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Målet med den här studien var att undersöka fem proteiner som fungerar som biomarkörer 
(indikerar sjukdom) för hjärtinfarkt parallellt i samma prov. Dessa proteiner produceras i olika 
stor mängd och vid olika tillfällen före, under och strax efter en hjärtinfarkt. Man skulle kunna 
säga att de utgör ett slags mått på hur dåligt hjärtat mår. Att kunna undersöka proteiners 
förekomst och koncentration parallellt i samma prov har tidigare varit mycket svårt och 
tidskrävande, men det är nödvändigt eftersom parallella undersökningar sparar tid och pengar, 
provstorleken minskas och de ger ett rättvisare resultat vid diagnostik.    

Tidigare har en stor del av intresset inom forskarvärlden legat på att hitta på nya och utveckla 
existerande teknologier för att undersöka DNA, RNA och genuppsättningen i sin helhet. Detta 
har lett till att vi idag har mycket effektiva, noggranna och kraftfulla tekniker för att 
undersöka just dessa områden. Tekniken som har använts i denna studie använder sig av just 
dessa framsteg. Denna teknik går ut på att använda antikroppar mot det aktuella målproteinet 
(biomarkören); dessa antikroppar har i sin tur specifika DNA-kedjor fastkopplade på sig. När 
två DNA-kopplade antikroppar binder till målproteinet kommer de tillräckligt nära varandra 
för att ett speciellt enzym skall kunna sammanfoga DNA-kedjorna till en enda 
sammanhängande DNA-kedja. Denna DNA-kedja kan i sin tur undersökas med hjälp av 
tidigare framtagna tekniker inom DNA och RNA området. DNA-kedjan kan bland annat 
mångfaldigas med hjälp av polymeraskedjereaktionen (PCR). Den teknik jag använt kallas för 
proximitetsligering, vilket kommer från engelskans proximity som betyder närhet och ligering 
som är molekylärbiologisk term som betyder att två DNA-kedjor sammanfogas av ett enzym. 
I den här studien kopierades DNA-kedjan med just PCR. Detta utfördes för att kopiorna i sin 
tur skulle kunna sorteras och analyseras på en så kallad DNA-mikromatris. DNA-
mikromatrisen är en glasskiva som är klädd med DNA-kedjor som är komplementära till 
DNA-kedjan som bildades under proximitetsligeringen. Detta gör det möjligt att binda DNA-
kedjan från proximitetsligeringen till glasskivan. DNA-kedjorna görs senare synliga med 
hjälp av fluorescence. DNA-kedjorna på matrisen är ordnade efter målprotein och binder 
specifikt till DNA-kedjor som skulle kunna ge upphov till dessa proteiner, och binder därför 
till DNA från flera olika proximitetsligeringar där olika målproteiner undersökts. Det är alltså 
mikromatrisen som gör det möjligt att särskilja olika proteiner från samma prov. 

Studien visade att tekniken fungerar. Ett av målproteinen detekterades och dess koncentration 
mättes framgångsrikt, vilket är bra. Nu återstår det att se om tekniken verkligen kan användas 
för parallella försök. Framtiden ser ljus ut för den här tekniken. 

Examensarbete i biologi, 30 hp, vårterminen 2011.                                                  
Institutionen för biologisk grundutbildning och Institutionen för genetik och patologi, Uppsala 
universitet  
Handledare: Olle Ericsson  


