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Dypsekvensering 
– en effektiv metode

De fleste genetiske sykdommer 
er sjeldne, men finnes det svært 
mange forskjellige typer. Og 

derfor utgjør denne pasientgruppen til 
sammen et betydelig helseproblem. For 
pasienter med arvelige muskelsykdom, og 
deres familier, er det svært viktig å finne 
sykdomsgenet og dermed forklaring på 
deres sykdom. For den enkelte pasient 
kan dette gi økt kunnskap om årsaken til 
deres tilstand, og i noen tilfeller mulig-
gjøre mer målrettet behandling. Dessu-
ten vil den molekylære forklaringen på 
sykdomsmekanismen øke forståelse av 
basale biologiske mekanismer som igjen 
gir kunnskap om sykdom. 

Identifisering av genfeil krever at man 
«leser av» DNA sekvenser: DNA (deoksy-
ribonukleinsyre) er arvestoffets grunn-
molekyl bygget opp av 4 forskjellige 
bygningsblokker (nukleotider) - adenin, 
guanin, cytosin og tymin, som forkortes 
til A, G, C, T. Kombinasjoner av disse 
(som er det vi kaller DNA sekvensen) ut-
gjør koden som inneholder opplysninger 
cellen bruker til å produsere proteiner. 
Tradisjonelt har vi analysert ett gen om 
gangen, men for mange sykdommer er 
det imidlertid mange ulike gener som 
kan gi sykdomsbilder som det er van-
skelig å skille fra hverandre. Ved slike 
problemstillinger blir det derfor svært 
kostbart og arbeidskrevende å finne den 
genetiske årsaken til sykdommen.
Derfor har vi i Bergen tatt i bruk ny dyp-
sekvensering teknologi (next-generation 
sequencing, high throughput sequencing – 
se figur) som gjør det mulig å lese av alle 
gener (ca. 20 000) samtidig. 

I et samarbeid mellom nevrologisk av-
deling og Senter for Medisinsk Genetikk 
og Molekylærmedisin (MGM) testet vi ut 
om dypsekvensering teknologien kunne 
benyttes til å finne riktig diagnose hos 

pasienter med nevrologiske sykdom-
mer. Vi analyserte blant annet to sjeldne 
nevrologiske sykdommer – en som ga 
polynevropati, grå stær (cataract) epi-
lepsi og skjelving (tremor) og en som ga 
spastisk paraplegi (gangvansker grunnet 
økt motstand ved bevegelser). Hos den 
første familien fant vi mutasjoner i genet 
som heter AMACR, alpha-methylacyl-
CoA racemase, genet. Hos den andre 
fant vi mutasjoner i sacsin genet som 
gir en recessiv arvet spastisk ataksi med 
navnet Charlevoix-Saguenay syndom 
(ARSACS).

Forskningsprosjektet finansiert av FFM - 
Identifisering av nye typer muskelsykdom 
ved bruk av dypsekvensering – hadde 
mål å identifisere gener som forårsaker 
forskjellige typer muskelsykdom en 
okulofaryngeal distal muskeldystrofi, en 
limb-girdle muskeldystrofi (LGMD), og 
en kompleks tilstand som heter Marines-
co Sjögren syndrom (kombinasjon av grå 
stær, balansesvikt og koordinasjonsvan-
sker (ataksi), og muskelaffeksjon. 

Resultater
Okulofaryngeal distal muskeldystrofi: 
Utgangspunktet for studiet var en norsk 
familie med sykdommen, men vi fikk i 
tillegg to andre familier fra samarbeids-
partnere i  Nederland og  England. Vi 
dypsekvenserte ett medlem fra alle 3 fa-
milier, men fant ikke noen gener der alle 
tre familiene hadde mutasjoner. Vi har 
forsøkt ulike analysemodeller uten å lyk-
kes og vi har derfor startet et samarbeid 
med en forskningsgruppe i Newcastle, 
England, ledet av prof. Löchmüller. Han 
har samlet et større antall familier med 
denne sykdommen slik at vi har store 
forhåpninger om at vi sammen vil lykkes 
med å finne et eller flere sykdomsgener.

Limb-girdle muskeldystrofi: Vi har un-

dersøkt en stor familie med en dominant 
arvet LGMD. Forskningsresultatene er 
veldig positive og vi tror vi har funnet et 
helt nytt gen som forårsaker sykdommen. 
Det gjenstår fortsatt mye arbeid før vi kan 
være sikker på dette er det riktige genet 
og publisere funnet (pga. av at det er stor 
konkurranse innen dette forskningsfeltet 
vil man helst ikke offentliggjøre navn 
på genet før vi har bevist og publisert 
funnet vårt). Studier for å kartlegge hva 
proteinet gjør og hvor i muskelcellen det 
befinner seg er pågående. Vi har i tillegg 
vært i kontakt med en annen forsknings-
gruppe i England som også har en familie 
med mutasjon i det samme genet, og vi 
samarbeider med dem om videre kartleg-
ging av genfunksjon. 

Marinesco Sjögren syndrom: Her un-
dersøkte vi en norsk familie med dette 
syndromet og vi fant en mutasjon i et gen 
som heter Glucosidase, Beta (Bile Acid) 
2, GBA2. Samtidig som vi fant genår-
saken i denne familien ble det publisert 
2 studier som påviste feil i det samme 
genet som årsak til en spastisk paraplegi. 
Foreløpig har ingen funnet det samme 
som årsak til Marinesco Sjögren syndrom 
og vi holder på med sammenskriving av 
artikkel som beskriver vårt funn. 

Dypsekvensering har vist seg til å være en 
effektiv forskningsmetode og vi har lyk-
kes å finne sykdomsgenet i 2 av 3 forsøk 
med denne teknikken. Men, den er ikke 
bare forskningsanvendelig! Erfaringer fra 
dette og andre lignende forskningspro-
sjekter gjør at vi nå kan begynne å bruke 
denne nye teknologien til diagnostiske 
formål. Den nye dypsekvenseringstekno-
logien vil gi oss mulighet til å finne den 
genetiske årsaken til sykdommen hos 
mange flere pasienter enn tidligere og vil 
i fremtiden kunne være utgangspunkt for 
en mer målrettet behandling.
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