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Många sjukdomar hos människan är delvis orsakade av gen- förändringar. Ett sätt att hitta
sådana gener är att se på förekomsten av små, lättidentifierade variationer i arvsmassan. Om
man hos individer med en viss sjukdom kan hitta en variation som saknas hos friska individer
kan detta tyda på att variationen är kopplad till uppkomsten av sjukdomen.

Arvsmassan, DNA:t, är uppbyggt av fyra olika baser kallade A, T, C och G.  Olika
gener har olika följder av baserna (DNA-sekvenser). De vanligaste variationerna är enstaka
basutbyten i en viss position i en DNA-sekvens. En individ kan t ex ha ett A i en position där
de flesta andra individer har ett G. Sådana variationer kallas enbaspolymorfier. Varje sådan
DNA-sekvensvariation kallas en allel, och om man endast har hittat två variationer av just
denna sekvens säger man att det finns två alleler (allel I och II). För att undersöka vilka
enbaspolymorfier som förekommer oftare hos individer med en viss sjukdom än hos friska
individer kan man använda en metod som kallas allelfrekvensanalys. Man jämför då frek-
vensen av allel I mot II i DNA från individer med en viss sjukdom och i DNA från friska
individer. Om det är en signifikant skillnad i allelfrekvens mellan grupperna är det sannolikt
att just denna enbaspolymorfi ligger nära eller i en gen som är kopplad till sjukdomen.

Målet med mitt projekt var att undersöka om man kan bestämma allelfrekvensen för flera
olika enbaspolymorfier på samma gång, i samma provberedningsreaktion. Detta kallas en
multiplex reaktion, och skulle ge en mer effektiv metod jämfört med uniplex reaktion med
bara en enbaspolymorfi.  Jag använde en metod där korta DNA-sekvenser (primrar) kunde
bindas till DNA:t i allelerna ända fram till den position där allelerna hade olika baser. Därefter
tillsattes olika baser tillsammans med ett enzym som kan utföra primerförlängning när
baserna “passas in”. Detta bygger på att när DNA kopieras passas alltid A in mot T, och G
mot C. Om allel I och II hade A respektive G, som i exemplet ovan, skulle primern kunna
förlängas med T om DNA:t den var bunden till var allel I (som har A), eller förlängas med C
till allel II (som har G). Reaktionen utfördes så att produkterna av de förlängda primrarna
erhöll olika molekylvikt. Därefter analyserades proverna med sk. masspektrometri, där varje
produkt ger en topp vars position utefter x-axeln är proportionell mot dess vikt. Detta ger en
topp för produkten av allel I och II för varje enbasplymorfi. Ytan under varje topp är ett mått
på mängden DNA, d v s frekvensen av respektive allel I och II.
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Jag testade multiplex allelfrekvensanalys för tre
olika enbaspolymorfier, betecknade 1, 2 och 3.
Varje enbaspolymorfi representerades av två alleler
med en känd allelfrekvens av 0.83 för allel I och
0.17 för allel II. Figur 1 visar ett masspektrum från
en multiplex reaktion. Reaktionen gav allel-
frekvenser som avvek 0-5% i precision från den
kända allelfrekvensen och som avvek med 3% från
resultaten i uniplexa reaktioner, vilket var
acceptabelt. Resultaten visar att tre enbaspoly-
morfier kan undersökas i samma multiplexa
reaktion med primerförlängning och analys med
masspektrometri.

 Figur 1: Masspektrum avseende enbaspolymorfierna 1, 2
och 3 i en multiplex reaktion. Varje polymorfi förekom som
produkter av två alleler, betecknade Produkt I och II.  Den
förväntade allelfrekvensen var 0.83 (I) mot  0.17 (II) för alla
tre polymorfierna.  De primrar som inte reagerat syns som
topparna Primer 1, 2 och 3.


