 

well as a high coefficient of variation. Therefore, further optimization is required before the 

method could be implemented into clinical practice. 
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INTRODUKTION 

Individuella skillnader i läkemedelseffekter kan bero på en rad faktorer, såsom kön, vikt, ålder 

och interaktioner med andra läkemedel. Därutöver kan genetiska variationer vara relevanta på 

samtliga nivåer av läkemedelspassagen genom kroppen, från upptag i t.ex. tarmen till 

receptorpåverkan och metabolism. Vad gäller metabolism sker detta i regel genom 

enzymatisk påverkan i levern, och då i huvudsak av enzymer som ingår i superfamiljen 

Cytokrom P450 (CYP). En av de viktigaste underfamiljerna i detta enzymsystem är CYP2D6, 

som i sin tur står för metabolismen av ca 25 % av kliniskt använda läkemedel, däribland 

många psykofarmaka och hjärtmediciner. Enzymet verkar genom att spjälka eller addera 

funktionella grupper till substratet, vilket möjliggör vidare enzymatisk nedbrytning och 

utsöndring med urinen. Aktiviteten hos enzymet kan dock av genetiska orsaker variera 

kraftigt mellan individer, varför genotypning av CYP2D6 kan vara viktigt som ett 

komplement vid inställningar och justering av läkemedelsdoser. 

    CYP2D6 kodas av en gen med en hög grad av polymorfi, och över hundra olika alleler har 

hittills identifierats med varierande grad av enzymfunktion. Fenotypen som allelerna ger 

upphov till kan klassificeras utifrån metabolisk hastighet: ”långsam metaboliserare” (LM), 

”intermediär metaboliserare” (IM), ”snabb metaboliserare” (SM) samt ”ultrasnabb 

metaboliserare” (UM) (S Kimura et al, 1989). Graden av enzymaktivitet får i sin tur klinisk 

relevans i fråga om biverkningar och terapeutisk dos för de CYP2D6-specifika läkemedlen, 

särskilt som ett flertal av dessa har ett snävt terapeutiskt intervall. För att exemplifiera detta 

kan nämnas en studie från 2010, där man fann en förhöjd frekvens av ultrasnabba 

metaboliserare bland självmordsfall, något som skulle kunna förklaras av utebliven 

terapeutisk effekt av antidepressiva enligt artikelförfattarna (AL Zackrisson et al, 2010). 

Ytterligare ett skäl till genotypning kan vara vid misstanke om ”non-compliance”. 



Genotypning kan då användas för att utesluta genetiska orsaker till otillräcklig terapeutisk 

effekt. Vidare kan nämnas att förhållandet mellan terapeutisk effekt och enzymfunktion kan 

vara det omvända i de fall metaboliten är den aktiva substansen. Ett exempel på detta är 

kodein, en s.k. pro-drug som omvandlas till morfin av CYP2D6, där ultrasnabba 

metaboliserare har en ökad risk för biverkningar (V Haufroid et al, 2015).  

    De vanligaste skälen till nedsatt enzymfunktion är deletioner, insertioner och 

punktmutationer. Utöver dessa mutationer är duplikationer och multiplikationer (CYP2D6* 

2xN) respektive deletion av hela genen (CYP2D6* 5) kliniskt relevanta. Deletion av genen 

ger upphov till en nedsatt metabolisk hastighet, medan duplikationer ger ökad hastighet. Den 

geografiska spridningen av dessa genvarianter är ojämn, med en låg frekvens av t.ex. 

CYP2D6 * 2xN i Sverige (ca 1%) och relativt hög i t.ex. Etiopien (29 %) och Italien (7-10 %) 

(E Söderbäck et al, 2005).  

    CYP2D6 är lokaliserad till kromosom 22 tillsammans med pseudogenerna CYP2D7 och 

CYP2D8P (S Kimura et al, 1989). En pseudogen är ett segment DNA som har en hög grad av 

homologi med en annan gen men som saknar förmågan att producera ett funktionellt protein. 

