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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 
 
System för datapresentation inom DNA-tester och genetik 
 
Per Törnkvist Sundström 
 
 
Forskningen om och kring DNA och hur vår arvsmassa är kopplad till våra egenskaper, 
utseende, sjukdomsrisker och ursprung går framåt för var dag. Detta har lett till att en ny 
marknad för personliga DNA-tester har tagit fart. I dag finns flertalet företag som erbjuder 
DNA-tester direkt till individen, bland annat bolaget DNA-Guide Europa AB, som är det 
första och hittills enda företaget i Norden. 
     Målet med detta examensarbete var att utveckla nya DNA-tester, samt att skapa grafiska 
och interaktiva visualiseringar att ge ut till kund efter ett genomfört DNA-test hos DNA-
Guide Europa AB. Arbetet har inneburit såväl teknisk programmering och litteraturstudier av 
den senaste forskningen, som utformningen av lättförståeliga resultatrapporter. Författaren har 
kontinuerligt strävat efter att resultaten skall kunna förstås och tolkas även av personer utan 
förkunskap inom biologi eller statistik. På grund av detta har tid lagts till arbete med olika 
typer av texter.  
     Ett resultat av detta examensarbete är utvecklingen av ett DNA-testpaket för tre stycken 
neurodegenerativa sjukdomar; Alzheimers sjukdom, amyotrofisk lateralskleros och multipel 
skleros. Detta innefattade litteraturstudier i jakt på den senaste och mest tillförlitliga 
forskningen inom aktuellt område. Vetenskapliga artiklar och studier valdes ut som påvisade 
specifika DNA-varianter eller riskvarianter, vilka innebär en högre genetisk risk för att 
drabbas av respektive sjukdom. Samtliga utvalda studier är baserade på personer med 
europeiskt ursprung.  
    En annan del av arbetet var att uppdatera ett befintligt DNA-test för diabetes typ 2. Utefter 
nya forskningsrön uppdaterades detta test med nya DNA-varianter. Mycket arbete med de två 
nämnda DNA-testpaketen bestod i att utforma en resultatrapport att ge tillbaka till kund efter 
ett genomfört DNA-test. Dessa resultatrapporter skapades i Adobe InDesign CS4.  
     Till sist har programmering i Adobe Flash CS4 ActionScript 3.0 utgjort en stor del av detta 
examensarbete. I programmet har två stycken olika grafiska och interaktiva visualiseringar 
utvecklats. En typ av visualisering visar på risken att insjukna i hjärtinfarkt utefter DNA-
profil och övriga miljö- och levnadsmässiga riskfaktorer.      
     I Adobe Flash CS4 har även en visualisering skapats över ursprung på fädernet, och i 
programmet Deep Zoom Composer en visualisering över ursprung på mödernet. Efter ett 
DNA-test där kundens Y-DNA eller mitokondrie-DNA studerats kan användaren se vilken 
haplogrupp hon eller han tillhör och hur denna är sammankopplad med övriga grupper. 
 
Examensarbete 30 hp 
Civilingenjörsprogrammet bioinformatik 
Uppsala universitet 2009-10  
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KAPITEL 1  
 

Introduktion 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
1.1. Bakgrund 
 
Allt liv som människan idag känner till baseras på en specifik följd av molekyler, nämligen 
DNA. Ett annat sätt att uttrycka vikten av DNA är att föreställa sig molekylen som receptet 
för allt liv. Allt som produceras i varje individs kropp är skapat utifrån delar av den DNA-
sekvens, som är unik för varje organism världen över. 
     År 1989 startades organisationen Human Genome Organisation (HUGO). Grundarna hade 
som mål att sekvensera hela människans genom, det vill säga allt DNA i alla kromosomer. 
Detta mål uppnåddes år 2003 och benämns sedan länge som det så kallade HUGO-projektet. 
     I samband med HUGO-projektets avslutande tog DNA-forskningen fart och forskningen 
går än idag ständigt framåt och blottar mer och mer av den fascinerande information som 
finns lagrad i våra celler. Idag finns flertalet fastslagna kopplingar mellan exempelvis 
egenskaper, sjukdomar, ursprung och utseendet på en individs specifika DNA-sekvens. Detta 
faktum har lett till utvecklandet av personliga DNA-tester. I dagsläget finns flertalet företag i 
USA och ett i Norden som erbjuder DNA-tester direkt till kund och marknaden för den 
individuella genomiken bara växer och växer.  
     Människans genom består av omkring 3 miljarder baspar innehållande omkring 20 000 till 
25 000 stycken gener. De flesta DNA-test studerar enbart särskilda positioner i den totala 
DNA-sekvensen, och dessa DNA-varianter uppskattas utgöra 0,1 procent av allt DNA, det vill 
säga en bråkdel. 
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1.2. Syfte 
 
Detta examensarbete är uppdelat i flera olika delar, men tillsammans har de alla syftet att på 
ett enkelt och lättförståeligt sätt förklara och visualisera resultat efter ett DNA-test hos 
företaget DNA-Guide Europa AB, hädanefter benämnt som DNA-Guide. 
     Examensarbetet följer DNA-Guides vision om att varje enskild individ har rätt att ta del av 
informationen i hennes eller hans DNA. Målet med arbetet är att de skapade visualiseringar 
och resultatrapporter enkelt skall kunna tolkas av DNA-Guides kunder, oavsett förkunskap i 
biologi eller statistik.      
 
 
1.3. Översikt 
 
Kapitel 2 beskriver DNA-Guide som företag samt den DNA-teknik som ligger till grund för 
att DNA-testerna kan utföras. 
     I Kapitel 3 förklaras hur ett nytt DNA-test för tre stycken neurodegenerativa sjukdomar, 
med tillhörande resultatrapport, har tagits fram, samt förklarar biologin kring DNA, 
biologiska termer som exempelvis SNP och även statistik rörande olika typer av risker 
kopplade till DNA-testresultat. 
     Kapitel 4 redogör för en uppdatering av ett befintligt DNA-test för diabetes typ 2 och 
efterföljande kapitel (Kapitel 5) beskriver skapandet av tre olika grafiska och interaktiva 
visualiseringar. 
     Rapporten avslutas med två kapitel (Kapitel 6 och 7) där hela arbetsprocessen och 
resultaten diskuteras och utvärderas. Referenser och bilagor återfinns längst bak i rapporten.  
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KAPITEL 2  

 

DNA-Guide och DNA-tekniken 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
2.1. DNA-Guide 
 
DNA-Guide är det första och till dagens datum det enda företaget i Norden som erbjuder 
DNA-tester för privatpersoner. Företaget är internetbaserat och grundades i mitten av 2007 av 
entreprenören Patrik Gransäter (VD för Remium AB) och läkaren Johan Björkegren (docent i 
molekylär biologi vid Karolinska Institutet). Den officiella starten av företaget skedde 
sommaren 2008 med Daniel Zakrisson (civilingenjör i molekylär bioteknik och civilekonom) 
som verkställande direktör.  
     Företaget är ett informationsbolag som förklarar och visualiserar den senaste forskningen 
inom den individuella genomiken för gemene man. DNA-Guides verksamhet baseras på att 
utveckla och sälja personliga DNA-tester som är kopplade till den enskilde individens hälsa, 
välmående och nyfikenhet på den dolda informationen i dennes DNA. Tolkningen av DNA-
testresultat utförs av DNA-Guide medan företaget har ett avtal med Asper Biotech, vilka 
enligt ISO 9001:2000, genomför själva DNA-testerna utifrån salivprov. 
     I dagsläget har störst fokus lagts på den svenska marknaden, men inom kort kommer 
verksamheten att utökas till Norden tätt följt av Nordeuropa. 
 
 
2.1.1. Produkter och tjänster 
DNA-Guide erbjuder via deras hemsida www.dna-guide.com DNA-tester för genetisk 
sjukdomsrisk, flertalet ärftliga egenskaper samt ursprung och djup härstamning. En kund hos 
DNA-Guide kan exempelvis få reda på eventuell förhöjd risk för hjärtinfarkt och Alzheimers 
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sjukdom, få information om eventuell resistens mot vinterkräksjuka samt spåra dennes 
ursprung tiotusentals år tillbaka i tiden.  
     Aktuella DNA-tester finns tillgängliga för beställning via företagets hemsida, där antingen 
flera är sammanslagna till ett paket eller erbjuds som ett enskilt test. Varje kund får en privat 
hemsida hos DNA-Guide, kallad Livsguiden, där dennes DNA-testresultat redovisas både i 
form av text och olika grafiska och interaktiva visualiseringar. Vidare får beställare av 
särskilda DNA-testpaket gratis uppdateringar under ett års tid från den första beställningen, 
om nya DNA-test utvecklas av företaget eller om befintliga test förändras på grund av nya 
forskningsresultat. 
     Förutom samarbetet med Asper Biotech har även DNA-Guide samarbeten med företagen 
Betania Organisationsmedicin AB, hädanefter benämnt som Betania, och Aqua Medicinsk 
Hälsomottagning AB. Betania erbjuder företagshälsovård och hjälper företag att uppnå full 
hälsa bland dess anställda. Aqua Medicinsk Hälsomottagning är ett företag som uteslutande 
jobbar med förebyggande hälso- och sjukvård, med syfte att kunden ska bibehålla eller 
återskapa en god hälsa. Kunder till dessa bolag erbjuds nu DNA-tester från DNA-Guide. 
 
