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Sammanfattning
Vetenskapen har på senare år försökt fastställa de olika orsaker som leder till fetma. Det är känt att högt energiintag
och för lite motion för eller senare hos de flesta individer resulterar i fetma. Det som kan konstateras är att ärftlighet
i samspel med miljön vi lever i och påverkas av kan vara den huvudsakliga orsaken till en rad sjukdomar inklusive
fetma. På senare år har forskare upptäckt olika gener som på ett eller annan sett är involverade i
ämnesomsättningen. En sådan gen är ”fat mass and obesity associated gene”, FTO. Denna gen återfinns på
kromosom 16 och har en storlek på 410 kilobaspar. Genen består av nio kodande områden, exoner, och 8 icke
kodande områden, introner. Genens funktion är inte fastställd men den tycks både reglera ämnesomsättningen och
lipolysen i kroppen. Tidigare studier har konstaterat att en specifik polymorfi i nukleotid rs9939609 medför ökad
risk för sjuklig fetma. Uppsättningen som förekommer i nukleotiden uttrycks med A och T. Där dubbel uppsättning
av A- allelen klassas som ärftlig risk för fetma. Syftet med detta examensprojekt är att bestämma polymorfi hos
FTO genen med hjälp av två olika pyrosekvenserings- baserade metoder. Metod 1 bygger på extraktion av DNA
från helblod, sedan amplifiering med PCR och slutligen pyrosekvensering. Metod 2, som jämfördes med metod 1,
bygger på PCR direkt på helblod och pyrosekvensering. Blod från 97 friska individer analyserades. Med metod 1
konstaterades förekomst av följande genotyper i provmaterialet, 11 A/A homozygota, det vill säga har riskallelen
för fetma i dubbeluppsättning, 50 A/T heterozygota och 36 T/T, vildtyp, som står för minskad ärftlig risk för fetma
respektive ingen alls. Med metod 2 som skulle testas, visade sig resultatet överensstämma med metod 1. Med
metod 2 erhölls följande resultat 11 A/A, 49 A/T och 34 T/T. Med metod 2 kunde inte 3 prov analyseras. Slutsatsen
som kan dras utifrån studien i detta projekt är att metod 2 är likvärdig metod 1 ur analyssynpunkt. Metod 2 är
arbetsbesparande tidsmässigt och även billigare då DNA extraktionssteget inte behöver genomföras.

Abstract: Science has for a long time looked for an answer for obesity. Obesity is often explained as the problem
of the energy we eat and don’t use, but obesity might also have hereditary causes, where specific genes might play
an important role. One of the recent genes found is the fat mass and obesity associated gene, FTO, which is located
on chormosome 16 and has a size of 410 kilobasepairs. The gene is composed of nine exons and eight introns. The
function of the gene is not known in detail, but studies has indicated that the gene could play a part in regulating the
metabolism and fat cell lipolysis. The purpose with this examination degree project was to compare two methods
for analysis of polymorphism in the FTO gene. Method 1 is based on DNA purification from whole blood,
amplification with PCR, and finally detection using pyrosequencing. In method 2 PCR is performed on whole
blood directly without prior DNA purification. Pyrosequencing was used with this method also to detect the
polymorphism. Earlier studies have shown that theSNP (single nucleotid polymorphism) rs9939609, is associated
with increased risk for obesity. Results obtained using method 1 were, 11 individuals had the A/A genotype, 50 was
heterozygous (A/T), and 36 the wild type form (T/T), that is not associated with an increased risk for obesity. With
method 2, the same result as with method 1 was obtained for the 94 samples of blood analyzed; 11 A/A, 49 A/T and
34 T/T were obtained. Remaining three samples of the 97 analyzed, failed in the pyrosequencing with method 2.
The conclusions with this degreeprojcet were that method 1 and 2 gave the same results. Method 2 is
recommended as it is faster and less expensive, as no prior DNA purification is needed.
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Introduktion
Fetma
Orsaken till sjukdomen fetma är omdebatterat. Fetma kan bero på ett högt energiintag och
små energiutgifter men fetma är sannolikt ett tillstånd som har multifaktoriella orsaker
(Nilsson- Ehle, 2003). Orsakerna till fetma inkluderar faktorer som energitillförsel som
omfattar födointag, ätmönster och kostsammansättning. Det som vägs mot energitillförseln är
energiutgifter i form av fysisk aktivitet, basalmetabolism och termogenes (Reilly, 2008).
Basalmetabolismen utgör den största delen av energiutgifterna och innefattar de processer i
kroppen där näring tas upp, bryts ner för att sedan omvandlas till energi som olika organ och
vävnader behöver för att fungera (Nilsson- Ehle, 2003, Lundh & Malmquist, 2005).

Ett sätt att mäta fetma är måttet BMI (Body Mass Index/kroppsmasseindex). BMI är ett mått
där kroppsvikten ställs i relation till längden. BMI beräknas genom att vikten i kilogram
divideras med den kvadrerade längden i meter, det vill säga kg/m2. Ett normalt BMI ligger i
intervallet 20- 25, medan mindre allvarlig övervikt förekommer vid ett BMI på 25-30. Ett
BMI på 30- 35 klassas som fetma och BMI- mått över detta intervall behandlas ofta, antingen
medicinskt eller kirurgiskt (Abrahamsson, 2006, Lundh & Malmquist, 2005).

