
Opprensningsteknologien til Gen-
point AS ble utviklet og patentert av 
forskerne Knut Rudi og Kjetill Jakob-
sen ved Universitetet i Oslo. Selska-
pet ble etablert i november 1998 med 
støtte fra Norges forskningsråd og 
Startfondet.

Bakgrunnen
Mange sykdommer skyldes infeksjon 
av bakterier og virus. Dersom man i 
en biologisk prøve fra en pasient 
undersøker hvilke bakterier og virus 
som er til stede, vil man potensielt 
kunne få den informasjonen som er 
nødvendig for raskere å gjennomføre 
en effektiv behandling.

 Det finnes flere metoder for å iden-
tifisere bakterier og virus, blant dem 
påvisning ved hjelp av DNA. Arve-
materialet i hver enkelt organisme er 
unikt, og man kan benytte seg av dette 
for å identifisere organismen – en 
form for fingeravtrykk. Mange analy-
selaboratorier bruker allerede denne 
typen metode. Slike analyser er også 
ofte raskere og mer sensitive enn tra-
disjonelle metoder, noe som betyr at 
man kan oppdage bakterien eller viru-
set ved et lavere antall i prøven. Dette 
betyr at man lettere kan oppdage 
grunnen til en sykdom eller infeksjon. 
Påvisning på DNA-nivå gir dessuten 

muligheter for en mer spesifikk, eller 
entydig, identifisering. 

Renset utgangsmateriale
For å komme fram til et utgangsma-
teriale som man kan utføre en god 
analyse på, er det en forutsetning at 
DNAet er så rent som mulig, altså 
uten komponenter som forstyrrer 
selve analysen. Noen prøver i 
utgangspunktet ”kompliserte”, med 
mange forstyrrende komponenter, 
for eksempel en urinprøve. Metoden 
Genpoint AS har utviklet gir rent 
DNA og kan anvendes i et automati-
sert system.

 
Teknologisk plattform
Genpoints patenterte teknologi er 
basert på små magnetiske kuler som 
blandes med prøven (se figur). 
Kulene har en overflate som for 
eksempel bakterier vil binde seg til. 
Dersom en prøve er positiv, får man 
altså bundet bakteriene som er til-
stede, til kulene. Ved hjelp av en mag-
net kan man så dra kulene til siden av 
det lille røret prøven befinner seg i og 
dermed enkelt fjerne resten av prøve-
materialet. Med dette elimineres de 
fleste stoffene som forstyrrer den 
påfølgende identifiseringen, og man 
sitter bare igjen med bakteriene på 

kulene. Etterpå behandles bakteriene 
slik at cellene åpnes – DNA lekker ut 
og binder seg til de samme kulene. 
Det er dette siste trinnet som gjorde 
Genpoints teknologi patenterbar. På 
nytt kan bakterierester og annet som 
ikke skal være med i den videre påvis-
ningsreaksjonen, fjernes fra prøven, 
og det rene DNAet man sitter igjen 
med kan brukes for endelig identifi-
sering ved hjelp av ulike analyseme-
toder.

Isoleringsprosessen som er beskre-
vet ovenfor, innebærer en enkel hånd-
tering; alt foregår i ett rør og det er 
enkelt å automatisere arbeidet ved å 
bruke et automatisert pipetteringsin-
strument med magnet. Instrumentet 
kan også gjøre prøvene klare til den 
avsluttende identifiseringsreaksjonen, 
slik at brukeren bare behøver å plas-
sere prøvene inn i analyseinstrumen-
tet og så la dette gjøre resten av job-
ben.

 
Mulighetene framover
I dag anvendes Genpoints teknologi 
for prøveopparbeidelse for rutine-
messige klamydiaanalyser både ved 
Ullevål Universitetssykehus og Uni-
versitetssykehuset Nord-Norge. Det 
forventes at ved utgangen av 2006 vil 
rundt 400 000 prøver analyseres for 

Genpoint AS 
– norsk bioteknologisk innovasjon

Genpoint AS er et norsk bioteknologifirma som har spesialisert seg på opprensing av genetisk materiale 

(DNA/RNA) fra virus, bakterier og andre celler fra ulike prøver. Ved å utføre en analyse av DNAet etter 

opprensingssteget, kan man eksempelvis påvise at en bestemt bakterie er tilstede i en gitt prøve.
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Genpoint AS (www.genpoint.
com) ble stiftet høsten 1998. Sel-
skapet holder til i Oslo og har 
16 ansatte. Bedriften utvikler 
teknologi for opprensing av 
arvemateriale fra ulike kilder 
som bakterier, virus og humane 
celler. Ved å ta utgangspunkt i 
rent arvemateriale isolert fra 
ulike prøver kan man lettere 
utnytte potensialet i nye diag-
nostiske metoder.

klamydia årlig med Genpoints tek-
nologi. Metoden skal i løpet av 2006 
også introduseres i Sverige, Finland, 
Danmark, Tyskland og Storbritannia. 

I tillegg til analysemetodikk for 
seksuelt overførbare sykdommer, har 
Genpoint også andre prosjekter som 
er i ferd med å kommersialiseres. 
Innenfor bakteriepåvisning arbeides 

Bundet DNA 
vaskes for å 
fjerne uønsket 
materiale 
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DNA klar til påvisning 

Prøve og 
magnetiske kuler 
blandes 

Bakteriene i 
prøven binder 
seg til kulen og 
resten av prøven 
fjernes 

Bakteriene åpnes 
opp slik at DNA 
lekker ut og 
DNAet bindes til 
den samme kulen

det blant annet med tuberkuloseana-
lyser og MRSA-analyser (multiresis-
tente gule stafylokokker). 

Dagfinn Strømme er salgs- og markeds-
direktør i Genpoint, og Siri Mathiesen er 
produksjonsdirektør i Genpoint og med-
lem av Bioteknologinemnda.

Flere bidrag

Redaksjonen ønsker presentasjo-
ner av flere norske bioteknolo-
gibedrifter i GENialt. Disse kan 
skrives av firmaene selv, men 
redaksjonen forbeholder seg 
retten til å gjøre endringer.
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