2.1.2. Från beställning till resultat 
Efter en beställning utav ett DNA-test hos DNA-Guide skickar företaget ut ett särskilt testkitt 
till kunden. I detta kitt finns förklaringar om vad som krävs av beställaren innan hon eller han 
kan erhålla sitt DNA-testresultat. Vid ett DNA-test hos DNA-Guide krävs att personen spottar 
saliv i en särskild spottbehållare, samt tillsätter en stabilisatorvätska, vilka båda finns med i 
det utskickade testkittet. DNA-Guide vill eliminera risken att en individs DNA genomgår ett 
DNA-test utan dennes vetskap. Ett relativt stort salivprov samt en personlig underskrift bidrar 
till att denna risk utesluts. 
     DNA-Guide tolkar resultatet av ett genomfört DNA-test och sammanställer, för varje 
kund, en resultatrapport, vilken finns tillgänglig för kunden genom Livsguiden. I denna 
resultatrapport kan kunden ta del av information och visualiseringar över DNA-testresultatet, 
samt studera vilka DNA-varianter som har undersökts. I resultatrapporten för samtliga DNA-
tester hos DNA-Guide finns källhänvisningar till vilka publicerade vetenskapliga artiklar och 
studier som företaget har valt att basera det aktuella DNA-testet på. DNA-Guide anser det 
vara av stor vikt att den intresserade kunden kan studera sitt DNA-testresultat på djupet om 
hon eller han vill. 
     Vid några som helst funderingar såväl före som efter ett DNA-test finns kompetent 
personal med kunskap om och kring samtliga DNA-test tillgänglig via e-post och telefon, 
samt personliga möten efter överenskommelse.    
  
2.1.3. Säkerhet och integritet 
DNA-testning hos DNA-Guide följer de lagstiftade kraven i lagen om genetisk integritet och 
personuppgiftslagen. Resultatet från ett DNA-test är en personlig egendom och något som ej 
får lämnas ut till tredje part. Exempelvis har arbetsgivare eller försäkringsbolag ingen rätt 
enligt lag att kräva tillgång till DNA-testresultat vid anställning eller ifråga om försäkring, 
undantaget personförsäkringar innefattande mycket höga skadebelopp. 
     I framtagandet av hanteringen av DNA-testresultaten samt kundens säkerhet och integritet 
via DNA-Guides hemsida har verksamheten kontrollerats av Datainspektionen och 
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Socialstyrelsen. Idag har DNA-Guide en teknisk plattform och rutiner som uppfyller alla lagar 
och krav från ovan nämnda myndigheter.  
     Vid inloggning till den egna hemsidan hos DNA-Guide krävs dubbel autentisering. Först 
krävs att kunden specificerar ett förbestämt användarnamn och lösenord. Om dessa två är 
korrekta skickas ett engångslösenord till kundens mobiltelefon, vilket krävs för att slutligen ta 
del av sitt DNA-testresultat. Säkerhetsnivån som DNA-Guide erbjuder är jämförbar med den 
som svenska banker använder för sina online-tjänster. Vid jämförelse mellan DNA-Guide och 
övriga företag inom branschen erbjuder DNA-Guide i dagsläget sina kunder högst säkerhet. 
Säkerheten hos övriga aktörer världen över är jämförbar med internetbaserad e-post. 
 
 
2.2. DNA-tekniken 
 
För att undersöka förekomsten av specifika DNA-varianter i ett DNA-prov har DNA-Guide 
tillsammans med Asper Biotech designat ett särskilt DNA-chipp, vilket också benämns som 
en mikromatris eller på engelska microarray. Vilka DNA-varianter som ingår eller ej i ett 
specifikt salivprov fastställer företaget genom en metod namngiven APEX-2. DNA-Guide 
utnyttjar mikromatristekniken för sökning efter DNA-varianter, men flertalet andra områden 
inom molekylärbiologi och medicin existerar där dessa används flitigt. Illumina 
(http://illumina.com/) och Affymetrix (http://affymetrix.com/) är två av de största företagen 
inom mikromatrisområdet.  
 
2.2.1. Mikromatriser 
En mikromatris är uppbyggd som en matris eller array av olika punkter eller platser på en 
solid yta, exempelvis av glas eller plast. Via kovalent bindning placeras i varje position i 
matrisen korta sekvenser av DNA, vilka kallas för oligonukleotider. Dessa oligonukleotider, 
vilka oftast är kortare än 20 stycken baser av DNA, kallas i sin tur för prober och bestäms i 
förväg av den som utformar matrisen. Till dessa prober kan vidare delar utav ett tillsatt DNA-
prov hybridisera, det vill säga binda till. Det prov som tillsätts till matrisen är ofta 
förbehandlat på något sätt, exempelvis inmärkt med någon mindre molekyl. Mikromatriser 
skapas oftast på ett sätt att om bindning mellan tillsatt prov och oligonukleotid sker avges en 
färg som kan detekteras med laserljus. Slutligen tillämpas ett datorprogram för att skapa en 
schematisk bild över de olika färgintensiteterna, det vill säga grad av inbindning mellan 
prober och tillsatt prov.[13] 
 
2.2.2. APEX-2 
När Asper Biotech erhåller ett salivprov innehållande DNA är första steget att via PCR (eng 
Polymerase Chain Reaction) framställa stora mängder av de DNA-sekvenser av intresse. PCR 
är en kemisk reaktion vilken bland annat utnyttjar enzymet DNA-polymeras, vilket är 
involverat i DNA-replikation under celldelningen. Efterföljande steg innefattar 
gelelektrofores, där PCR-produkterna separeras. Vid gelelektrofores separeras molekyler 
utefter vilken hastighet de rör sig med i en gel under inverkan av ett elektriskt fält. Olika 
rörelsehastighet mellan molekyler beror på skillnader i elektrisk laddning, storlek och form.[12] 
     Mikromatrisen består av ett antal omkring 20 baser långa oligonukleotider, vilka motsvarar 
den unika DNA-sekvens före eller efter respektive sökt DNA-variant. Oligonukleotiderna 
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binds till mikroplattan via deras 5’-ände. För varje DNA-variant finns två platser i matrisen, 
resulterande i ett bindningsställe för båda strängarna av DNA. Innan en lösning av fragmenten 
från gelelektroforesen appliceras på mikromatrisen tillsätts fyra olika nukleotider, alla bundna 
till en unik flouroscerande molekyl. Efter inkubering med lösningen tvättas mikroplattan i 
syfte att avlägsna alla icke-bundna sekvenser.[12] 
     I det sista steget i analysen belyses mikromatrisen med fyra olika våglängder av laserljus. 
Beroende på intensitet av ljus från fragment inbundna till en specifik prob fastställs om DNA-
varianten existerar i ingen, en eller två kopior av allelen. Slutligen konverteras data över 
fluoroscerande ljus till sekvensdata, vilken vidare analyseras av DNA-Guide och rapporteras 
tillbaka till kund.[12]   
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KAPITEL 3  

 

Resultatrapport neurodegenerativa 
sjukdomar 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
3.1. Metod 
 
DNA-Guide ämnar att erbjuda fler och fler DNA-testpaket till intresserade individer i takt 
med att bra forskning publiceras. Med bra forskning menas här studier visande specifika 
DNA-varianter associerade med en viss sjukdom eller egenskap. Dessa DNA-varianter eller 
SNPar (eng Single Nucleotide Polymorphism) kan efter beräkningar sammankopplas med en 
eventuell förhöjd genetisk risk att drabbas av en sjukdom eller sannolikheten att ha en viss 
egenskap. 
     En del av detta examensarbete var att utveckla ett DNA-testpaket innehållande tre stycken 
neurodegenerativa sjukdomar; Alzheimers sjukdom, amyotrofisk lateralskleros (ALS) och 
multipel skleros (MS). Arbetet skulle resultera i en resultatrapport innehållande allmän 
information om neurodegenerativa sjukdomar, information om de sjukdomar för vilka DNA-
testet genomförts, samt ha utrymme för individens eget DNA-resultat och grafisk 
visualisering av eventuella risker. 
     Till en början skedde en inläsning på sjukdomsområdet och de utvalda sjukdomarna. 
Utifrån förvärvad kunskap skrevs sedan en inledning samt var sin text om Alzheimers 
sjukdom, ALS och MS. Svårigheten i att utforma texter till resultatrapporten låg i att kunna 
förklara komplexa sjukdomar på ett sätt så att personer utan tidigare kunskap inom biologi 
kan ta till sig sitt resultat från DNA-Guide. 
     Fortsättningsvis studerades en mängd publicerade artiklar inom området, där 
associationsstudier genomförts för någon av sjukdomarna. DNA-Guide syftar till att basera 
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resultatet för en sjukdom på en enskild studie, mycket för att den intresserade kunden enkelt 
skall kunna studera grunden för dennes DNA-testresultat på djupet om hon eller han vill. I 
dagsläget erbjuder DNA-Guide sina tjänster till personer inom Sverige och inom kort även till 
de andra länderna i Norden följt av Nordeuropa. Detta medför att studierna som väljs för 
DNA-testpaketet skall vara baserade på DNA från personer med europeiskt ursprung. De 
studier som slutligen valdes uppfyllde detta krav samt att de innehöll tillräckligt många 
sjukdomsfall och friska kontroller. 
     När väl all information bakom resultatrapporten var samlad studerades vilka förhöjda 
risker specifika DNA-varianter medförde att drabbas av en sjukdom. Dessa värden skulle 
införas i resultatrapporten och förklaras och visualiseras på ett enkelt sätt. Rapporten skapades 
i Adobe InDesign CS4 och i slutfasen av arbetet avsattes tid för att utforma en bra och 
slutgiltig design. I Bilaga 1 finns resultatrapporten tillgänglig för den intresserade.   
 