Fetma kan idag klassas som en världsepidemi. Ungefär 1 miljard människor har ett BMI över
25 och 300 miljoner av dessa har ett BMI över 30. Fetma är starkt förknippat med en rad olika
sjukdomar som diabetes av typ 2, samt hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma är en bidragande
orsak till höga sjukvårdskostnader framförallt i de industrialiserade länderna. I USA anses
fetma- relaterade sjukdomskostnader kosta 100 miljarder dollar. Det som har iakttagits på
senare år är att en kraftig ökning av barn och ungdomar som är överviktiga (Scuteri m.fl.
2007).

I Sverige har antalet människor som lider av fetma fördubblats de senaste 20 åren. En halv
miljon människor anses överviktiga i Sverige (Statens beredning för medicinsk utvärdering,
2002). Barnfetman i västvälden är idag ett stort problem. Detta tycks vara en kombination av
allt för lite fysisk aktivitet och täta energiintag som framför allt innehåller fett och socker och
väldigt lite kostfiber.
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Det anses att det är framför allt tillgången och tillgängligheten på sötade varor som
läskedrycker och liknande som behöver begränsas i en stor utsträckning om denna trend ska
bromsas. Studier indikerar på att förebyggande åtgärder måste omfatta även barnen, eftersom
en tidig insats kan innebära en gynnsam förändring (Abrahamsson, 2006).

FTO genen (Fat mass and obesity associated gene)
Ett antal olika gener har identifierats som i olika fall kan associeras till extrem fetma. Dock
anses den genetiska bakgrunden i de allra flesta fall okänd (Nilsson- Ehle, 2003).
En gen som starkt associerats med fetma i relation med mått som BMI är FTO (fat mass and
obesity associated gene). FTO har lokaliserats på kromosom 16 (lokus 16q 12.2) och har en
storlek på 410 kilobaspar. FTO består av nio exoner, och 8 introner (Frayling, 2007).
FTO –genen beskrevs för första gången 1999, då forskare genom mutagenes plockade bort
flera hundra baspar av en gen som resulterade i sammanväxta tår hos möss (fused toes,
förkortning Fto). Genen är lokaliserad till kromosom 8 hos mus och på grund av sin relativa
storlek fick den namnet Fatso. Samma gen motsvarar FTO hos människan och namnet har
därför ändrats till FTO då genens roll i relation med fetma blivit känt. FTO uttryck har
påvisats i de flesta organ och specifikt i hypotalamus och fettvävnader (Peters m.fl., 1999,
Wåhlen m.fl. 2007).

FTO i association med fetma
I en studie med närmare 40 000 individer analyserades en halv miljon SNPs (singel nucleotide
polymorphisms). SNP är en positionsbestämd variation i arvsmassan som endast berör en
nukleotid. I studien med de 40 000 individerna konstaterades att det fanns en stark koppling
mellan fetma och en specifik SNP i FTO genen (Wåhlen m.fl. 2007). Denna SNP som
studerades, rs9939609, företräder ett kluster av dussintals existerande polymorfier som ligger
nära varandra i intron 1, i FTO genen. SNP rs9939609 förekommer i två varianter, A och T
där den förstnämnda allelen utgör ökad risk för fetma. Hos europeisk befolkning uppskattas
16 % vara homozygota för riskallelen A (A/A). 47 % heterozygota (A/T) och resterande 37 %
har lågriskallelen T i dubbeluppsättning (T/T). Individer som är homozygota (A/A) löper
70 % större risk att drabbas av fetma i jämförelse med individer som bär på T- allelen
(Frayling m.fl.,2007).
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Hur FTO påverkar fettmassan i kroppen är ännu inte klarlagt. Tre studier har dock undersökt
FTO: s funktion ur olika aspekter.
Genom att jämföra sekvensen FTO med andra proteiner har en studie påvisat att FTO tillhör
gruppen 2- oxoglutarat- beroende nukleinsyra demetylaser. Dessa utgör en grupp enzymer
som är lokaliserade till cellkärnan och tar bort metylgrupper på DNA.
Metylering/demetylering av DNA har en reglerande funktion på genuttryck genom aktivering
eller inaktivering av transkriptionen av utvalda gener. Detta kan eventuellt innebära att FTO: s
funktion är att styra energibalansen via gener specifika för energimetabolism (Gerken
m.fl.2007)

En annan studie (Sanchez- Pulido & Andrade- Navarro, 2007) hade liknande resultat som
bekräftade Gerkens m.fl. fynd om FTO:s sekvens och kända proteiner. De kunde visa att FTO
proteinet är verksamt i cellkärnan där den anses fungera som en sensor för
ämnesomsättningen.

Den tredje studien jämförde sambandet mellan lipidmetabolism och FTO- genotyp (Wåhlen
m.fl., 2007). I denna studie observerades att FTO uttrycks i stora mängder i fettceller och att
mRNA anrikas i fettcellerna. Studien visade också att de individer som är homozygota för Tallelen, det vill säga lågriskallelen, har 22 % ökad lipolys i kroppen mätt i glycerolfrisättning,
jämfört med de individer som är bärare av A-allelen, det vill säga riskallelen. Slutsatsen i
denna studie är att FTO- genen tycks vara inblandad i regleringen av fettmassan i kroppen
genom att påverka lipolysen. Forskarna anser dock att den exakta mekanismen behöver
utredas vidare (Wåhlen m.fl., 2007).