Denna likhet mellan CYP2D6 och dess pseudogener är ett centralt problem vid 

metodutveckling för genotypning, och måste tas hänsyn till vid utformning av primers för att 

undvika ospecifik amplifiering (I Meijerman et al, 2007).  

    Som nämnts ovan skiljer sig allelmutationerna av CYP2D6 stort i karaktär, från små 

punktmutationer till duplikationer och deletion av hela genen. Metoderna som f.n. används för 

genotypning är begränsade med avseende på vilka alleler som kan påvisas, varför fler än en 

metod i regel används kliniskt. För analys av punktmutationer, short nucleotide 

polymorphism (SNP), kan t.ex. PCR-Restriction fragment length polymorphism (RFLP) 

användas. Restriktionsenzymer används då för att ge allelspecifika fragment som kan påvisas 

med agarosgel (FJ Gonzalez et al, 1988). En annan metod för att detektera punktmuterade 



alleler är realtids-PCR, t.ex. med allelspecifika Taqman-prober för varje polymorfi (M 

Hiratsuka et al, 2000). 

    För att analysera variationer i kopietal kan long-range PCR användas, med primers 

specifika för ett område i skarven mellan två potentiella kopior av CYP2D6 (I Johansson et 

al, 1996). Long-range PCR är en metod där extra långa fragment kan amplifieras pga 

modifikationer av polymerasen. Duplikationer ger i denna metod upphov till ett PCR-

fragment av en specifik storlek, medan vildtypen inte producerar något fragment. Nackdelar 

med long-range PCR är dock att metoden är relativt omständlig och osäker, samt att det 

exakta kopietalet inte kan bestämmas (I Meijerman et al, 2007).  

    Vidare finns även metoder för kopietalsanalys baserade på realtids-PCR beskrivna (L 

Bodin et al, 2005). Då amplifieringen kan följas i realtid med hjälp av fluoroscerande prober, 

kan tröskelvärdet användas för att bestämma det ursprungliga antalet kopior. Amplifieringen 

av CYP2D6 jämförs då med en referensgen som är konstant i kopietal, med avseende på vid 

vilken cykel tröskelvärdet överskrids. Fördelar med realtids-PCR framför long range-PCR är 

att metoden är enklare, snabbare och att det exakta kopietalet kan bestämmas (I Meijerman et 

al, 2007).      

    Ytterligare en metod som kan användas, både för SNP och kopietal, är pyrosekvensering. 

Pyrosekvensering är en metod där nukleotidsekvensen bestäms genom syntes av 

komplementära strängar till templatet (M Ronaghi et al, 1998). Efter amplifiering med PCR 

denatureras den dubbelsträngade DNA-kedjan och hybridiserar med en sekvenseringsprimer. 

De fyra nukleotiderna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymidin (T) tillsätts sedan 

separat och i en förbestämd ordning, och inkorporeras av ett polymeras om de är 

komplementära till templatet. Vid inkorporering spjälkas pyrofosfat från nukleotiderna, vilket 

konverteras till ATP av ATP sulfurylas. Detta driver i sin tur omvandlingen av luciferin till 

oxyluciferin av enzymet luciferas, vilket ger upphov till ljussignaler som kan detekteras med 



en ”charged-coupled device” (CCD). Reaktionen sker under kontinuerlig nedbrytning av 

nukleotider via enzymet apyrase, vilket innebär att fria nukleotider tvättas bort mellan varje 

nukleotidtillsats. Ljussignalerna som produceras vid inkorporering är proportionerliga till hur 

många nukleotider som byggts in, vilket i sin tur dels är beroende på nukleotidsekvensen och 

dels på mängden templat.  