 
3.2. Neurodegenerativa sjukdomar 
 
Nervsystemet hos människan är ett mycket komplext system där signaler som skickas till och 
från hjärnan påverkar alla kroppens funktioner, såväl känslor som fysisk rörelse. Signalerna 
utgår från nervceller, som kallas neuron, och bara i hjärnan finns det omkring hundra 
miljarder stycken sådana. Det finns flera sjukdomar som angriper nervsystemet med olika 
konsekvenser. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de kallas för neurodegenerativa.[22] 
     Sjukdomar som påverkar nervsystemet är vanligare hos äldre och eftersom medelåldern i 
västvärlden, däribland Sverige, ökar så ökar antalet drabbade individer. En gemensam åsikt 
bland läkare och forskare är att den tidiga diagnostiken behöver utvecklas, eftersom en tidig 
upptäckt ofta leder till försenat sjukdomsförlopp då olika typer av behandling kan sättas in.[34]          
     Exempel på sjukdomar som är neurodegenerativa, det vill säga bryter ned neuron, är 
demenssjukdomar. I Sverige lider omkring 140 000 personer av någon typ av 
demenssjukdom, där det vanligaste symptomet är problem med närminnet.[33]   

     Många av de sjukdomar som benämns neurodegenerativa har i dagsläget ingen fastställd 
orsak och inte heller några fullständiga botemedel. Forskning har däremot visat att sjukdomar 
som Alzheimers sjukdom, ALS och MS är överrepresenterade inom vissa familjer och att det 
finns faktorer i vårat genetiska arv som ökar risken för att vissa skall drabbas jämfört med 
resten av befolkningen.[9]  
 
3.2.1. Alzheimers sjukdom 
I takt med stigande ålder sker en naturlig minskning av antalet nervceller i hjärnan, men hos 
en person med Alzheimers sjukdom är denna minskning högre än normalt. Sjukdomen är en 
så kallad primärdegenerativ demenssjukdom då den angriper hjärnvävnaden och idag är 
Alzheimers sjukdom den vanligaste demenssjukdomen.[19] 

     Varje år drabbas omkring 7 500 svenskar och totalt lider cirka 96 000 individer i Sverige 
av Alzheimers sjukdom.[15] 

     Fler kvinnor än män drabbas och sjukdomen kan redan bryta ut vid 40 års ålder. Dock 
drabbas de flesta individer efter 65 års ålder och sjukdomen benämns då som sporadisk 
Alzheimers sjukdom (eng Sporadic Alzheimer's Disease). I tidiga stadier visar sig sjukdomen 
som bland annat problem med närminnet och koncentrationsförmågan. Till skillnad från 
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vanlig glömska blir problemen kroniska och förvärras successivt. En person med långt gången 
Alzheimers sjukdom har svårt att klara av vardagen.[15] 
     Sporadisk Alzheimers sjukdom anses stå för omkring 90 procent av fallen och 
sjukdomsrisken tros till 80 procent bero på genetiska faktorer [2]. Skillnaden mellan sporadisk 
och familjär Alzheimers sjukdom (eng Familiar Alzheimer's Disease (FAD)) är att den senare 
sannolikt beror på nedärvda mutationer medan sporadisk Alzheimers sjukdom har visat sig 
vara associerad med en viss variant av en gen. De två olika sjukdomarna visar dock samma 
symptom och sjukdomsförlopp.[14]  
     Förutom familjehistoria och genetik framhålls ålder, våld mot huvudet, högt kolesterol och 
högt blodtryck som andra riskfaktorer för att drabbas av Alzheimers sjukdom. Uppkomsten av 
Alzheimers sjukdom är dock fortfarande inte kartlagd. [14]   
 
3.2.2. Amyotrofisk lateral skleros 
Kroppens muskler styrs av nervimpulser som skickas ut av nervceller i hjärnan och i 
ryggmärgen. Vid amyotrofisk lateralskleros (ALS) sker en förtvining av dessa nervceller som 
först leder till nedsatt rörelseförmåga, följt av tynande muskler, som slutligen kan leda till 
förlamning.[30] Det finns tre huvudtyper av sjukdomen där den vanligaste initialt påverkar 
armar, ben och bål [32].  
     I Sverige drabbas årligen omkring 200 personer av ALS. Sjukdomen har ett relativt snabbt 
förlopp och endast 10 procent av de drabbade lever efter tio år.[32] 

     ALS angriper både övre och nedre motorneuron. De förstnämnda är lokaliserade i hjärnan 
och nedre motorneuron finns i ryggraden. En muskel som rör sig har fått signaler från 
motorneuron i ryggraden som i sin tur har fått signaler från övre motorneuron, det vill säga 
nervceller i hjärnan. Om nervceller involverade i muskelrörelser degenererar eller dör leder 
det till mindre muskelaktivitet och därför till att muskeln försvagas och tynar bort. [32]   
     Uppkomsten av ALS är inte känd, men olika teorier existerar [30]. Flertalet forskare hävdar 
att vissa DNA-varianter påverkar risken att drabbas av sjukdomen [7].  
 
3.2.3. Multipel skleros 
Kroppens nervsystem delas upp i det centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet. Det 
centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, som tar emot signaler från det 
perifera nervsystemet, som finns utspritt i hela kroppen. Dessa signaler bearbetas och 
slutligen skickar det centrala nervsystemet tillbaka nya signaler som förmedlas ut i kroppen 
med hjälp av det perifera nervsystemet.[10] 

     Vid multipel skleros (MS) angrips det centrala nervsystemet av kroppens egna 
immunförsvar. MS är således en autoimmun sjukdom och skadorna på nervsystemet tros 
orsakas av lymfocyter och makrofager.[3] Orsaken till varför immunförsvaret gör detta misstag 
är okänd, men attacker av immunförsvaret sker i små sjukdomshärdar som lämnar kvar ärr i 
hjärnvävnaden som kallas plack. Sjukdomen kan uppstå i hela centrala nervsystemet men 
vanligtvis angrips synnerven, hjärnstammen och ryggmärgen. Tidiga symptom är 
synstörningar, känselpåverkan och gångsvårigheter. Sjukdomen uppträder ofta i så kallade 
skov, vilket betyder att den drabbade har helt eller delvis symptomfria perioder mellan sina 
sjukdomsutbrott.[21] 
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Omkring 12 000 individer i Sverige lever med MS och varje år diagnosticeras cirka 450 nya 
fall. De drabbade är i åldrarna 20 till 40 år och sjukdomen är vanligare på det norra halvklotet. 
Såväl genetiskt arv som miljöfaktorer spelar troligen in i förklaringen till de geografiska 
skillnaderna i utbredning.[25] I dagsläget föreslås två olika DNA-varianter medföra en ökad 
risk för MS [3].  
 
 
3.3. Risker 
 
Resultatet efter ett DNA-test för neurodegenerativa sjukdomar hos DNA-Guide återfås bland 
annat i form av en resultatrapport innehållande information om eventuella förhöjda genetiska 
sjukdomsrisker för Alzheimers sjukdom, amyotrofisk lateralskleros (ALS) och multipel 
skleros (MS). Riskerna kommer från utvalda studier och presenteras idag i form av 
oddskvoter, men i takt med att DNA-Guides DNA-databas ökar kommer även riskerna återges 
som relativa risker.  
 
3.3.1. Oddskvot 
För att komma fram till oddskvoter (eng odds ratio (OR)) krävs en matematisk analys av 
genetiska så kallade fall och kontroller. Fallen är de individer som har en specifik sjukdom 
medan kontrollerna består av konstaterat friska personer utan sjukdomssymptom.  
     Varje människa har två alleler i varje autosomalt locus, som är en specifik position i 
arvsmassan. Därför kontrolleras samtliga fall och kontroller, för varje DNA-variant, om de 
bär på en, två eller ingen kopia av riskallelen som är förknippad med en högre risk för 
sjukdomen. Uppsättningen av alleler i ett bestämt locus kallas för genotyp. Ett locus kan 
således innehålla två olika alleler eller två stycken likadana och genotypen kallas då för 
hetero- respektive homozygot. Vidare anses riskallelen vara X och normalallelen O. De som 
bär på en kopia av riskallelen benämns här som heterozygota riskbärare (XO) medan bärare 
av två kopior kallas homozygota riskbärare (XX). I Tabell 3.1 visas ett exempel på 
genotypdistributionen hos totalt 500 individer. 
 
 
 
 
Tabell 3.1. Genotypdistributionen hos totalt 500 individer. 
 

 Ej riskbärare Heterozygot riskbärare Homozygot riskbärare Total 
Fall 45 50 28 123 
Kontroller 284 76 17 377 
Total 329 126 45 500 
 
 
 
 
I Tabell 3.2 är siffrorna utbytta mot variabler ri och si, där i = 0, 1, 2 står för ingen, en eller två 
kopior av riskallelen.  
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Tabell 3.2. Genotypdistribution med variabler.[6] 
 

 Ej riskbärare Heterozygot riskbärare Homozygot riskbärare Total 
Fall r0 r1 r2 R 
Kontroller s0 s1 s2 S 
Total n0 n1 n2 N 
 
 
 
 
En oddskvot talar om hur en individs risk för att drabbas av en sjukdom är i jämförelse med 
de personer som saknar kopior av riskallelen X. Således är oddskvoten för personer med 
genotypen OO lika med 1,0. Samband för oddskvoter för hetero- och homozygota riskbärare 
samt resultat utifrån Tabell 3.1 presenteras i Tabell 3.3.  
 