Princip för DNA extraktion, Polymerase chain reaction och pyrosekvensering
Lysering av blodcellerna sker genom att lyseringsbuffert tillsätts. Detta är ett sätt att få fram
renat DNA. DNA frigörs och DNas denatureras eller inaktiveras. Magnetkulorna blandas
sedan med provet, där DNA molekylerna binds till magnetkulornas silikatyta. Kulorna med
DNA hålls kvar genom tillförsel av magnetisk kraft. DNA är bundet till kulorna medan andra
icke bundna molekyler sköljs bort. DNA som bundit till de magnetiska kulorna resuspenderas
i en tvättlösning för att frigöra DNA:t, och slutligen elueras DNA från magnetkulorna i vatten
eller buffert med låg koncentration av NaCl.
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Proverna kan förvaras i kyl i väntan på PCR (High quality Nuclein Acid isolation, Genovision
manual 2003).

Polymeras chain reaction, (PCR) är en molekylärbiologisk och biokemisk metod. PCR
används då framställning av en specifik DNA sekvens ska ske i stora mängder, se figur 1.
Amplifieringen görs oftast på en någorlunda renad preparation av DNA. I PCR efterliknas
cellens förmåga att vid celldelning göra nya kopior av kromosomernas DNA kedjor. I PCR
sker det med hjälp av olika temperaturväxlingar under ett antal cykler i närvaro av ett
värmestabilt DNA polymeras som syntetiserar DNA kopiorna. Då PCR körs används vanligen
dubbelsträngat DNA som mall, DNA templat för att av detta göra nya kopior/duplikat. För
PCR krävs två oligonukleotider, så kallade primrar, som ska binda in till vardera ändpunkten
på DNA- strängen som ska amplifieras. Principiellt består PCR av tre viktiga steg,
denaturering, annealing samt extensionssteg. Vid denaturation separeras DNA: ts båda
strängar från varandra och då används höga temperaturer, oftast över 90 °C. Efter
denaturering sker annealing, de separerade strängarna får svalna i lösningen till den
temperatur då de syntetiska primrar kan binda in till ändarna av den sekvens som ska
kopieras. Extensionssteget som följer är avgörande för att en ny sträng ska bildas av DNA
med hjälp av DNA polymeraset med primern som start. PCR körs vanligen i 30 – 40 cykler.
Innan PCR uppfanns var det tidsödande och dyrt att med hjälp av DNA polymeras framställa
många kopior av en DNA sekvens, då de flesta DNA polymeras denaturerar vid höga
temperaturer. Upptäckten av ett värmestabilt DNA polymeras ledde till utvecklingen av PCR.
Detta är Taq polymeras som kommer från Thermus aquaticus, en bakterie som lever i heta
vattenkällor. Denna typ av DNA polymeras har en temperatur optimum på 72 °C, och tål
exponering för temperaturer över eller upp till 96 °C. Hur specifikt och känsligt PCR är beror
av en rad orsaker, men främst är utformningen av de primrar som används av avgörande roll.
Känsligheten kan dock även innebära stora nackdelar då metoden är känslig för
kontamination (Wilson & Walker, 2005).
Figur 1. Illustration av händelser i en PCR cykel.
Dubbelsträngat DNA separeras i steg 1 till enkelsträngat,
denaturation. Under steg 2 binder primrar till DNA:t, så
kallad annealing. Under steg 3 sker förlängning av
strängarna, så kallad extension. Steg 4 visar en ny sträng
som amplifierats och i sin tur kan ge upphov till att
duplikat kan bildas i en ny PCR cykel.
(www.juliantrubin.com/encyclopedia/biochemistry/pcr_files/Pcr.png)
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Pyrosekvensering är en metod som används för bestämning av ordningsföljden av de
nukleotider som finns i DNA. Metoden används oftast för att bestämma kortare DNA–
sekvenser, exempelvis vid SNP- bestämning. Metoden kräver också ett mindre antal DNAfragment än den traditionella Sanger- sekvenseringen. Vanligen sker pyrosekvensering av en
PCR produkt. Principen för pyrosekvensering sker enligt 5 steg. 1: a steget utgörs av att
sekvenseringsprimer har bundit in till det singelsträngande DNA: t från PCR produkten.
Primer och templat är inkuberade med DNA polymeras, ATP( adenosintrifosfat) sulfarylase,
luciferase och apyras som samtliga är enzymer. Inkubation har även skett med Adenosine 5’
fosfosulfat (APS) och luciferin. I steg 2 läggs deoxynukleotiden till som inkorporeras med
hjälp av DNA polymeras. Därmed frisätts pyrofosfat (PPi) i ett jämviktsförhållande till
mängden inkorporerad nukleotid. I steg 3 genereras ljus med hjälp av två reaktioner, enligt
figur 2 nedan:

Figur 2. Bilden visar följden av reaktioner som resulterar i att signal uppstår vid pyrosekvensering. Efter att en
nukleotid blivit inkorporerad och frisättning av PPi möjliggjorts uppstår energi i form av ATP. Substrat, ATP
och syrgas samt enzym ger upphov till att en reaktion uppstår och att ljus bildas. Ljuset i sin tur detekteras av en
CCD (charged- couple device) kamera. Detta ljus ger upphov till ljussignalen och att en topp i ett pyrogram
detekteras och presenteras på en dataskärm antingen som A, T, C eller G, beroende på vilken nukleotid som
inkorporerats (Pyrosequencing manual PSQ 96 System, Biotage AB, 2005).

