
grunnleggeren Sergey Brin, gjennom 
sitt nystartede firma 23andMe, Goog-
le-basert verktøy for å forstå egen 
sekvens og dele informasjon og 
sekvensdata med andre i et slags nett-
verk. Med kunnskap om hvorledes de 
store søkemotorselskapene bruker 
informasjon om den enkeltes inter-
nettbruk og innhold i e-post til å 
designe riktig reklameprofil til den 
enkelte av oss, kan vi vel anta at dette 
blir et ”helsetilbud” til dem som ikke 
bryr seg om verken privatliv eller 
datasikkerhet. 

Et annet sekvenseringsfirma er 
Navigenics. Det baserer seg mer på å 
bidra til tolking av sekvensdata for å 
få frem risikoprofiler og rådgivning. 
Navigenics vil følge opp med fors-
kning for å fortløpende kunne vur-
dere kvaliteten av de råd eller vurde-
ringer de gir. 

”Anonyme” biologiske prøver?
Når vi vet at det skal ca. 100 spesielle 
og sjeldne enkeltbaseparvariasjoner, 
de såkalte singel nukleotid polymor-
fismene, SNP (se tekstboks s. 23) til for 
å identifisere hver enkelt av oss, blir 
dette også en inngang til å spørre om 
hvor sikker vi kan være på at de såkalte 
anonyme prøver vi avgir til forsknings-
prosjekter eller DNA-sekvensdata fra 
DNA-registre vil forbli anonyme. Det 
er allerede hundretusener av personer 
som har betalt for sekvenseringsdata 
for å finne ut av hvor de stammer fra. 
I hvilken grad er vi i stand til å takle all 
den informasjon vi kan finne i vår 
DNA-sekvens? Hvordan skal legene 
holdes oppdaterte for å rådgi sine 
syke, eller for den saks skyld friske, 
pasienter i forhold til informasjon de 
har fått om arvestoffet sitt? Hvordan 
kan vi sikre at gentestene som brukes, 
er gode og gir nyttig informasjon? 
Hvordan sikre at genetisk informa-
sjon benyttes på ønsket vis? En ting er 
i alle fall klart: Dersom begrepet 
”informert samtykke” skal ha noe 
verdi innefor helsevesenet, har det 
offentlige et stort ansvar for informa-
sjon til allmennheten.
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Normalt sett har vi to kopier av kvart 
gen. Vi har arva ein kopi frå mor og 
ein frå far. Men det er ikkje alltid slik. 
Nokre har arva fleire enn to kopier av 
gen eller DNA-område, og nokre 
færre. Delar av kromosom som er for 
små til at ein kan å sjå dei i mikro-
skop, kan bryte av, feste seg på feil 
plass eller blir kopiert og lage struk-
turelle variasjonar på alt frå eit par 
basepar til eit par millionar basepar. 
Delar av gen, heile gen eller grupper 
av gen kan hamne i desse omarrange-
ringane, som skjer når DNA-et blir 
kopiert før celledeling. 

Proteinnivå kan bli endra
Kopitalsvariasjonar eller CNV-ar (frå 
engelsk copy number variation, sjå 
tekstboks) vart først oppdaga i 1991 
av forskaren James Lupski. Han viste 
at ekstra kopiar av eit bestemt gen 
førte til Charcot-Marie-Tooth syn-
drom. Dette er ein nevrologisk sjuk-
dom som påverkar armar og føter 
fordi nervecellene som driv med sig-
naloverføring mellom hjernen og 
desse lemmane, blir øydelagde.

Dersom ein manglar éin kopi av eit 
gen, kan proteinnivået bli lågare enn 
normalt, og dersom ein for eksempel 
manglar genet heilt, har ein sjølvsagt 
ikkje proteinet i det heile teke. Det å 
ha for mange kopiar av eit gen, alt frå 
éin ekstra kopi til eit dusin kopiar, 
kan gje høgare nivå av proteinet enn 
normalt. Eit eksempel på dette er 

Det er ikkje berre kva variantar vi er fødde med av eit gen eller 

mutasjonar som oppstår i arvematerialet vårt, DNA, som kan gje 

sjukdom. For mange eller for få kopier av gen eller DNA-område kan 

nemlig og gjere oss sjuke. 
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mengda av enzymet amylase i spyttet 
vårt. Det er avhengig av kor mange 
kopiar vi har av amylasegenet i cel-
lene i spyttkjertlane (sjå under). 

I andre tilfelle, for eksempel når 
ein har drive på med genmodifisering 
av plantar og dyr, har ein sett at for 
mange kopiar av eit gen faktisk kan 
føre til at ein ikkje får danna protein 
frå genet, ein får såkalla sovande gen 
eller gene silencing (les meir om dette 
i GENialt 3/2006). 

Vanleg
I dag har ein funne fleire tusen CNV-ar 
i mennesket sitt arvestoff. Kvar og ein 
av oss har truleg eitt dusin CNV-ar. 
Dei er ein av dei faktorane som er 
med på å gjere oss unike og påverkar 
utsjånad og personlegdom. Men dei 
har og blitt kopla til sjukdomar og til-
standar som Alzheimers, Parkinsons, 
autisme, fargeblindheit og anato-
miske misdanningar. I nokre familiar 
som får Alzheimers tidleg lagar dei 
for eksempel for mykje av eit protein, 
noko som gir problem i hjernen. Det 
same gjeld ved Parkinsons der ein har 
overproduksjon av eit anna protein.