 
 
 
Tabell 3.3. Samband och resultat för oddskvoter för hetero- och  
                    homozygota riskbärare.[6] 
 

 Samband Resultat 

Oddskvot heterozygot riskbärare (ORhetero)      (r1s0) / (r0s1) 4,15 
Oddskvot homozygot riskbärare (ORhomo) (r2s0) / (r0s2) 10,39 

 
 
 
 
3.3.2. Relativ risk 
I samband med oddskvoter tas ingen hänsyn till de olika genotypernas förekomst i 
populationen. Till skillnad från oddskvot, som anger risken i jämförelse med individer utan 
någon kopia av riskallelen, jämförs en relativ risk med den aktuella befolkningen. En 
oddskvot kan som lägst vara 1,0 medan relativ risk kan som lägst vara noll. En oddskvot på 
1,5 kan motsvara en relativ risk på 0,7 på grund av att riskallelen är dominerande i 
populationen. 
     För att beräkna en relativ risk för att drabbas av en sjukdom i jämförelse med resten av 
befolkningen krävs uppgifter om populationens genotypfrekvenser och, för riskallelen, hetero- 
och homozygota oddskvoter. Genom att multiplicera varje genotypfrekvens med dess 
respektive oddskvot och slutligen slå samman dessa tre termer fås medelrisken i populationen 
att bära på en riskallel, här kallad R. För att slutligen få den relativa risk, kallad RR, i 
jämförelse med den generella risken i populationen divideras respektive oddskvot med risken 
R.[6] 
 
3.3.3. Uppskattningar 
Vid beräknande av risker utifrån studier med fall och kontroller finns många fallgropar på 
grund av för stora antaganden. Om riskallelen skulle anses dominant så skulle exempelvis den 
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hetero- och homozygota oddskvoten tänkas stämma överens, likväl som om riskallelen skulle 
anses kodominant skulle den homozygota oddskvoten tänkas vara kvadraten av den 
heterozygota.  
     Även när det gäller beräknandet av relativa risker görs ofta för stora antaganden. I vissa 
studier finns ej uppgifter om genotypfrekvens utan enbart allelfrekvensen för riskallelen. Att 
då enligt HWE (eng Hardy-Weinberg Equilibrium) beräkna genotypfrekvenser för att nå ett 
värde på en relativ risk anser DNA-Guide landa i alldeles för osäkra uppgifter. Trots att 
sådana beräkningar förkastas av de flesta matematiker inom området är beräkningarna relativt 
vanliga inom den individuella genomiken.[6]  
     I fall där uppgifter om genotypfrekvenser saknas kommer i framtiden DNA-Guide basera 
beräkningarna av relativa risker utifrån företagets egna databas av DNA.  
 
 
3.4. DNA-varianter och gener 
 
I framtagandet av DNA-Guides resultatrapport över neurodegenerativa sjukdomar ingick att 
studera den senaste forskningen inom området och välja ut de mest signifikanta DNA-
varianter som visats sig vara associerade med en högre genetisk risk att drabbas av antingen 
Alzheimers sjukdom, ALS eller MS. Arbetet lades upp på så sätt att publicerade artiklar 
behandlande någon av de nämnda neurodegenerativa sjukdomarna eftersöktes på NCBI (eng 
National Center for Biotechnology Information). Om studien bakom artikeln visade sig vara 
relevant för individer med europeiskt ursprung studerades resultaten ytterligare för att 
eventuellt ligga till grund för de risker som skulle komma att presenteras i resultatrapporten. 
Fördjupad kunskap om de DNA-varianter som slutligen valdes skedde genom ytterligare 
information tillgänglig på NCBI. 
 
3.4.1. Single Nucleotide Polymorphism 
Det som på svenska här benämns DNA-variant kallas på engelska single nucleotide 
polymorphism och förkortas ofta SNP. Översatt till svenska betyder det ungefär enstaka 
nukleotidpolymorfier. Deoxiribonukleinsyra, förkortat DNA, i dagligt tal ofta kallad 
arvsmassa, finns i alla kroppens celler. DNA är uppbyggt av bland annat fyra olika 
kvävebaser; adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T). Tillsammans med sockret 
deoxiribos och fosfatgrupper bildar dessa olika nukleotider. Människan ärver hälften av sitt 
DNA från mamman och hälften från pappan och DNAt består av två kedjor som binder till 
varandra. Adenin binder till tymin och cytosin binder till guanin. En DNA-variant är bestämd 
till en specifik position i arvsmassan. En SNP är således en polymorfi, det vill säga en viss 
nukleotid på en specifik position som ger upphov till variation mellan individer, befolkningar 
och eller världsdelar. 
     Genom att studera olika positioner i DNAt hos personer med diagnosticerade sjukdomar i 
jämförelse med friska individer har forskare fått en uppfattning om att vissa DNA-varianter 
kan föreslås vara kopplade till en högre genetisk risk för att drabbas av en sjukdom. DNA-
varianter behöver dock inte alltid behandla sjukdomsrisk utan dessa polymorfier i det 
mänskliga DNAt ger även upphov till bland annat våra olika egenskaper och utseenden. 
Likväl som SNPar föreslås vara associerade till en särskild förhöjd sjukdomsrisk finns studier 
som visar på association med exempelvis alkoholrodnad och förmåga att känna bitter smak.
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I de fall som DNA-varianter lokaliseras i en känd gen kan den exempelvis påverka genens 
aktivitet, till exempel genom ökad, minskad eller utebliven transkription. Det som genen 
kodar för kan bli odugligt genom att antingen förlora sin funktion eller få en annan funktion.    
     Människans arvsmassa och vad den kodar för står för en mycket komplex biologi och är 
därför otroligt svår att sia om. De associationsstudier som idag genomförs sökandes efter 
DNA-varianter som kan förklara eller förknippas med exempelvis en sjukdom eller egenskap 
bidrar dock starkt till att komma närmare tillgången till den otroliga mängd dold information 
som finns lagrad i människans DNA.   
 
3.4.2. Högre risk för Alzheimers sjukdom 
I upprepade studier har en gen vid namn apolipoprotein E (APOE) etablerat sig som en 
riskfaktor för sporadisk Alzheimers sjukdom. I det mänskliga genomet är den lokaliserad på 
kromosom 19 och totalt finns den i tre stycken varianter; APOE ε2, APOE ε3 och APOE ε4.[2]  
Till skillnad från de muterade gener som tros vara associerade med familjär Alzheimers 
sjukdom är risken som APOE-genen medför inte på grund av mutationer i dess DNA-sekvens. 
I detta fall är det ε4-allelen som medför en ökad risk för sjukdomen medan ε2- och ε3-
allelerna inte förhöjer sjukdomsrisken.[14] 

     APOE-genen har samma namn som proteinet som det kodar för. När genen transkriberas 
och translateras till ett protein bildar det lipoproteiner tillsammans med lipider. I kroppen har 
lipoproteiner till uppgift att ta hand om kolesterol och andra fetter. APOE är ett protein med 
låg densitet (eng very low-density lipoprotein (VLDL)) som tar hand om överflödigt 
kolesterol och för det via blodbanan till levern.[18] 

     För att särskilja de tre typerna av APOE-genen har forskarna lokaliserat två stycken DNA-
varianter. Dessa ger upphov till två stycken skillnader i DNA-sekvensen som i sin tur 
förändrar de aminosyror, som de bastripletter som DNA-varianterna ingår i, kodar för. I 
proteinet förändras aminosyrorna på position 112 och 158. APOE ε2-allelen påvisar arginin 
på båda positionerna, APOE ε3-allelen cystein på båda positionerna och APOE ε4-allelen 
cystein på position 112 och arginin på position 158.[2] De två DNA-varianterna bär namnen 
rs429358 och rs7412 [1].  
     I studien som ligger till grund för de risker som presenteras i DNA-Guides resultatrapport 
för Alzheimers sjukdom har författarna även lokaliserat en tredje DNA-variant vid namn 
rs4420638 lokaliserad 14 kilobaspar ifrån APOE ε4-allelen. Resultatet härstammar ur 664 
patienter med konstaterad Alzheimers sjukdom och 422 individer med inga kända symptom. 
Vid undersökningar har det visat sig att rs4420638 är i stark kopplingsojämvikt (eng Linkage 
Disequilibrium (LD)) med rs429358 och rs7412, D' = 0,86 respektive 0,90. Vid LD av dessa 
mått mellan två genetiska loci ger den ena observerade DNA-varianten stark indikation om 
DNA-varianten på den andra positionen. Genom att genotypa dessa tre olika DNA-varianter 
(rs4420638, rs429358, rs7412) fås en stark uppfattning om individens APOE-status. Den 
riskvariant av rs4420638 som predikterar typ av APOE-gen är guanin (G). Enligt den senaste 
forskningen har individer med europeiskt ursprung bärande på en APOE ε4-allel 3,49 till 4,32 
gånger högre risk att drabbas av Alzheimers sjukdom än de som saknar riskallelen. Vidare är 
oddskvoten 25,3 för bärare av två APOE ε4-alleler.[2] Tabell 3.4 ger en översikt av de olika 
sjukdomsriskerna kopplade till alleltyp hos DNA-varianten rs4420638 och APOE-status. 
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Tabell 3.4. Genetisk förhöjd risk (oddskvot) för Alzheimers sjukdom utefter antal  
                    kopior av DNA-varianten rs44200638 och APOE-status.[2]   
 

APOE-status Oddskvot (OR) Antal kopior av rs4420638 Bärarstatus 
ε3/ε3 1,00 0 Ej riskbärare 
ε2/ε4 3,49 1 Heterozygot riskbärare 
ε3/ε4 4,32 1 Heterozygot riskbärare 
ε4/ε4 25,31 2 Homozygot riskbärare 
                           
 
 
 
3.4.3. Högre risk för amyotrofisk lateralskleros 
Neuropeptider är små korta proteiner, oftast mindre än 50 aminosyror långa, som används av 
neuron för att de skall ha möjlighet att kommunicera med varandra i kroppens nervsystem. 
Dipeptidyl-peptidase 6 är det engelska namnet på en gen lokaliserad på kromosom 7 i det 
mänskliga genomet, som ofta förkortas DPP6. Denna gen kodar för ett enzym som är 
involverat i regleringen av neuropeptider.[27]  
     Svensk forskning har starkt föreslagit att mutationer i DPP6-genen bidrar till en ökad 
benägenhet att utveckla amyotrofisk lateralskleros (ALS), just på grund av dess koppling till 
neuronkommunikation. En DNA-variant vid namn rs10260404 belägen inom ett utav DPP6-
genens 26 exon har framträtt  som en potentiell sjukdomsassocierad mutation. Studien som de 
risker som presenteras i DNA-Guides resultatrapport för ALS baseras på innehåller 
sammanlagt 1,767 stycken sjukdomsfall och 1,916 stycken friska kontroller, alla med 
europeiskt ursprung. 906 stycken av dessa individer har ett svenskt ursprung. Den alleltyp hos 
rs10260404 som medför ökad risk för att drabbas av ALS är cytosin (C). Oddskvoten för 
heterozygota bärare av denna riskvariant har beräknats till 1,20. För homozygota riskbärare är 
risken 1,60 gånger högre än för de som saknar någon kopia av riskvarianten.[7] I Tabell 3.5 
synes en sammanfattning av de olika riskerna kopplade till sjukdomen utefter DNA-varianten 
och olika genotyper. 
 
