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Vad DNA är känner de flesta numera till. Det är en väldigt lång molekyl som används som mall varje 
gång en ny individ tillverkas, oavsett art. Denna ritning används i produktionen av proteinerna, som 
bygger upp celler, vilka i sin tur bygger upp organismen. Men trots att DNA:t nu för tiden är avslöjat, så 
återstår väldigt mycket arbete innan man helt förstår sig på människan och hur alla hennes molekyler 
fungerar tillsammans. I människan finns ca 25 000 olika typer av dessa byggstenar, eller proteiner, som i 
olika tusentals kombinationer bygger upp olika typer av celler. Man känner till detaljerna kring bara ett 
fåtal procent av dem, mycket för att det saknas effektiva metoder att studera dem. De är dock på ingång, 
och förhoppningar finns att inom några decennier känna till stora delar av proteinlistan.  

Kroniska sjukdomar beror på fel i proteinerna, som får dem att utföra fel uppgifter. Man vet inte alltid 
vilka av dessa fel som olika sjukdomar beror på, och har därmed svårt att ta fram behandlingsmetoder. I 
den här rapporten redovisas en metod, kallad närhetsligeringsanalys (proximity ligation assay på 
engelska). Den gör det möjligt att studera enskilda proteiners närhet till varandra i vävnadsprover från 
patienter. Dessa biopsier läggs på glas, och efter att ha kört sitt experiment på en eftermiddag så kan man 
se enskilda proteiner i ett mikroskop. I projektet användes biopsier av bröstcancer, och en viss typ av 
proteiner kallade HER undersöktes. Man tror att HER-proteinerna påverkar hur farlig cancertypen är. 
Finns mycket HER-proteiner i tumörcellerna, så blir behandlingen annorlunda och svårare. Med 
närhetsligeringsanalys så kommer man relativt snabbt och lätt att kunna säkerställa hur HER-proteinerna i 
bröstcancertumören  korrelerar med prognosen. Efter det så kan man enkelt utveckla metoden till att bli 
diagnostisk – så att en bröstcancerbiopsi (som alltid görs vid upptäckt av bröstcancer) på bara en 
eftermiddag kan ange typ av behandling utan tveksamheter. 

Närhetsligeringsanalys är den enda metod hittills som kan studera dessa felande byggstenar i 
patientprover. Den är inte begränsad till cancer, utan kan användas på all vävnad. Potentialen är därmed  
väldigt hög för metoden att användas inom diagnostik. Inom forskning är den också betydligt användbar, 
då den kan bekräfta teorier om vilka felande proteiner som orsakar olika sjukdomar. 

Trots att vi numera känner till hur vårt DNA är uppbyggt, så återstår en del problem fram till dess att vi 
kan lösa mänsklighetens alla sjukdomsmysterier och ange behandlingar. Det kan tyckas att mycket tid 
återstår innan framgångar nås, men då ska hållas i åtanke att kartläggningen av DNA:t blev klart tiotalet 
år i förtid på grund av uppkomst av nya tekniker. Närhetsligeringsanalys är en sådan här teknik, som 
kommer att accelerera antalet proteinupptäckter. Man kan undra vilka hittills oupptäckta revolutionerande 
tekniker som kommer att uppstå, och hur tidigt vi egentligen kommer att veta precis allt om hur 
människan fungerar. 
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