    Pyrosekvensering kan t.ex. användas för att analysera punktmutationer (M Simou et al, 

2017), för genomsekvensering (GH Huang et al, 2017) eller analys av allelfrekvenser hos en 

population i blandade prov (M Esteban-Ballesteros et al, 2017). En generell begränsning med 

pyrosekvenseirng är dock att ljussignalerna inte ökar linjärt efter inkorporering av mer än 5 

nukleotider, något som dock fr.a. är ett problem vid genomsekvensering. Vidare kan även 

okända polymorfier såsom insertioner och deletioner ge felaktiga resultat vid genotypning av 

SNP, då tillsatsordningen av nukleotider inte är utformad med hänsyn till dessa. Med dessa 

begränsningar i åtanke är dock pyrosekvensering en metod med hög precision och relativt 

enkel vad gäller både utförande och avläsning, varför den kan vara ett alternativ för klinisk 

rutinverksamhet (M Ronaghi et al, 1998). 

Syftet med detta projekt var att utvärdera en pyrosekvenseringsmetod beskriven av Söderbäck 

et al (2005) för analys av CYP2D6 kopietal. I metoden används sekvenseringsprimers som 

hybridiserar uppströms om en region med sekvensskillnader mellan CYP2D6 och en 

referensgen CYP2D8P. Tillsatsordningen av nukleotider är utformad så att de resulterande 

ljustopparna delvis är gemensamma för båda generna och delvis specifika för respektive gen. 

Ljussignalerna som de CYP2D6-specifika nukleotidtillsatserna ger upphov till jämförs sedan 

med signalerna från referensgenen, som är konstant i kopietal, vilket ger olika kvoter 

beroende på antalet kopior av CYP2D6.  

 

 



MATERIAL OCH METOD 

Metoden som beskrivs nedan är utvecklad av Söderbäck et al (2005).  

Provmaterial 

Provmaterialen bestod av frysta blodprover i EDTA-rör från svenska patienter. 

Patientproverna var sedan tidigare analyserade för kopietal av CYP2D6 med två tidigare 

metoder, en baserad på realtids-PCR och den andra på RFLP. Klinisk kemi UAS (Uppsala 

Akademiska Sjukhuset) har ett generellt tillstånd att använda avidentifierade patientprover för  

metodutveckling. 

DNA-extraktion 

DNA extraherades manuellt från blodprov med QIAamp® DNA Blood MiniKit (51104, 

Qiagen). DNA-koncentrationen och renheten bestämdes fotometriskt med Nanodrop™ 1 

(ND-ONE-W, Thermo Scientific), varefter extrakten späddes till 5 ng/µL med 

elueringsbuffert från QIAamp® DNA Blood MiniKit.  

PCR 

DNA amplifierades med GeneAmp® PCR System 9700 (Applied Biosystems) och reagens 

från Qiagen (Pyromark PCR Kit), samt primers från BioMers. Sekvensen för primern 

uppströms (A1058FP) var  5′-GGTGGCTGACCTGTTCTYTG-3′ och för primern nedströms 

(A1051RPB) 5′-GGGCTCACGCTGCACATC-3′. A1058FP är en s.k. ”degenerate primer”, 

dvs en blandning av primers med små sekvensskillnader, i detta fall en variation på positionen 

Y med antingen C eller T. Dessa primers införskaffades även separata för att kunna justera 

koncentrationsförhållandet dem emellan. 



 Totalvolymen per rör var 25 µL, där slutkoncentrationen av respektive primer var 200 nM, Q 

Solution 2 mM, CoralLoad Concentrate x10, PyroMark PCR Mastermix x1 och DNA ca 10 

ng/rör. 

PCR-programmet startade med 15 min enzymaktivering vid 95C, följt av 45 cykler av 95C i 

30 sek, 59ºC i 30 sek och 72C i 30 sek. Programmet avslutades med en 10 min elongering i 

72C.  