 
 
Tabell 3.5. Genetisk förhöjd risk (oddskvot)  för ALS utefter antal  
                    kopior av DNA-varianten rs10260404.[7] 
 

Antal kopior av rs10260404 Oddskvot (OR) Bärarstatus 
0 1,00 Ej riskbärare 
1 1,20 Heterozygot riskbärare 
2 1,60 Homozygot riskbärare 
                                  
 
 
 
3.4.4. Högre risk för multipel skleros 
Interleukin-7-receptor (IL7R) och HLA-DRA är två gener som innehåller DNA-varianter som 
tros kunna berätta om en individs risk för att drabbas av multipel skleros (MS). Båda generna 
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kodar för proteiner involverade i immunförsvaret och den sistnämnda återfinns i det som 
kallas MHC klass II eller MHCII (eng Major Histocompatibility Complex).[3] IL7R-genen, 
lokaliserad på kromosom 5, kodar för ett protein som fungerar som en receptor för interleukin 
7. Interleukiner är en grupp av cytokiner, som är små proteiner, som agerar budbärare mellan 
celler i immunförsvaret.[29] På kromosom 6 återfinns HLA-DRA-genen som kodar för en α-
kedja i MHCII som finns på ytan av alla antigenpresenterande celler. Proteinet som genen 
kodar för hjälper till att presentera peptider från nedbrutna främmande organismer för andra 
celler involverade i kroppens immunförsvar.[28] 

     Vid associationsstudier har bland andra en DNA-variant namngiven rs6897932, lokaliserad 
i IL7R-genen, påvisat signifikant association med MS. Den ökade risken för att drabbas av 
sjukdomen beräknas till 1,19 och 1,40 för hetero- respektive homozygota bärare av dess 
riskallel cytosin (C).[3] 
     Den studie som DNA-Guide baserar resultatrapporten för MS på visar även att allelen 
HLA-DRB1*1501 inom HLA-DRA-genen signifikant särskiljer sjukdomsfall ifrån friska 
kontroller. Vid undersökningar har forskarna lokaliserat DNA-varianten rs3135388 som 
tydligt avslöjar den nämnda allelens existens eller ej. Risken för insjuknande ökar med antalet 
kopior av HLA-DRB1*1501 och följer antalet riskvarianter av rs3135388. Individer med 
europeiskt ursprung som bär på en kopia av riskallelen tymin (T) tros ha en kopia av HLA-
DRB1*1501 och därmed 3,0 gånger högre risk att drabbas av MS jämfört med de som saknar 
kopior av riskvarianten. Två kopior av riskallelen bidrar till en förhöjd risk mellan 3,0 och 6,0 
gånger. [3] 
     En översikt av de olika riskerna och hur de är kopplade till DNA-varianter, alleler och 
gener synes i Tabell 3.6.  
 
 
 
 
Tabell 3.6. Genetisk förhöjd risk (oddskvot) för MS utefter de två DNA-varianterna rs6897932 och  
                    rs3135388. För rs3135388 anges också kopplingen till antalet kopior av allelen  
                    HLA-DRB1*1501.[3] 
 

 rs6897932 OR rs3135388 OR Antal kopior av HLA-DRB1*1501 
Ej riskbärare  1,00  1,00 0 
Heterozygot riskbärare  1.19  3,00 1 
Homozygot riskbärare  1,40  3,00-6,00 2 
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KAPITEL 4  

 

Resultatrapport diabetes typ 2 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
4.1. Metod 
 
En del av detta examensarbete var att uppdatera ett DNA-testpaket innehållande DNA-tester 
på olika sätt kopplade till människans ämnesomsättning, däribland DNA-testet för eventuell 
förhöjd genetisk risk för diabetes typ 2. Arbetet skulle resultera i en ny version av en befintlig 
resultatrapport, där ändringar rörande DNA-testet för diabetes typ 2 hade uppdaterats.   
     Arbetet startade med en inläsning om diabetes i allmänhet för att sedan fortsätta i ett 
studerande av den vetenskapliga artikel och studie som skulle bli grunden för det nya 
uppdaterade DNA-testet.  
     Avslutningsvis förnyades den informativa texten om sjukdomen i resultatrapporten och 
information om de nya DNA-varianterna och källhänvisningarna fördes in i dokumentet. 
Förändringarna rörande DNA-testet för diabetes typ 2 i resultatrapporten medförde även att 
korrigeringar krävdes i övriga delar av dokumentet vad gäller layout, bild- och textflöde. I 
Bilaga 2 finns resultatrapporten tillgänglig för den intresserade. 
 
 
4.2. Diabetes typ 2 
 
Vid diabetes typ 2 räcker inte det insulin som produceras till för att täcka kroppens behov. 
Insulin är ett hormon som reglerar sockerhalten i blodet och om nivåerna av socker blir för 
höga kan det leda till skador på ögon, njurar och nerver.[31] Av oklara skäl så kräver kroppens 
celler med åren allt större mängd insulin för att ta upp samma mängd socker, det vill säga 
känsligheten för insulin minskar. Diabetes typ 2 bryter ut när denna minskade känslighet blir 
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för påfrestande för kroppen. De celler som producerar insulin i bukspottkörteln orkar till slut 
inte med sitt arbete och sjukdomen är då ett faktum.[20] 

     Diabetes typ 2 benämns också som åldersdiabetes och är starkt kopplad till ålder, 
kostvanor, övervikt och rökning [5], [24]. Bortsett från levnadsvanor och ålder är även det 
genetiska arvet en starkt bidragande faktor till utvecklandet av sjukdomen eller ej. Tvärtemot 
vad många människor tror är åldersdiabetes mer ärftlig än diabetes typ 1.[16] 

     Liksom vid diabetes typ 1 är viktiga symptom fysisk och mental trötthet, törst och förhöjda 
urinmängder. Koständring är en viktig del av behandlingen av sjukdomen och botar många 
drabbade, liksom viktnedgång och rökstopp. Andra behandlingsformer är tabletter som ökar 
såväl kroppens egna insulinproduktion som cellernas känslighet för hormonet samt 
injektionssprutor med insulin.[31]  
     I dag uppskattas antalet drabbade individer i Sverige uppgå till 300 000, vilket motsvarar 
tre till fyra procent av befolkningen, men flertalet människor kan ha sjukdomen utan att veta 
om det.[16]  
 
4.2.1. Kliniska riskfaktorer 
I den studie som DNA-Guide väljer att basera sitt DNA-test för diabetes typ 2 på anses 24 
procent av den totala risken bero på individens DNA och resterande procent bero på andra 
faktorer. Studien innefattar 16 061 stycken svenska individer där författarna har undersökt 
risken att drabbas av sjukdomen utefter DNA-profil samt flertalet kliniska faktorer. De 
personer som deltog i studien har undersökts en andra gång efter 23,5 år, för att se vilka som 
hade utvecklat sjukdomen.[5]  
     Starka kliniska faktorer visade sig vara en familjehistoria med sjukdomen, förhöjda nivåer 
av leverenzymer, rökning och högt BMI-värde (eng Body Mass Index).[5]  
 
4.2.2. Genetiska riskfaktorer 
I Tabell 4.1 visas de 11 DNA-varianter som ingår i DNA-Guides DNA-test för diabetes typ 2. 
Samtliga av dessa särskiljde personer med utvecklad sjukdom och friska individer med god 
signifikans, oberoende av kliniska riskfaktorer. Av de 11 varianterna påvisade 8 stycken 
association med en försämring av betacellernas funktion. Betacellerna är just den celltyp i 
bukspottkörteln som ansvarar för regleringen av kroppens insulinnivå och därmed också 
halten blodsocker.[5]  
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Tabell 4.1.  Namn, position, gen och riskallel för de 11  
                     stycken DNA-varianter som ingår i DNA- 
                     Guides DNA-test för diabetes typ 2.[5]   
 

DNA-variant (SNP) Kromosom Gen Riskallel 
rs5219 11 KCNJ11 T 
rs7754840 6 CDKAL1 C 
rs10010131 4 WFS1 G 
rs9939609 16 FTO A 
rs10923931 1 NOTCH2 T 
rs7903146 10 TCF7L2 T 
rs1801282 3 PPARG C 
rs4402960 3 IGF2BP2 A 
rs1111875 10 HHEX G 
rs13266634 8 SLC30A8 C 
rs864745 7 JAZF1 A 
                                        
 
 