I steg 4 sker degradering av ej inkorporerade nukleotider med hjälp av enzymet apyrase. I steg
5 sker tillägg av ny nukleotid och processen startar om igen, med steg 1. En komplementär
sträng byggs upp och sekvensen anges som toppar i ett pyrogram.
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I ett pyrogram motsvarar varje topp en eller flera nukleotider som inkorporerats. Höjden på
toppen är proportionell mot antalet inkorporerade nukleotider (Pyrosequencing manual PSQ
96 System, 2005).

Princip för KAPA Blood Direct
Metoden KAPA Blood Direct (KAPA BD), är baserad på helblodanalys av DNA. I denna
mastermix blandas komponenter som ska ha en effekt motsvarande DNA extraktionssteget för
metoden beskriven i tidigare avsnitt. Det komponenter som blandas är 2 x KAPA BD
Readymix, primrar och destillerat sterilt vatten (se tabell V i avsnittet material och metoder).
Primrarna får en slutlig koncentration på 0,25 μM. Är innehållet av G och C baserna i den
sekvens som ska analyseras > 65 % tillsätts 5 % dimetylsulfoxid (DMSO).
Rekommendationen från KAPABIOSYSTEMS är att DMSO ska användas även vid lägre GC
innehåll. Vid GC innehåll större än > 65 % är amplifikation möjlig i närvaro av DMSO, men
då bör längden på fragmentet som amplifieras vara < 1000 baspar. Bufferten 2 x KAPA BD
Readymix innehåller DNA polymerase som är ett derivat av det värmestabila Taq
polymeraset. (KAPA Blood Direct Manual, KAPABIOSYSTEMS 2007).

Syfte
Syftet med detta examensprojekt är att bestämma FTO- polymorfism i SNP rs9939609 med
hjälp av två olika metoder. Den ena av metoderna innehåller ett extraktionssteg av DNA,
framställning av PCR produkt och sedan pyrosekvensering. Den andra metoden är baserad på
direkt analys av helblod som innebär att ett separat extraktionssteg av DNA utelämnas och
endast PCR och pyrosekvensering utförs.
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Material och metoder
I denna studie analyserades 97 blodprover tagna i EDTA- K3 rör. Blodproverna var tagna av
biomedicinsk analytiker som arbetar på laboratoriet. Inga personnummer användes och
proverna tilldelades en siffra som följdes åt vid utförandet utan koppling till blodgivarens
identitet. Proverna var tagna på en population där ingen har diagnostiserad fetma. Proverna
var tagna vid en tidigare tidpunkt och har varit nedfrusna vid –70 °C.

Kontroller
Vid analyserna med metod 1 användes ett par prov som gav en tydlig genotyp som positiva
kontroller det vill säga A/A homozygot, A/T heterozygot och T/T. dH2O användes som
negativ kontroll. Kontrollerna är avsedda som interna kvalitetskontroller då kommersiella
kontroller inte existerar. Samma kontroller användes för metod 1 och 2.

Metod 1: Extraktion av DNA, PCR samt pyrosekvensering
DNA extraktion
För DNA extraktion användes MagAttract DNA Blood Mini 48 Kit(Qiagen) och
extraktionsrobot GenoM –48 DNA (Genovison AS). Av 200 μl blod i 1,5 ml
microcentrifugrör användes 150 μl för extraktion. Upprenat DNA eluerades sedan i 70 μl
destillerat sterilt vatten.

PCR
En mastermix blandades med följande komponenter enligt tabell 1. 20 μl mastermix
innehållande 1 x PCR buffert, 0,5 HotStar Taq enzym, 0,5 mM magnesium(Qiagen), 125 μM
dNTP (VWR- International), 5 pmol PCR- reverse primer 5’ (biotinylerad) /TGC TCT CCC
ACT CCA TTT CT 3’och PCR- forward primer 5’ TCA AAA CTG GCT CTT GAA TGA A
3’(Invitrogen) pipetterades i varje brunn i en 96 hållsplatta. Sist pipetterades 5 μl extraherat
DNA i varje brunn vid en laborationsbänk utanför mastermix rummet. DNA koncentration i
varje brunn uppskattades till 8- 18 ng/ml. Slutvolymen i varje brunn blev 25 μl.
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Tabell I. Tabellen visar reagens som mastermixen är sammansatt av. Volym och
koncentration av specifikt reagens per brunn är angivet.
Reagens

Volym μl

Slutlig koncentration

10 x PCR buffert

2,50

1x

Magnesium

0,50

0,5 mM

dNTP

1,25

125 μM

Reverse primer

1,00

5,0 pmol

Forward primer

1,00

5,0 pmol

HotStar Taq

0,10

0,5 U

Destillerat sterilt vatten

13,65

Innan plattan placerades i PCR maskinen centrifugerades den under ca 30 sekunder vid 1000g
(Sigma 4K14 Labex Instrument AB). 96- hållsplattan som var täckt med täckplast
kontrollerades visuellt med avseende på täthet så att varje brunn var täckt med täckplasten.
PCR kördes i PCR maskinen Matercycler Ep (Eppendorf) med följande parametrar: Initial
denaturering vid 94 °C under 15 minuter. Detta följdes sedan av 45 cyklar med 94 °C i 30
sekunder, 53 °C i 45 sekunder, 72 °C i 60 sekunder. Sedan stod 96 hållsplattan i PCR
maskinen i 7 minuter under 72 °C, och därefter sänktes temperaturen till 4 °C innan plattan
plockades ut. Tillverkad PCR produkt kan stå i kyl en vecka innan pyrosekvensering körs,
analys av den egna PCR produkten skedde dock under samma dag.