Kontroll av extraktion och PCR med agarosgelelektrofores 

DNA-extraktionen och PCR-amplifieringen kontrollerades vid ett tillfälle med agarosgel- 

elektrofores, med avseende på amplifiering av ett förväntat fragment om 100 baspar. DNA 

infärgades med GelRed™ (10416-014, Invitrogen), koncentrationen av agarose var 1,5% och 

gelen kördes ca 90 min vid 112 volt. Därefter avlästes gelen under UV-transilluminering i 

Chemidoc™ XRS+ (1708265, BioRad) 

Pyrosekvensering 

De sekvenseringsprimers som användes var A685FP (5′-CGGGATGGTGACCACCTC-3′) 

samt A1050FP (5′-GGCCTCCTGCTCATGATCC-3′). Tillsatsordningen av nukleotider för 

A685FP  var CGACACTC, och för A1050FP CTACATGCT. För pyrosekvenseringen 

användes Pyromark Q48 autoprep (Qiagen) med tillhörande programvara, samt reagens-kit 

från samma företag (Pyromark Q48 Advanced CpG Reagents).  

Dataanalys 

Resultaten från pyrosekvenseringen kontrollerades i programvaran till 

pyrosekvenseringsinstrumentet. Signalstyrkan för nukleotidtillsatserna (sammanställt i ett s.k. 

pyrogram) exporterades till Excel för vidare analys. Kvoterna av signalstyrkan för de 

CYP2D6- och CYP2D8-specifika nukleotidtillsatserna beräknades och utvärderades vad 

gäller distinktion mellan olika kopietal. 



Optimering 

Utöver de inställningar som beskrivits ovan testades även DNA-koncentrationer på 2,5ng/µL 

samt 10 ng/µL. Vad gäller PCR-programmet testades annealingtemperaturer från till 61ºC, 

samt 40 cykler istället för 45. Vidare testades ett antal olika koncentrationsförhållanden av de 

primersekvenser som utgjorde PCR-primer A1058P.  

Statistik 

Beräkningar av medelvärde och variationskoefficient är utförda i Excel. Då metoden inte är 

optimerad är det inte motiverat med en statistisk verifiering av metoden.  

 

RESULTAT 

I utvärderingen av metoden användes inledningsvis grundinställningar enligt Söderbäck et al. 

Därefter testades ett antal justeringar i syfte att optimera metoden. Målet med optimeringen 

var att prov förbestämda för olika kopietal skulle vara möjliga att skilja åt med hjälp av de 

tillsatskvoter som erhålls från de resulterande pyrogrammen. Tillsatskvoten som visas här och 

som diskuteras nedan kommer från sekvenseringsprimer A685FP; ljussignalen från 

nukleotidtillsats 6 dividerat med signalen från nukleotidtillsats 8. Därutöver finns ett antal 

möjliga tillsatskvoter från båda sekvenseringsprimers, som uppvisade samma mönster vad 

gäller påverkan av metodjusteringar. 

 

Kontroll av extraktion 

DNA-koncentrationen och renheten mättes fotometriskt med Nanodrop™ 1. Medelvärdet för 

DNA-koncentrationen var 18,4 (6,2-41,0) ng/µL och för renhetsgraden 1,9 (1,6-2,4).  

 

 



Optimering av DNA-koncentration 

Optimal DNA-koncentration testades på prov med kopietal 2 med tre olika koncentrationer; 

2,5 ng/µL, 5 ng/µL samt 10 ng/µL. Resultaten visade att 5ng/µL producerade de jämnaste 

värdena, med en variationskoefficient på 8% (tabell 1). Denna koncentration användes därför 

vid vidare optimeringsförsök. 

Tabell	1.	Spridningsmått	och	medelvärde	för	olika	DNA-koncentrationer	för	prov	med	kopietal	2.	Medelvärdet	avser	kvoten	
av	signalstyrkan	från	nukleotidtillsats	6/8	för	primer	A685FP.		