 
Beroende på DNA-profil tillhör en individ en specifik riskgrupp. Totalt studeras 11 stycken 
utvalda positioner i arvsmassan och alltså kan en person bära på maximalt 22 stycken 
riskvarianter. Författarna bakom studien delar in individer i tre olika riskgrupper beroende på 
hur många av dessa riskvarianter en individ bär på. En person som i sin DNA-profil har 
mindre än eller lika med åtta (≤8) stycken riskvarianter har en låg genetisk risk att drabbas av 
sjukdomen. Individer som bär på nio till elva (9-11) stycken riskvarianter anses ha en normal 
genetisk risk medan människor med DNA-profiler innehållande fler än eller lika med tolv 
(≥12) stycken riskvarianter anses ha en hög genetisk risk att drabbas av diabetes typ 2.[5]  
 
4.2.3. Riskvarianter i kombination med BMI-värde 
Genetiska faktorer i kombination med förhöjt BMI-värde (eng Body Mass Index) ökar risken 
för diabetes typ 2 ytterligare. Precis som en persons genetiska risk beror på vilken genetisk 
riskgrupp hon eller han tillhör påverkas den totala risken även av vilket intervall individens 
BMI-värde hör till. Exempelvis så kan två personer med likadan DNA-profil ha olika risk att 
drabbas av sjukdomen om deras BMI-värden är medlemmar i två olika intervall. BMI räknas 
ut som kroppsvikten genom längden i meter upphöjt i två (kg/m2).[5]      
     Figur 4.1 nedan visualiserar hur risken för diabetes typ 2 påverkas av BMI-värde och 
antalet riskvarianter i en individs DNA-profil.  
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        Figur 4.1. Risk för att drabbas (antal av 100 individer) av diabetes typ 2 utefter BMI-värde och antal  
                         riskvarianter.[5] 
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KAPITEL 5  

 

Grafisk visualisering av  
genetisk data 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
5.1. Metod 
 
Efter ett DNA-test hos DNA-Guide är det av yttersta vikt att kunden förstår och kan ta till sig 
sina DNA-testresultat på bästa sätt, exempelvis att hon eller han på rätt sätt tolkar sina 
eventuellt förhöjda sjukdomsrisker. För att åstadkomma detta är tanken att DNA-testresultaten 
inte enbart återges i text utan även med tillhörande interaktiva grafiska visualiseringar.  
     En del av detta examensarbete var att utveckla olika typer av grafiska visualiseringar av 
genetisk data från olika typer av DNA-tester som DNA-Guide idag har i sitt testutbud. Till 
skillnad från de grafer och bilder som återges i de olika resultatrapporterna är dessa 
visualiseringar tänkta att vara interaktiva och finnas tillgängliga i Livsguiden, kundens egna 
hemsida hos DNA-Guide.  
     Såväl arbetsgången som resultatet av de olika visualiseringarna skiljer sig åt, eftersom de 
områden som behandlats sträcker sig från visualisering av olika risker för hjärtinfarkt till 
genetisk släktforskning. Sammantaget för de alla är dock att de skall förse kunden med 
väsentlig information som skall hjälpa honom eller henne att förstå och få ut så mycket som 
möjligt av sitt DNA-test.  
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5.2. Visualisering hjärtinfarkt 
 
I DNA-testpaketet DNA Hjärtakärl ingår ett DNA-test för hjärtinfarkt, vilket påvisar om man 
som individ bär på en specifik DNA-variant som är associerad med en högre genetisk risk för 
att drabbas av sjukdomen. Förutom genetiska riskfaktorer finns idag även forskning som 
fastslagit flertalet miljö- och levnadsmässiga riskfaktorer, som exempelvis rökning. Tanken 
med denna visualisering är att kunden enkelt skall kunna förstå och ta till sig hur dennes 
DNA-profil samt övriga riskfaktorer påverkar den totala risken av att insjukna i hjärtinfarkt. 
 
5.2.1. Hjärtinfarkt 
Hjärtat är en muskel som tillgodoser kroppens blodbehov genom att pumpa ut blod till alla 
organ, muskler och vävnader. Det syre som hjärtat själv behöver får det genom de kranskärl 
som sitter på dess utsida. Sjukdomstillståndet hjärtinfarkt är då det sker en plötslig 
blodproppsbildning i något utav dessa kranskärl. Detta tillstånd leder till en drastisk 
minskning i blodcirkulation i det aktuella området vilket vidare leder till att en del av 
hjärtmuskulaturen skadas eller dör.[23] 

     Att en blodpropp eller så kallade tromboser kan bildas i kranskärlen beror oftast på att 
kärlen i sig är förkalkade [17]. Om ett förkalkat område i ett kärl brister bildas en klump med 
koagulerat blod, som kan täppa till kärlet och därmed stoppa cirkulationen av blod och 
därmed tillförseln av syre till hjärtat [23]. 
     Hjärtmuskelceller som har dött till följd av syrebrist kan ej återbildas utan ersätts med ett 
ärr av bindväv. En sådan skadad del av hjärtat får i framtiden ingen blodtillförsel, vilket bidrar 
till att muskeln inte kan utföra sin tänkta uppgift i kroppen till fullo.[23] 

 
5.2.2. Genetisk risk för hjärtinfarkt 
I en vetenskaplig studie innefattande 4,587 stycken fall och 12,767 stycken kontroller har 
totalt tre stycken olika DNA-varianter påvisat association med sjukdomstillståndet 
hjärtinfarkt. Fallen bestod av kvinnor och män som insjuknat i hjärtinfarkt före 75 respektive 
70 års ålder. Samtliga kontroller saknade historia med sjukdomen och alla deltagande 
individer var av europeiskt ursprung.[4] 

     De DNA-varianter som med högst signifikans särskiljde fallen ifrån kontrollerna bär 
namnen rs2383207, rs10116277 och rs1333040. Alla tre varianter är lokaliserade på 
kromosom 9p21, intill två kända gener vid namn CDKN2A och CDKN2B. Proteinerna 
p15INK4b, p16INK4a och AF kodas av de två nämnda generna och är samtliga involverade i 
bland annat cellåldrande och programmerad celldöd apoptos. Vidare är dessa två mekanismer 
inblandade i uppkomsten av åderförkalkning, vilket i sin tur är den underliggande orsaken till 
hjärtinfarkt.[4]  
     I Tabell 5.1 presenteras oddskvoter för respektive genotyp för de tre DNA-varianterna. 
Riskallelen för rs1333040 och rs10116277 är T och G för rs2383207. 
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Tabell 5.1. Genetisk förhöjd risk (oddskvot) för hjärtinfarkt  
                    utefter antal kopior av DNA-variant rs1333040,  
                    rs 10116277 och rs2383207.[4] 

DNA-variant (SNP) Oddskvot (ORhetero) Oddskvot (ORhomo) 
rs1333040 1,24 1,52 
rs10116277 1,20 1,53 
rs2383207 1,22 1,54 
                                            
 
 
 
De tre DNA-varianterna som presenteras här är alla medlemmar i ett sekvensblock av LD 
(eng Linkage Disequilibrium). Störst korrelation återfinns mellan rs2383207 och rs10116277 
(r2 = 0.90). DNA-Guides grafiska visualisering av hjärtinfarkt baserar den genetiska risken för 
sjukdomen på oddskvoter för rs2383207. En individ med en eller två kopior av riskvarianten 
har 1.22 respektive 1.54 gånger högre risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med de personer 
som saknar dessa kopior.[4] 

 
5.2.3. Övriga riskfaktorer 
Förutom genetiska riskfaktorer finns flertalet övriga fastslagna risker i en individs levnadssätt 
som bidrar till en förhöjd total risk för att drabbas av hjärtinfarkt. De övriga riskfaktorer som 
DNA-Guide har valt att ta med i visualiseringen av hjärtinfarkt är blodtryck, HDL- och LDL-
kolesterol, cigarettanvändning, diabetes och familjehistoria med sjukdomen. I Tabell 5.2 
synes oddskvoter för respektive riskfaktor från en omfattande vetenskaplig studie.[8]  
 
 
 
Tabell 5.2. Förhöjd risk (oddskvot) för hjärtinfarkt utefter olika miljö- och levnadsmässiga  
                    riskfaktorer.[8]  

Riskfaktor Gränsvärden Oddskvot (OR) 
Familjehistoria Drabbad förälder vid <50 år 1,52 
Diabetes Diagnosticerad  1,47 
Rökning Regelbunden cigarettanvändning de senaste 12 månaderna 1,71 
Lågt HDL-kolesterol < 35 mg/dl 1,46 
Högt LDL-kolesterol ≥ 160 mg/dl 1,74 
Högt blodtryck Systoliskt ≥ 160 mmHg / Diastoliskt ≥ 100 mmHg 1,92 
 
 
 
De presenterade miljömässiga riskfaktorerna är alla i viss mån påverkbara utefter 
levnadsvanor. Undantaget är familjehistoria med sjukdomen, vilket betyder att någon utav en 
individs föräldrar har insjuknat i hjärtinfarkt före 50 års ålder. Faktorer som exempelvis 
diabetes, kolesterolvärden, rökning och blodtryck tros alla kunna påverkas såväl positivt som 
negativt beroende på kost- och motionsvanor.[8]   
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     Rökning är en utav de största riskfaktorerna med sin oddskvot på 1.71. Med rökning menas 
här en regelbunden cigarettanvändning under de senaste 12 månaderna.[8] 

     Att ha ett bra kolesterolvärde innebär att kvoten mellan HDL- och LDL-kolesterol skall 
vara bra. Ett för lågt värde på HDL-kolesterol eller ett för högt värde på LDL-kolesterol 
påverkar denna kvot i negativ bemärkelse. Ett HDL-kolesterolvärde på mindre än 35 mg/dl 
anses vara lågt, medan ett LDL-kolesterolvärde på större än eller lika med 160 mg/dl anses 
vara högt.[8]   
     Med en oddskvot på 1.92 återfinns högt blodtryck som den största risken för att drabbas av 
hjärtinfarkt. Gränsvärden för högt blodtryck är ett systoliskt (övre) tryck på mer än 160 
mmHg eller ett diastoliskt (lägre) tryck på mer än 100 mmHg.[8]   
 
5.2.4. Kombinerad risk  
I DNA-Guides visualisering av de genetiska och miljömässiga riskfaktorerna för hjärtinfarkt 
presenteras en kombinerad risk utefter DNA-profil och övriga riskfaktorer. Denna risk 
beräknas genom en multiplicering av aktuella oddskvoter hämtade från kundens DNA-
testresultat samt de av kunden själv specificerade övriga riskfaktorer. Denna sammanslagna 
risk skall tolkas som en uppskattning och vägledning hur man som individ kan minimera sin 
totala risk och därmed främja en god hälsa. Det saknas forskning på hur den exakta 
kombinerade risken skall beräknas.  
 