Pyrosekvensering
Pyrosekvensering utfördes på instrumentet PSQ HS 96 A System (Biotage). Den sekvens som
analyserades vid pyrosekvensering var : A/ T GTG ATG CAC TTG GAT AGT.
45 μl av den spädda (se tabell II) sekvens primern 5’ TGC GAC TGC TGT GAA TTT
3’3’(Invitrogen) med koncentrationen 15 pmol tillsattes i varje brunn i en tom 96 PSQ- platta.
Streptavidin- Sepaharose (Amersham Bioscience) späddes med pyrosekvnseringsbufferten 2 x
BW samt destillerat sterilt vatten. 55 μl av denna spädning (se tabell III) tillsattes sedan i
varje brunn i plattan med PCR produkten, det vill säga där proverna fanns. Plattan placerades
sedan på Thermomixer (Eppendorf) och skakades i 5 minuter vid 1400 rpm (varv per minut).
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Efter skakning måste Sepharose- kulorna fångas upp inom 3 minuter med hjälp av Vaccum
Prep verktyget (Biotage). Sepharose- kulorna fångades upp med uppsugningsnålarna på
vaccum prep vertygets arm som placerades med sina 96 positioner över den platta som är
förberedd med sekvenseringsprimer.
Proverna, det vill säga Sepharose- kulorna med DNA, släpptes ner i brunnarna med
sekvensprimer i och med att vaccumet på verktyget stängdes av. Plattan placerades sedan på
ett värmeblock som hade startats innan för att bli tempererat till 80 °C, annealing skedde nu i
2 minuter. Efter annealingen placerades plattan i pyrosekvenseringsinstrumentet. En specifik
avsedd kyvett med baserna (se tabell IV) A, T, C, G samt enzym, DNA polymeras, ATP
sulforylas, luciferas och apyras samt substrat luciferin och APS ( Biotage) placerades på
pyrosekvenseringinsinstrumentet. Pyrosekvensering utfördes totalt 2 gånger enligt metod 1.
Ett tekniskt godkänt resultat vid pyrosekvensering fås om analysen har skett med detektion i
instrumentet antingen med “passed” eller “check”. Vid ”failed” kan ett resultat fås men får
inte klassas som tekniskt godkänt resultat utan måste analyseras om (Pyrosequencing manual
PSQ 96 System, Biotage AB, 2005).

Tabell II. Tabellen visar uppspädning av sekvenseringsprimer för 100 prov. Slutvolymen blev
4500 μl och 45 μl per brunn pipetterades i en tom PSQ 96 platta.
Reagens

Volym per brunn (μl)

Totalt (μl) för 100 prov

Annealingsbuffert

44,17

4417

Sekvenseringsprimer

0,83

83

Tabell III. Tabellen visar uppspädning av Streptavidin- Sepharose kulorna, 55 μl pipetterades
ner i PCR plattans samtliga brunnar. Till 100 prover blev totalvolymen 5500 μl.
Reagens

Volym per brunn (μl)

Totalt (μl) för 100 prov

Streptavidin- Sepharose

3

300

2 x BW- buffert

37

3700

Destillerat sterilt vatten

15

1500
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Tabell IV. Tabellen visar schematiskt hur reagensbehållare fylldes upp per brunn för 96
hållsplattan. Substratet tillsattes sist av reagenserna. En slutlig volym på 150 μl användes för
baserna och 600 μl för enzym och substrat avsett för 100 prov.
Reagens
Volym per brunn (μl)
Totalt (μl) för 100 prov
Bas A

1

100

Bas T

1

100

Bas G

1

100

Bas C

1

100

Enzym

5

500

Substrat

5

500

Metod 2: Kapa Blood Direct, PCR samt pyrosekvensering
Utförande
Prover togs fram ur kyl och rumstempererades. Mastermixen blandades (se tabell V) och
pipetterades i mastermixrummet. Blod pippeterades vid laborationsbänk utanför
mastermixrummet. Blod och mastermix pipetterades i brunnarna till en slutlig volym av 50 μl
(5 μl prov och 45 μl mastermix) och PCR kördes enligt följande parametrar. En initial
denaturation vid 95 ° C kördes i 10 minuter. 40 cykler kördes sedan med följande steg: 95 ° C
denaturation i 30 sekunder, annealing 30 sekunder i 53 ° C och extension vid
72 ° C i 1 minut. Efter de 40 cyklerna kördes ett extra extensionssteg 72 ° C i 1 minut innan
temperaturen sänktes till 4° C och bortplockning av PCR plattan kunde ske. Körningen i PCR
tog ca. 1 timma och 40 minuter.Plattan centrifugeras sedan vid 3000g i 5 minuter.
Supernatanten avskiljdes och överfördes till en ny 96 hållsplatta för analys i
pyrosekvensering.