 Medelvärde CV% Antal prov 

2,5 ng/µL 0,9 13 12 

5 ng/µL 0,9 8 12 

10 ng/µL 0,7 19 12 

 

 

Agarosgelelektrofores för kontroll av PCR-amplifiering 

För att kontrollera spädningen av DNA-extrakt samt PCR-amplifieringen analyserades ett 

antal prov med kopietal 0-3 med agarosgelelektrofores. Resultatet visade ett förväntat DNA-

fragment om ca 100 baspar i samtliga brunnar, och en större intensitet av GelRed med högre 

DNA-koncentration (figur 1). 

 

 

 



 

Figur	1.	Agarosgel	av	PCR-fragment.	Brunn	1:	Storleksmarkör.	2-4:	Kopietal	3.	Brunn	5-7:	Kopietal	2.	Brunn	8-10:	Kopietal	1.	
Brunn	11-13:	Kopietal	0.	Prov	med	respektive	kopietal	(0-3	kopior,	genotypat	sedan	tidigare)	testades	med	3	olika	DNA-
koncentrationer:	2,5ng/µL	(vä),	5ng/µL	(mi),	10	ng/µL	(hö).	Ljusstyrka	indikerar	DNA-infärgning	med	GelRed,	där	röd	färg	
representerar	högst	intensitet.	 

 

Optimering av PCR-program 

I metoden användes en ”degenerate primer” som bestod av två primersekvenser med olika 

smältpunkter, en CYP2D6-specifik och en CYP2D8P-specifik. Syftet med justeringen av 

annealingtemperaturen var att uppnå en jämn amplifiering av de båda generna. Detta skulle då 

ge kvoter om ca 0 för kopietal 0; 0,5 för kopietal 1; 1 för kopietal 2 samt 1,5 för kopietal 3.  

Annealingtemperaturer från 58-61ºC testades, där 59ºC var grundinställningen (tabell 2). 

Generellt sågs ökade tillsatskvoter med högre temperaturer, även om resultaten var något 

spretiga. Vidare sågs även en minskad spridning av värden vid 60ºC och 61ºC, och 61ºC 

visade den tydligaste skillnaden mellan kopietal 2 och 3. Slutligen testades ett PCR-program 

med 40 cykler istället för 45, som dock avfärdades pga hög överlappning av tillsatskvoten för 

kopietal 2 och 3.  

 

 

 



Tabell	2.	Justeringar	av	annealingtemperatur	och	antal	cykler.	Medelvärdet	avser	kvoten	av	signalstyrkan	från	
nukleotidtillsats	6/8	för	primer	A685FP.	Kopietalet	(0-3	kopior)	var	genotypat	sedan	tidigare	för	proven.		

 0 kopior 1 kopia 2 kopior 3 kopior 

 𝑥 CV% n 𝑥 CV% n 𝑥 CV% n 𝑥 CV% n 

Standard 
(59ºC) 

0,1 50 3 0,4 10 6 0,6 36 12 0,8 26 11 

58ºC 0,0 - 1 0,5 - 1 1,0 18,4 2 1,2 30 2 

60ºC 0,1 - 1 0,8 - 1 1,4 0 2 1,3 2 2 

61ºC 0,0 - 1 0,9 - 1 1,1 7 2 1,7 3 2 

40 cykler 0,1 - 1 0,5 - 1 0,8 23 2 0,9 8 2 

 

Optimering av PCR-primer AF1058P 

PCR-primern AF1058 var en s.k. ”degenerate primer”, vilket innebär en blandning av olika 

primers med små sekvensskillnader. Blandningen i detta fall bestod av en primersekvens 

avsedd för amplifiering av CYP2D6 (C) och en för CYP2D8P (T). För att testa justeringar av 

koncentrationsförhållandet dem emellan, införskaffades dessa primers separat. De 

procentuella förhållandena som testades var inom spannet 40C/60T och 65C/35T. Resultaten 

från dessa försök visar en högre kvot med högre koncentration av CYP2D6-specifik primer, 

dock med en stor spridning av dessa värden (tabell 3). För att söka reducera denna spridning 

blandades därför primers i större kvantiteter för att därefter tillsättas till mastermixen. Som 

framgår av tabell 3 blev variationskoefficienten avsevärt lägre av detta.  