5.2.5. Adobe Flash CS4 Professional  
Visualiseringen skapades i programmet Adobe Flash CS4 Professional. Programmet är 
dominerande när det gäller utveckling av plattformsoberoende interaktiva grafiska 
visualiseringar. Det färdiga resultatet består av en så kallad SWF-film som exporterats ut ifrån 
programmet. Resultatet kan sedan enkelt och snabbt spelas upp i exempelvis programmet 
Adobe Flash Player 10.   
 
5.2.6. ActionScript 3.0 
För att åstadkomma såväl det grafiska utseendet som interaktiviteten tillämpades Adobe 
Flashs egna programmeringsspråk ActionScript 3.0. Programmeringsspråket har många 
likheter med Java och är uppbyggt under samma koncept med klasser, objekt, variabler och 
funktioner.  
 
5.2.7. Användargränssnitt 
Användargränssnittet är uppbyggt på ett sådant sätt att när filmen startas synes till vänster ett 
diagram med tre stycken olika kurvor. Den gröna kurvan representerar den genetiska risken 
för hjärtinfarkt om man som individ inte bär på någon kopia av riskvarianten. Vidare visar 
den blåa kurvan på den genetiska risken att insjukna i hjärtinfarkt om man bär på en kopia av 
riskvarianten rs2383207 och slutligen så representerar den röda kurvan sjukdomsrisken om 
man som individ bär på maximalt antal riskvarianter. Varje punkt på de olika kurvorna visar 
antalet personer av 100 som drabbas av sjukdomstillståndet per år i olika åldersgrupper. Den 
bakomliggande data som kurvorna baseras på är hämtade från Socialstyrelsens 
statistikdatabas för hjärtinfarkt. Genom att föra muspekaren över texten bredvid respektive 
axel i diagrammet erhåller kunden ytterligare information  om vad varje axel representerar. 
Figur 5.1 nedan visar användargränssnittets utseende när visualiseringen startas. 
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                 Figur 5.1. Användargränssnittets utseende vid start. 
 
 
 
 
Genom att föra muspekaren över frågetecknet till vänster om frågan ”Vad betyder detta?” 
visas en textruta som förklarar syftet med visualiseringen och hur den skall användas och 
tolkas.  
     Den högra delen av visualiseringen är uppdelad i totalt tre stycken avdelningar. Den 
översta består av tre olika rutor, en för varje möjlig genotyp. Den mellersta har en ruta för 
varje övrig riskfaktor och slutligen så återfinns en informationsruta längst ned. Vid start av 
visualiseringen berättar informationsrutan för kunden hur man efter ett DNA-test för 
hjärtinfarkt kan visualisera sin totala risk för sjukdomen.  
     Tanken är att användaren först måste specificera antalet riskvarianter i sin DNA-profil 
genom att klicka med muspekaren i någon utav rutorna i den översta avdelningen. Om 
användaren försöker klicka på någon miljömässig riskfaktor före genotypspecificering får 
denne en uppmaning av programmet att först avgöra vilken genotyp hon eller han tillhör. I 
Figur 5.2 återses utseendet hos programmet när användaren har uppgett en kopia av 
riskvarianten. Nu syns den blåa kurvan tydligast i diagramfönstret och ett kryss synes i rutan 
för två kopior av riskvarianten.  
     Nästa steg är att specificera antalet övriga riskfaktorer. Om en användare klickar med 
muspekaren över en vald sådan riskfaktor berättar informationsrutan längst ned till höger i 
fönstret allmän fakta om aktuell typ av exempelvis sjukdom samt vilken ökad risk den 
medför. Användaren har möjlighet att välja flera olika övriga riskfaktorer och allt eftersom 
fler väljs eller väljs bort uppdateras kurvan i diagramfönstret för att hela tiden visa på den 
totala risken att drabbas av hjärtinfarkt. De uppdateringar då y-axelns skala ändras anger 
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programmet detta för användaren, allt för att undgå feltolkning av resultatet. Figur 5.3 visar en 
användare med en kopia av riskvarianten och som specificerat att hon eller han även har en 
familjehistoria med sjukdomen och är en regelbunden cigarettanvändare de senaste tolv 
månaderna. 
 
 
 

                 

               Figur 5.2. Användargränssnittets utseende när användaren uppgett en kopia av riskvarianten. 

 
 
 

               

                  Figur 5.3. Användargränssnittets utseende när användaren uppgett en kopia av riskvarianten, familje-  
                                    historia med sjukdomen, samt att personen är en regelbunden cigarettanvändare. 
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Användaren av visualiseringen erbjuds ytterligare interaktivitet genom att när som helst 
jämföra sin totala risk med individer med ett annat antal riskkopior. Detta åstadkoms genom 
att klicka på knappen Jämför längst ned till höger i den mellersta avdelningen. Samtliga tre 
kurvor synes då i diagramfönstret.  
     För att få ett exakt värde på hur många procent som drabbas av sjukdomen i användarens 
åldersgrupp kan denne välja att klicka på rätt grupp på x-axeln. I diagramfönstret visas då hur 
många procent som drabbas av hjärtinfarkt enligt specificerade riskfaktorer. Användaren får 
även uppgifter om den totala riskens storlek jämfört med den genetiska risken, se Figur 5.4. 
På så sätt kan kunden få en uppskattning om exempelvis hur mycket dennes livsstil bidrar till 
sjukdomstillståndet.    
 
 
 

                 
                 Figur 5.4. Användargränssnittets utseende när användaren klickat på åldersgruppen 65 år, med  
                                     sedan tidigare angivna riskfaktorer. 
 
 
 
 
Slutligen erbjuds användaren att när som helst ändra antalet riskvarianter, övriga riskfaktorer 
samt typ av jämförelse. All denna interaktivitet hoppas kunna bidra till en ökad förståelse om 
hur en individs DNA-profil och livsstil tillsammans bidrar till olika sjukdomsrisker, vilket 
vidare hoppas bidra till att kunder hos DNA-Guide verkligen förstår nyttan av sitt genomförda 
DNA-test.    
 
5.2.8. Källkod 
För tillgång till källkoden bakom visualiseringen ombeds läsaren att kontakta författaren. 
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5.2.9. Vidareutveckling 
Självfallet finns flertalet tänkbara vidareutvecklingar av den skapade visualiseringen. 
Användaren skulle exempelvis kunna erbjudas ytterligare interaktivitet genom att kunna 
klicka på datapunkter direkt i diagramfönstret och erhålla sökta värden. Förutom 
interaktiviteten kan också den grafiska representationen säkerligen utvecklas ytterligare i syfte 
att öka såväl användarvänligheten som användarnyfikenheten. 
     Viktigast är att den bakomliggande data över antalet som drabbas av hjärtinfarkt hålls 
uppdaterad och att de oddskvoter som används konstant baseras på den senaste och bästa 
forskningen.  
 
 
5.3. Visualisering ursprung på mödernet 
 
Idag erbjuder DNA-Guide i sitt testpaket DNA Ursprung möjligheten att utifrån sitt DNA 
spåra sitt ursprung på mödernet tiotusentals år tillbaka i tiden. Resultatet från ett sådant test 
återger vilka olika kvinnliga urmödrar som kunden tros vara släkt med och utifrån detta kan 
den intresserade få en visualisering av hur dennes förfädrar en gång vandrat ut ur Afrika. 
 