Pyrosekvensering utfördes i 3 omgångar med KAPA BD det vill säga de 97 prov delades upp
och analyserades vid 3 olika tillfällen. Samtliga protokoll för pyroskevnsering blandades
enligt tabell II och III. Pyrosekvensering utfördes som beskrivits ovan.
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Tabell V. Tabellen visar mastermix som blandades för KAPA BD. 45 μl fördelades i varje
brunn, tabellen åskådliggör volymer för en brunn, samt slutlig koncentration för varje
komponent.
Reagens/Komponent

Volym (μl)

Slutlig koncentration

Destillerat sterilt vatten

15

-

2 x KAPA BD Readymix

25

1x

Reverse Primer

2,50

0,25 μM

Forward primer

2,50

0,25 μM

Resultat

Metod 1: Extraktion av DNA, PCR samt pyrosekvensering
Av de 97 prov som analyserades med metod 1, erhölls resultat för samtliga, se tabell VI.
Fördelningen blev följande: antal personer med den homozygota genotypen A/A var 11
stycken, som motsvarar 11,30 %. Antalet personer med A/T, det vill säga heterozygota, var 50
stycken som motsvarar 51,60 %. Antalet personer med vildtypen T/T var 36 som motsvarar ca
37,10 % i populationen som deltog i studien. I bilaga 1 redovisas samtliga resultat, bilaga 2
visar pyrogram för polymorfierna A/A, A/T och T/T.

Metod 2: KAPA Blood Direct, PCR samt pyrosekvensering
Med denna metod analyserades samma provmaterial. Av de 97 prov som analyserades blev
det godkänt resultat för 94 prov, medan 3 av de 97 proverna inte gav acceptabelt resultat vid
pyrosekvensering, se tabell VI. Resultatet blev enligt följande, 11 personer fick resultatet med
homozygot polymorfi A/A, som motsvarar 11,70 procent av den population som fick godkänt
resultat vid analys. 49 personer blev heterozygota dvs. A/T och detta motsvarar 52,10 %.
34 personer fick polymorfin T/T som motsvarar 36,20 % av de som analyserades med
godkänt resultat. I bilaga 1 redovisas samtliga resultat, bilaga 3 åskådliggör pyrogram för
KAPA Blood Direct.
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Tabell VI. Tabellen åskådliggör resultat för metod 1 och 2. Samtliga tekniskt godkända
resultat visas i tabellen. Samma 97 blodprov analyserades med båda metoderna.
Genotyp

Metod 1

Metod 2

A/A

11

11

A/T

50

49

T/T

36

34

Kontroller
Som kontroller användes prov som var lätta att fastställa genotyp för. Dessa prov analyserades
som kontroller för båda metoderna. Det prov som användes var prov med nummer 6 för A/A
homozygot kontroll, prov nummer 2 användes som heterozygot kontroll och prov med
nummer 7 användes som vildtyp, T/T kontroll, se bilaga 4. Samtliga kontroller analyserades
med förväntat resultat för båda metoderna. Vid varje körning användes destillerat sterilt vatten
som negativt kontroll. Totalt användes negativa kontroller 3 gånger för respektive metod.
Samtliga negativa kontroller utföll med förväntat resultat, det vill säga de var negativa. (se
exempel i figur 5 i bilaga 3).

Diskussion
Fetma
Att fetma i modern är ett tema som väcker debatt är inget ovanligt. Fetma är ett tillstånd som i
industrialiserade länder har konstaterats orsaka en hel del andra symptom och sjukdomar.
Fetma är indirekt eller direkt orsaken till exempelvis diabetes av typ 2 samt hjärt- och
kärlsjukdomar (Nilsson- Ehle, 2003). Ett oroande faktum är barnfetman, som har kunnat
konstateras sedan ett par decennier tillbaka. Barnfetma har ökat framför allt i västvärlden och
orsakas av täta energirika mål som oftast innehåller fett och socker (Abrahamsson, 2006).
Det har också visat sig att barn i västvärlden har annorlunda aktiviteter som oftast innebär en
brist på fysisk aktivitet, i jämförelse med barn exempelvis i Afrika. I den senast reviderade
upplagan av näringsrekommendationer i Sverige rekommenderas 60 minuter per dag med
fysisk aktivitet för barn och tonåringar. Vid studier som omfattar kostrådgivning till föräldrar
och även riktas till barnen har detta pekat på steg i rätt riktning (Abrahamsson, 2006). Att för
högt energiintag kan leda till fetma är logiskt, förbrukas inte den energi en individ tar in lagras
denna energi i kroppen oftast i form av fett.
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FTO- genen
Den fråga som ställs är om ärftliga faktorer i samverkan med miljöfaktorer kan bidra till
fetma? I en studie med 40 000 slumpmässigt valda personer kunde en korrelation mellan BMI
och en specifik nukleotiduppsättning i FTO genen observeras. Detta innebär att människor
med en specifik alleluppsättning av homozygot form A/A oftast har ett högre BMI än andra
som är heterozygot A/T eller homozygota för T- allelen (Wåhlen m.fl. 2007). Den SNP som
analyserades var rs9939609 och denna förekommer i två varianter, A och T där A utgör den
så kallade riskallelen. Denna gen har man valt att kalla FTO, fat mass and obesity associated
gene (Frayling, 2007).