    Exempel på pyrogram för prov med olika antal kopior av CYP2D6 visas i figur 2. Där kan 

ses att ljussignalerna från CYP2D6 blir proportionerligt högre med högre kopietal. 

Tillsatskvoten är från primer A685FP, ljustoppen från nukleotidtillsats 6 dividerat med 

ljustoppen från nukleotidtillsats 8. I dessa exempel erhålls en kvot på ca 0 för kopietal 0; 0,5 

för kopietal 1; 1 för kopietal 2; 1,5 för kopietal 3. Dessa är de förväntade kvoterna som erhölls 

i originalartikeln. 

 



 
	Tabell	3.	Koncentrationsjusteringar	av	PCR-primer	AF1058P.	Primern	var	en	”degenerate	primer”	och	bestod	av	en	CYP2D6-
specifik	sekvens	(C)	och	en	CYP2D8-specifik	sekvens	(T).	Dessa	primersekvenser	blandades	separat,	i	de	procentuella	
förhållanden	som	anges	i	tabellen.	*	indikerar	att	förhållandet	är	färdigblandat	i	större	kvantiteter.	”Standard”	avser	
degenerate	primer,	dvs	den	primer	som	användes	i	originalartikeln.	

 
 

 0 kopior 1 kopia 2 kopior 3 kopior 

 𝑥 CV% n 𝑥 CV% n 𝑥 CV% n 𝑥 CV% n 

Standard 0,1 50 3 0,4 10 6 0,6 36 12 0,8 26 11 

50C/50T 0,0 25 3 0,5 69 5 0,8 8 8 0,9 64 8 

50C/50T* 0,1 - 1 0,4 - 1 0,7 6 2 0,9 3 2 

55C/45T 0,0 28 2 0,5 18 5 0,8 24 11 1,5 67 9 

60C/40T 0,0 20 2 1,3 70 7 1,4 47 10 1,7 46 7 

60C/40T* 0,0 0 2 0,8 9 9 1,2 25 21 1,5 18 11 

65C/35T 0,0 - 1 1,6 - 1 3,1 1 2 3,4 1 2 

40C/60T 0,0 - 1 0,3 - 1 0,6 2 2 0,8 3 2 



	
Figur	2.	Exempel	på	pyrogram	för	prov	med	olika	antal	kopior	av	CYP2D6.	Y-axeln	visar	relativ	ljusstyrka	och	x-axeln	visar	
nukleotidtillsatsordningen	för	primer	A685FP.	Nukleotidtillsats	1	är	en	negativ	kontroll	och	ska	inte	ge	upphov	till	
ljussignaler.	Tillsats	2-3	är	komplementära	till	både	CYP2D6	och	referensgenen.	Tillsats	4-6	(markerat	med	rött)	är	
komplementära	till	endast	CYP2D6	och	tillsats	7-8	(grönt)	är	komplementära	till	endast	referensgenen	CYP2D8P.	 

 

 



DISKUSSION 

Syftet med detta projekt var att utvärdera och optimera en metod för kopietalsanalys av 

CYP2D6 beskriven av Söderbäck et al. Pyrosekvensering, som metoden är baserad på, är 

relativt väletablerad för kopietalsanalys och har använts för genotypning av ett flertal olika 

gener i detta syfte (G Pielberg et al 2003, MK Kringen et al 2012). En särskild fördel med 

pyrosekvensering i detta sammanhang är dess höga precision i att differentiera mellan gener 

med mycket små sekvensskillnader (A Ahmadian et al, 2000). Detta kan utnyttjas vid 

förekomst av pseudogener för relativ kvantifiering, vilket är fallet i metoden beskriven av 

Söderbäck et al. En begränsning med metoden är dock att eventuella duplikationer inte kan 

preciseras till en specifik allel. Det innebär att fenotypen till viss del blir oklar vid förekomst 

av både duplikationer och andra mutationer som påverkar enzymfunktionen, eftersom man då 

inte vet om den muterade allelen eller vildtypen är duplicerad (A Gaedigk et al, 2007).  