CNV-ar kan og påverke risikoen 
for å utvikle sjukdomar som aids og 
påverke om ein får biverknader av 
medisinar. Ein veit for eksempel at 
kreftpasientar med ekstra kopiar av 
genet som gir Charcot-Marie-Tooth 
syndrom, ikkje bør ha ei bestemt type 
behandling. 

Talet på genkopiar 
påverkar helsa vår
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Variasjonar og mutasjonar
 
Variasjonar – eller polymorfismar –  er arve-
lege genetiske forskjellar som finst hos 
minst ein prosent av befolkninga. Polymor-
fismar er ein del av den genetiske variasjo-
nen. Dei fleste gen finst det fleire ulike vari-
antar av – allel – som er vanlege i befolkninga 
og som skil seg frå kvarandre ved at dei for 
eksempel har ulike SNP-ar. Vi arvar ulike 
allel/genvariantar frå foreldra våre og har 
derfor ha to ulike variantar av dei to kopi-
ane vi vanlegvis har av kvart gen. 

Mutasjonar er endringar i arvestoffet 
som finst hos mindre enn ein prosent av 
befolkninga. Det kan vere endringar som 
har oppstått i kjønnscellene til forfedrane 
våre for ikkje alt for lang tid tilbake, eller 
det kan være endringar som har oppstått i 
cellene våre i løpet av livet. 

Like viktige som mutasjonar?
Mens ein CNV består av eit lengre 
DNA-område, finn vi mutasjonar, 
eller enkeltbaseendringar i gen, 
såkalla SNP-ar (frå engelsk single 
nucleotide polymorphism, sjå tekst-
boks), for kvar hundrede base gjen-
nom genomet vårt. Det er desse ein 
tradisjonelt har leita etter når ein skal 
finne genvariantar som bidreg til 
utvikling av sjukdom. Nokre meinar 
at CNV-ar er like viktige som SNP-ar, 
og at CNV-ar står for opp mot tjue 
prosent av variasjonar i genaktivitet, 
mens SNP-ar står for resten. Ein bør 
derfor og sjå etter CNV-ar når ein lei-
tar etter genetiske årsaker til sjuk-
dom. 

Utviklar betre analysemetodar
Andre meiner at CNV-ar har fått for 
mykje merksemd, og at ikkje alle 
CNV-ane det er rapportert om, verke-
leg er CNV-ar, fordi metodane ein 
brukar for å finne dei, ikkje er nøyak-
tige nok. Ein brukar nemleg metodar 
som er utvikla for kreftforsking, 
såkalla komparativ genomhybridise-
ring, der ein ser kor sterkt DNA-et ein 
undersøkjer festar seg til ei DNA-
prøve samanlikne med referanse 
DNA. Ein kan og kople fargestoff til 
genkopiane slik at ein kan sjå i mikro-
skop at dei farga kopiane ligg etter 
kvarandre på kromosoma.

Det blir satsa mykje på å prøve å 
betre analysemetodane. Blant anna 
har islandske deCODE Genetics, som 
har DNA-prøver frå 100 000 islendin-
gar i sin biobank og til no har studert 
SNP-ar, inngått eit samarbeid med eit 
amerikansk firma som lagar analyse-
metodar. Så no skal dei og studere 
CNV-ar.

Ideelt sett burde sjølve DNA-se-
kvensen samanliknast med eit refe-
ransegenom. Ei gruppe forskarar har 
derfor planar om å gere dette for 50 
personar sjølv om det kostar mykje å 
gjere dette.

Nye behandlingar?
Nokre gongar kan éin av genkopiane 
ha ein SNP som ein ikkje finn i dei 
normale kopiane. Dette gjer analyse 
av samanhengar mellom genetiske 
faktorar og sjukdom ekstra vanske-
lege. Då er det nemleg mogleg at det 

er SNP-en og ikkje dei mange kopi-
ane som er problemet. Det kan ta lang 
tid å vise at ein CNV verkeleg er 
årsaka til sjukdomen, og sjølvsagt 
enda lengre tid før det kjem pasien-
tane til gode. Når det gjeld Charcot-
Marie-Tooth syndrom, har ein vist at 
mus som har auka proteinproduksjon 
frå genet som fører til sjukdom, blir 
betre av vitamin C. Vitamin C reduse-
rer uttrykket av genet, som det er for 

Single nucleotide  
polymorphism

mykje av, og gjer at nervecellene får til-
bake normal funksjon. No prøver ein 
ut vitamin C på menneske med denne 
sjukdomen, og resultata er venta i 
2010.
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Kopitalsvariasjon. Person 1 har to kopiar av kvart av dei tre gena. 

Person 2 har to ekstra kopiar av gen C, og person 3 manglar ein kopi av gen B.

Kromosompar
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Copy number variation
Kopitalsvariasjon  
CNVs i fleirtal på engelsk, 
CNV-ar på nynorsk. Definert 
som eit DNA-område på 500 
basar eller meir som er for-
skjellig frå den humane 
referanse sekvensen.

Enkeltnukleotidpoly morf -
isme/enkeltnukletidendrin-
gar. SNPs (uttalast snips) i 
fleirtal på engelsk, SNP-ar 
(snippar) på nynorsk

SNP
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