Metoddiskussion

Analys av FTO genen har oftast skett på en renad produkt, det vill säga extraherat DNA från
helblod. Att extrahera DNA och få en ren produkt tar oftast en del tid och ska många prov
analyseras kan detta ta en eller flera dagar att genomföra. Extraktion sker oftast med
extraktionsrobot och specifika reagens som köps i kit används. När en renad produkt tagits
fram körs oftast ett PCR program anpassat för den gen som man vill amplifiera. För att få en
amplifiering används specifika primrar och en mastermix förebreds som är optimal för att
amplifiering ska kunna ske och ge upphov till signal vid pyrosekvensering.
I detta examensarbete har min uppgift varit att från helblod, utan föregående DNA extraktion
analysera FTO polymorfism. I och med att analys sker med helblod kan tiden för
extraktionssteget undanröjas, samt kostnader för de kit som används för extraktionen.
Detta är en relativt ny metod som har använts och kallas KAPA Blood Direct. Metoden har
utvecklats av företaget KAPA BIOSYSTEMS. I metoden användes en specifik buffert som
från företaget, 2 x KAPA Blood Direct Readymix.

Metoden är väldigt känslig, och är i förstadiet till att antas som analysmetod för rutinbruk. Ett
litet antal prov av de som analyserades gav ett misslyckat resultat vid första körningen och
med den första upplagan av manualen som hades. Signalen som erhölls blev för svag och
pyrosekvenseringsinstrumentet utelämnade svar med ”failed”. Det som har skett rent praktiskt
är att tillräcklig stort antal nukleotider inte inkorporerats. Detta har föranlett den svaga
signalen som resulterade i små toppar.
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En nyare version av KAPA Blood Direct manual erhölls senare från företaget Techtum i
Umeå som är en distributör för KAPA BIOSYSTEMS i Sverige. I det nya protokollet
föreslogs centrifugering av den PCR produkten som erhölls efter PCR i varvtal mellan 14 000
och 17 000g. Centrifugeringen innebär att två skikt fås, nämligen pellets i botten och ett
överskikt med supernatant. Den första manualen som användes beskrev inget
centrifugeringssteg. Supernatanten tas sedan för analys vid pyrosekvensering. Ett litet antal
prov analyserades till och börja med för att inte förbruka för mycket av den begränsade volym
av den specifika bufferten (2 x KAPA Blood Direct Readymix) som fanns att tillgå. Den
uppdaterade manualen föreslår centrifugering vid 14000- 17000g i 5 minuter, vid mitt försök
skedde centrifugering vid 3000 g under samma tid. Pyrosekvenseringen resulterade i
godkända pyrogram som innebär att tillräckligt stark signal erhölls vid pyrosekvensering, och
de resultat som erhölls överensstämde med metoden som innehåller extraktionssteget.
Negativa kontrollerna placerades på flera ställen på 96- hållsplattan, och analyserades alltid
med både metod 1 och 2.

Resultatdiskussion

För metod 1 gav samtliga prov som analyserades ett resultat. För metod 2 utföll 94 av 97 prov
med godkända resultat. Tre prov som inte gav resultat analyserades inte om med metod 2 för
att tillgången på 2 x KAPA Blood Direct readymix bufferten var begränsad. Buffert för 100
reaktioner fanns tillgänglig från Techtum. Buffert med utgånget datum användes för enstaka
prov som analyserades första gången med godkänt resultat. De resultat som jag har fått vid
jämförelsen av dessa 2 metoder får anses som bra. Detta får anses som bra då metod 2
fungerade att användas som analysmetod. Av de 97 prov som användes i studien blev 11
stycken A/A (11,30 %), 50 stycken A/T(51,60 %) och 36 stycken blev T/T (37,10 %) med
metod 1. Med metod 2 blev 11 A/A (11,70 %), 49 A/T (52,10 %) och 34 (36,20 %) T/T av de
prov som analyserades med godkänt resultat. Det erhållna resultatet stämmer väl överens med
tidigare resultat för europeisk befolkning (Frayling mfl., 2007). Provmaterialet kommer från
friska individer. Resultaten överensstämde för samtliga prov med båda metoderna och
verifierades av kontroller. Kontroller som användes var inte kommersiella utan urplockade ur
provmaterialet som användes vid studien. Kontrollerna analyserades i samband då mest antal
prover analyserades för båda metoderna. Negativa kontroller i form av destillerat sterilt vatten
analyserades vid samtliga körningar.
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Negativa kontroller blev negativa, som innebär frånvaro av kontamination vid pipetteringar
och att använda lösningar inte heller på annat sätt kontaminerats av templat.

Felkällor
Signal på de negativa kontrollerna vid pyrosekvensering hade inneburit ett opålitligt resultat.
De negativa kontrollerna kan också användas som en kontroll att kontaminationer ej skett.
Genom alla överföringar av materialet som analyseras från första pipetteringen/överföringen
till dess att det blir signal vid pyrosekvensering finns många steg där kontaminering kan ske.
Molekylärbiologiska analysmetoder som PCR anses vara väldigt känsliga och resultatet kan
oftast påverkas av en rad olika felkällor. Då väldigt små volymer hanteras kan
pipetteringsfelen få stor betydelse. Den höga känsligheten i de använda metoderna innebär att
mycket små mängder kontaminerat DNA (från exempelvis tidigare PCR produkter) kan ge
felaktiga resultat. Handskar ska användas vid de moment som kräver det, exempelvis vid
pipettering av lösningar. Handskar ska också bytas ofta då eventuellt biologiskt material kan
hamna på dessa.