    I utvärderingen och optimeringen av Söderbäcks metod var det huvudsakliga målet att 

uppnå tillräckligt hög specificitet för olika kopietal vad gäller tillsatskvoter av nukleotider. I 

samband med detta testades flera justeringar av PCR-programmet, främst gällande 

annealingtemperatur och koncentrationer av primern AF1058FP. De centrala och 

återkommande problemen i metodutvecklingen var dels den höga variationskoefficienten för 

tillsatskvoter för ett och samma kopietal, dels distinktionen mellan 2 och 3 kopior. Detta är 

också anledningen till varför prov förbestämda för dessa kopietal analyserades fler gånger än 

övriga prov. Prov med kopietal 0 (CYP2D6*5) analyserades av motsatt skäl minst gånger, då 

ljusmönstren som dessa prov gav upphov till konsekvent var specifika och utan tendenser till 

överlappning med ljusmönstret för kopietal 1.  

   Vad gäller variationskoefficienten testades först DNA-koncentrationens inverkan på denna 

med tre olika koncentrationer, där 5 ng/µL sågs producera de jämnaste resultaten (tabell 1). 

Detta överensstämmer också med DNA-koncentrationen som användes i originalartikeln. Vad 



gäller kvarstående variation i tillsatskvoter finns flera möjliga förklaringar. En möjlig 

bidragande faktor är variationer i koncentrationen av magnetpartiklar i lösningen tillhörande 

pyrosekvenserings-kitet. Då denna reagens krävde blandning med vortex efter var 3:e till 4:e 

tillsats och koncentrationen endast uppskattades visuellt, kan antagligen en viss varians 

förklaras av detta. Denna variation torde dock vara liten då instruktionerna till reagenskitet 

följdes och pyrosekvensering är en etablerad metod.  

    En annan tänkbar förklaring till den höga variationskoefficienten är variationer i tillsatta 

volymer av primern AF1058P. Som diskuteras nedan bestod denna primer egentligen av två 

primers, och som framgår av tabell 3 hade variationer i förhållandet mellan dessa två en stor 

påverkan på tillsatskvoterna. Då volymerna som tillsattes med dessa primers var mellan 1,4 

och 2,6 µL, bör därför även små variationer i tillsatta volymer haft en stor påverkan på 

resultatet. Detta kan dock endast förklara varians mellan analystillfällen, då dessa primers 

tillsattes i en mastermix och proven i samma analys då får samma primerförhållande. För att 

testa denna variation som en potentiell felkälla, blandades därför dessa primers i större 

kvantiteter för att därefter tillsättas till mastermixen. Som framgår av tabell 3 blev spridningen 

av tillsatskvoter av detta väsentligt lägre, men tendensen till överlappning mellan kopietal 

kvarstod delvis. Slutligen bör påpekas att den höga variationskoefficienten försvårar 

tolkningen av påverkan av de olika metodjusteringarna, särskilt de inställningar som prövats 

med relativt få prov.    

    Vad gäller primern A1058FP, användes i de ursprungliga inställningarna en s.k. 