Det är viktigt att inte kontaminera använda pipetter, samt att använda olika pipetter vid
pipettering av prov, lösningar och PCR produkt. Det finns risk att blod från olika prov kan
hamna på pipetten, och då olika prov ska pipetteras kan material från ett prov blandas med
material från ett annat prov. Viktigt är också att se till att extraherat DNA respektive helblod
blandas med mastermixen i samband med pipettering till PCR plattan. Att mastermix
pipetteras i ett avsett rum och DNA/helblod utanför det rummet är också för att undvara
kontamineringsrisken av DNA templat.

Ett bättre alternativ till att skaka eller slå i bord med 96- hållsplattan manuellt för att få
omblandning av prov och mastermix är att centrifugera den, som det anges i utförandedelen
under material och metoder. Vid pyrosekvensering är det viktigt att arbeta noggrant, lika så
som vid tidigare moment.

Vaccumverktyget kan nog anses som den största felkällan vid pyrosekvensering, då det är
väldigt lätt att material som ska sugas upp med verktygets arbetshand inte sugs upp. Felkällan
kan vara att uppsugningsnålen inte suger material för analys i en specifik position.
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Detta var konstaterat vid mina försök då KAPA BD kördes, och kunde observeras genom att
större mängden av provet var kvar i 96- hållsplattans brunnar.

Generellt har bra resultat erhållits med båda metoderna, då båda metoderna innehåller flera
steg som innebär risk för framförallt kontaminationer, om inte arbete utförs noggrant.

Slutsats
•

Metod 1 och metod 2 har likvärdiga analysresultat.

•

Metod 2 är arbets- och tidsbesparande, då extraktionssteget utgår och material för
extraktion kan undvaras.

•

Provmaterialet kommer från en grupp friska individer och kan användas som
normalreferens.
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Bilaga 1. Resultat för analysmetod 1 och 2.
Metod 1

Metod 2

38

T/T

T/T

76

A/T

A/T

1

T/T

T/T

39

T/T

T/T

77

A/T

A/T

2

A/T

A/T

40

T/T

T/T

78

T/T

T/T

3

A/T

A/T

41

T/T

T/T

79

A/A

A/A

4

A/T

A/T

42

A/T

A/T

80

A/T

A/T

5

A/A

A/A

43

A/T

A/T

81

A/T

A/T

6

A/A

A/A

44

T/T

T/T

82

A/T

A/T

7

T/T

T/T

45

A/T

A/T

83

T/T

T/T

8

T/T

T/T

46

T/T

T/T

84

T/T

T/T

9

A/T

A/T

47

T/T

T/T

85

T/T

T/T

10

A/T

A/T

48

T/T

T/T

86

A/A

A/A

11

A/T

A/T

49

A/T

A/T

87

T/T

T/T

12

A/T

A/T

50

A/T

A/T

88

A/T

A/T

13

T/T

T/T

51

A/T

-

89

A/T

A/T

14

A/T

A/T

52

A/T

A/T

90

A/T

A/T

15

T/T

T/T

53

A/T

A/T

91

T/T

T/T

16

T/T

T/T

54

A/T

A/T

92

T/T

T/T

17

A/T

A/T

55

A/A

A/A

93

T/T

T/T

18

A/A

A/A

56

A/T

A/T

94

A/A

A/A

19

A/T

A/T

57

T/T

T/T

95

A/T

A/T

20

A/T

A/T

58

A/T

A/T

96

T/T

T/T

21

A/T

A/T

59

A/A

A/A

97

A/A

A/A

22

A/T

A/T

60

T/T

T/T

23

T/T

T/T

61

A/T

A/T

Tabell VII. Sammanfattade

24

A/T

A/T

62

A/T

A/T

resultat metod 1 och 2.

25

A/T

A/T

63

T/T

-

26

A/A

A/A

64

T/T

T/T

Metod 1

27

T/T

T/T

65

A/T

A/T

A/A = 11

28

A/T

A/T

66

A/T

A/T

A/T = 50

29

A/T

A/T

67

A/T

A/T

T/T = 36

30

A/T

A/T

68

A/T

A/T

31

T/T

T/T

69

A/T

A/T

Metod 2

32

T/T

T/T

70

T/T

T/T

A/A = 11

T/T

-

A/T = 49

33

A/T

A/T

71

34

A/T

A/T

72

A/T

A/T

T/T

T/T

35

T/T

T/T

73

36

T/T

T/T

74

A/T

A/T

37

A/T

A/T

75

A/A

A/A

T/T = 34

Bilaga 2. Pyrogram för analysmetod 1. Polymorfierna A/A, A/T och T/T visas.

Figur 3. Pyrogram för den homozygota formen A/A.

Figur 4. Pyrogram för T/T dvs. vildtyp och A/T heterozygot uppsättning åskådliggörs i
figuren.

Bilaga 3. Pyrogram för metod 2 KAPA BD. Negativ kontroll observeras också i figur 5.

Figur 5. Pyrogram för metoden KAPA BD för A/A och A/T uppsättning. Negativ kontroll
observeras i det sista fältet.

Figur 6. Visar T/T pyrogram vid analys med KAPA BD.

Bilaga 4. Kontroller för metod 1, samma kontroller kördes med KAPA BD där resultatet
utföll som i figur 7 nedan.

Figur 7. Figuren visar kontroller som analyserades med både metod 1 och 2. Prov 6(A/A),
prov 2 (A/T) och prov 7 (T/T) ur de samlade provmaterialet användes som kontroller genom
att det kördes om. Samtliga kontroller fick samma resultat i båda metoderna.