”degenerate primer”, dvs en mixtur av primers med små sekvensskillnader, i detta fall en 

primer för amplifiering av CYP2D6 och en för CYP2D8P. Denna typ av variabel primer är 

dock inte okomplicerad att använda för relativ kvantifiering och kan ge upphov till en skev 

amplifiering av templaten (SJ Green et al, 2015). Primersekvenserna införskaffades därför 

separata för att testa detta som potentiell felkälla och för att kunna justera 



koncentrationsförhållandet dem emellan. Resultaten från dessa försök visar som förväntat att 

tillsatskvoten generellt blir högre då koncentrationen av den CYP2D6-specifika primern 

förhöjs (tabell 3). Därutöver visade sig distinktionen mellan tillsatskvoterna för 2 och 3 kopior 

förstärkas vid vissa analystillfällen med en förhöjd CYP2D6-primerkoncentration, vilket dock 

inte framgår statistiskt ur tabell 1. Detta är alltjämt förklaringen till varför den färdigblandade 

primermixturen med 60% CYP2D6-primer och 40% CYP2D8-primer har analyserats flest 

gånger.  

    Vidare testades påverkan av olika annealingtemperaturer på amplifieringen av de båda 

generna. Som diskuterats av Söderbäck et al, kommer potentiella ojämnheter i amplifieringen 

av sekvenskillnaden om ett baspar i primern AF1058P, och dessa primersekvenser 

konvergerar vad gäller effektivitet inom ett fönster av 58-61ºC annealingtemperatur. Enligt 

samma artikel gynnades amplifieringen av CYP2D6 av temperaturer högre än detta fönster, 

medan CYP2D8 amplifierades i högre grad vid lägre temperaturer. Resultaten från detta 

försök var dock delvis motstridiga, då 59ºC visade en lägre amplifiering av CYP2D6 än 58ºC 

(tabell 2). Fler analyser skulle behövas för att utvärdera detta. Slutligen testades även en 

justering av PCR-programmet med 40 cykler istället för 45. Resultatet av det programmet 

visade dock en stor överlappning mellan kopietalskvoter, varför denna inställning avfärdades. 

    Som nämndes inledningsvis var ett centralt problem i metoden låg specificitet av 

tillsatskvoter för kopietal 2 och 3 och i mindre mån kopietal 1. Vid en jämförelse med 

resultaten från originalartikeln kan även tendenser till detta ses där, då spridningen av 

tillsatskvoter för kopietal 2 och 3 var högre än för kopietal 1. Detta tycks dock inte vara ett 

problem i originalartikeln, då spannet av värden för olika kopietal inte överlappar varann. Det 

kan även nämnas att denna ökning av varians med kopietalet återfinns i en annan 

pyrosekvenseringsmetod för kopietalsbestämning av CYP2D6 (T Langaee et al, 2015). 



Ytterligare en tydlig skillnad från originalartikeln vad gäller tillsatskvoter, var att kvoterna 

blev betydligt lägre. I originalartikeln erhölls en kvot kring 0,5 för kopietal 1, 1 för kopietal 2 

och 1,5 för kopietal 3, vilket är förväntat givet att referensgenen är konstant i kopietal och de 

båda generna amplifieras i lika hög grad. Försöken i denna artikel gav dock medelkvoter om 

0,44 respektive 0,64 och 0,79 vid originalinställningarna (tabell 1-3), vilket indikerar att 

CYP2D6 har amplifierats i lägre grad än referensgenen. Detta behöver dock inte i sig vara ett 

problem såvida de olika kopietalen är lätta att särskilja, vilket dock inte var fallet i dessa 

försök. 

    Sammanfattningsvis kan konstateras att de metodjusteringar som beskrivits ovan inte 

reducerade problemen med låg specificitet för tillsatskvoter i tillräckligt hög grad. Någon 

förklaring till detta har inte hittats, och liknande problem diskuteras inte i originalartikeln. 

Möjliga fortsättningar på optimeringen kan vara fler analyser av de annealingtemperaturer 

som testats (då resultaten var motstridiga) samt kombinationer av olika inställningar, t.ex. 

olika primerförhållanden tillsammans med variationer i annealingtemperatur.   
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