5.3.1. Mitokondrie-DNA 
Förutom det DNA som finns i alla cellkärnor finns det även DNA i en typ av organell kallad 
mitokondrie. En cell består oftast av en mängd mitokondrier, som ofta brukar kallas för 
kroppens kraftstationer. Denna benämning kommer från att det är dessa organeller som förser 
människans celler med energi, genom att konvertera energi lagrad i makromolekyler till 
adenosintrifosfat (ATP). ATP är en molekyl som kan utnyttjas av cellen till energi.[26]  
     Till skillnad från DNA i cellkärnorna, som är till hälften från pappan och hälften från 
mamman, ärvs det DNA som återfinns i mitokondrierna helt från mamman. Att nedärvningen 
går till så är på grund av att mitokondrier endast påträffas i kvinnliga könsceller och inte i 
könsceller från mannen. Med andra ord finns detta DNA endast i ägg och inte i spermier.[26]  
 
5.3.2. Mitogrupper 
En allmänt accepterad teori om hur människan spred sig ut i världen är den som föreslår att 
alla människor utgår ifrån en grupp Homo Sapiens i södra Afrika. Under många tusen år har 
sedan olika folkvandringar skett till andra kontinenter och världsdelar.[26] 

     En mamma och dess barn har i de flesta fall identiskt mitokondrie-DNA (mtDNA) och i de 
fall de skiljer sig åt är det vanligtvis i en position, det vill säga resultatet av en enkel mutation. 
Om inte dessa mutationer skulle uppstå skulle alla människor bära på likadant mtDNA som 
den tidiga urmodern i Afrika.[26]   
     På grund av ansamlingen av mutationer i mtDNA genom människans historia är detta 
DNA populärt att studera inom den genetiska släktforskningen. Genom att jämföra likheter 
och skillnader mellan människors mtDNA kan en persons ursprung på mödernet spåras.[26] 

     Utifrån informationen i varje individs mtDNA kan alla människor delas in i olika grupper. 
Dessa baseras på att personer inom samma grupp har likadana haplotyper eller haplotyp, 
vilket är en specifik uppsättning alleler i två eller flera positioner i DNAt. Dessa positioner 
benämns som olika loci. Grupperna kallas därför haplogrupper, men när det handlar om 
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likhet i mtDNA används ofta mitogrupper som en alternativ benämning. Alla människor 
härstammar från en mitogrupp namngiven L1 i Afrika och utifrån studier gjorda på mtDNA 
har troliga folkvandringar och andra mitogrupper upptäckts.[13]  
     Genom att spåra en persons mtDNA tillbaka i tiden kan såväl uppgifter om senaste 
urmoder och mitogruppstillhörighet som vilken väg individens anfäder har tagit ut ur Afrika 
fastställas.[13] 

     I DNA-Guides test för ursprung på mödernet studeras 49 olika DNA-varianter eller 
markörer som totalt delar in individer i 50 olika mitogrupper.[12]        
 
5.3.3. Karta 
Personer som genomfört ett DNA-test för släktskap på mödernet hos DNA-Guide skall ha 
möjlighet att se samtliga existerande mitogrupper och hur de genom olika folkvandringar är 
sammankopplade med varandra. Arbetet utgick ifrån en världskarta där samtliga mitogrupper 
är markerade med pilar sinsemellan och även färglagda utefter en tidsaxel. Den karta som 
använts återges i Figur 5.5.  
 
 
 

 

Figur 5.5. Karta över mitogrupper och dess sammankoppling utefter folkvandringar.[13] 
 
 
 
 
Kartan är skapad i Adobe Illustrator CS4 och har exporterats i bildformat för att kunna 
användas i Deep Zoom Composer, se avsnitt 5.3.5. 
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5.3.4. Informationsrutor 
Vid varje mitogrupp eller grupp av mitogrupper i kartan, som synes i Figur 5.5, skulle det 
finnas möjlighet för kunden att få ytterligare information och fakta om bland annat den kvinna 
som tros vara urmoder till medlemmar i respektive mitogrupp. Dessa informationsrutor skulle 
också innehålla bilder representativa för den mitogruppen eller mitogrupperna exempelvis i 
form av geografisk placering, kultur och religion.  
     Till denna del av arbetet hörde därför mycket informationssökning om de olika 
mitogrupperna och deras samband ur ett genetiskt perspektiv, samt historiskt intressanta fakta 
om olika folk och tider. Varje informationsruta utvecklades i Adobe Photoshop CS4 och 
sparades i bildformat för att kunna användas i Deep Zoom Composer, se avsnitt 5.3.5. 
     Figur 5.6 visar ett exempel på en informationsruta om mitogruppen M. 
 
 
 

Figur 5.6. Informationsruta om mitogruppen M. 
 
 
 
5.3.5. Deep Zoom Composer 
Visualiseringen av släktskap på mödernet skulle resultera i en interaktiv karta som skulle 
kunna publiceras på kundens egna hemsida hos DNA-Guide. För att åstadkomma detta 
användes ett program kallat Deep Zoom Composer. Programmet är utvecklat av Microsoft och 
möjliggör ett nytt sätt att visualisera bilder och information på Internet. Användaren kan i 
programmet importera flertalet högupplösta bilder och texter och sedan komponera dem till  
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en enda bild, som slutligen kan exporteras ut från programmet. Det unika med Deep Zoom 
Composer är att det i slutresultatet går att zooma in djupt utan att fönsterstorleken behöver 
ändras. I projekt exporterade från programmet kan användare enkelt zooma in och ta del av 
information och bilder som vid första anblicken inte syns. 
     I Deep Zoom Composer fixerades en informationsruta bredvid varje mitogrupp eller grupp 
av mitogrupper. På så sätt får den intresserade kunden möjlighet att zooma in vid varje sådan 
grupp och ta del av väsentlig information. I varje informationsruta finns sedan möjligheten att 
ta del av ytterligare bilder och information om varje mitogrupp genom att zooma in ännu 
djupare i bilden. Tanken är att kunden vid första anblicken av visualiseringen skall få en 
överblick över världens mitogrupper och hur de är sammankopplade, för att sedan ha 
möjlighet att ta del av mer och mer detaljerad information desto djupare hon eller han väljer 
att zooma in i bilden.   
     I Figur 5.7 och 5.8 synes två olika grader av inzoomning i den skapade visualiseringen. 

 
 
 

 

Figur 5.7. Zoomad bild så att användaren ser en informationsruta med tillhörande mitogruppssymbol för   
                  mitogrupperna T, U, V och W. 
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Figur 5.8. Zoomad bild så att användaren kan läsa information, samt ta del av fler bilder med anknytning till  
                  vald mitogrupp eller valda mitogrupper, här mitogrupperna T, U, V och W. 
 
 
 
 
5.4. Visualisering ursprung på fädernet 
 
Vid beställning av DNA-testpaketet DNA Ursprung via DNA-Guides hemsida kan manliga 
kunder spåra sitt ursprung på fädernet tiotusentals år tillbaka i tiden. Beroende på kundens 
DNA-profil tilldelas denna en specifik grupp, vilken är sammankopplad med andra grupper av 
anfadrar ända tillbaka till män som levde för omkring 60 000 år sedan. Efter ett DNA-test kan 
kunden således spåra sitt ursprung från 60 000 år sedan fram till den grupp denne tillhör idag. 
 
5.4.1. Y-DNA 
Det som kallas Y-DNA är helt enkelt det DNA som finns i Y-kromosomen. Totalt har 
människan två stycken olika könskromosomer, namngivna X och Y. Kvinnor har två 
uppsättningar av kromosomen X, medan män har en kopia av X och en kopia av Y. Detta 
medför att män alltid ärver hela sin Y-kromosom av sin pappa och således även att kvinnor ej 
kan spåra sitt ursprung med hjälp av Y-DNA.[11] 

 
5.4.2. Y-grupper 
Precis som fallet är med mitokondrie-DNA mellan mamma och barn skulle alla män bära på 
identiskt Y-DNA om inga förändringar hade skett i dess DNA genom historien. Idag finns 
dock flertalet olika kända sådana mutationer som bidrar till att män utifrån sitt DNA kan delas 
in i olika haplogrupper eller så kallade Y-grupper.[11] 
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     Totalt studeras 29 stycken DNA-varianter eller markörer i DNA-Guides test för ursprung 
på fädernet för att fastställa kundens Y-gruppstillhörighet.[12]  
 
5.4.3. Adobe Flash CS4 Professional 
Se avsnitt 5.2.5. 
 
5.4.4. ActionScript 3.0 
Se avsnitt 5.2.6. 
 
5.4.5. Användargränssnitt  
När visualiseringen startas synes för användaren ett träd över samtliga Y-grupper som ingår i 
DNA-Guides test för ursprung på fädernet. Tanken är att kunden lätt skall få en överblick 
över alla dessa grupper och hur de är sammankopplade. I Figur 5.9 nedan synes utseendet på 
visualiseringen vid start. 
 
 
 

 

Figur 5.9. Användargränssnittets utseende vid start. 
 
 
 
 
Som synes i Figur 5.9 finns totalt 30 stycken olika Y-grupper som alla är länkade till varandra 
via olika grenar. I informationsspalten till höger finns en förklaring till syftet med 
visualiseringen, samt hur användaren skall gå till väga för att använda programmet. 
     Om användaren placerar muspekaren över en specifik Y-grupp så markeras vägen från den 
aktuella gruppen till roten i trädet. På så sätt kan kunden se hur alla olika Y-grupper hänger 
samman med varandra. Vidare om användaren klickar på en Y-grupp i trädet markeras vägen 
och information om just den gruppen presenteras i informationsspalten till höger. Figur 5.10 
visar programmets utseende när användaren klickat på Y-gruppen H. 
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Figur 5.10. Användargränssnittets utseende när användaren klickat på Y-gruppen H. 
 
 
 
 
Längst upp till vänster i visualiseringen finns ett frågetecken och texten ”Hjälp”. Om 
användaren klickar på frågetecknet återfås texten som fanns från början i informationsspalten 
till höger.  
     Slutligen finns ett bildspel längst ned i bilden. Genom att föra muspekaren till höger och 
vänster rullar fler bilder in i synfältet. Om kunden klickar på en bild kan den skådas i större 
storlek. För att återgå till bildspelet igen behöver användaren enkelt klicka på den förstorade 
bilden. Bildspelet synes i Figur 5.11 och en förstorad bild återges i Figur 5.12. 
 
 
 

 

Figur 5.11. Användargränssnittets utseende när användaren håller muspekaren över en bild i bildspelet. 
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Figur 5.12. Användargränssnittets utseende när användaren har klickat på en bild i bildspelet. 
 
 
 
 
5.4.6. Källkod 
För tillgång till källkoden bakom visualiseringen ombeds läsaren att kontakta författaren. 
 
5.4.7. Vidareutveckling 
En tänkbar vidareutveckling av visualiseringen är exempelvis att ett nytt bildspel skulle 
tillämpas för varje Y-grupp. Istället för de generella bilderna som finns idag skulle dessa 
bilder vara specifika för just den Y-gruppens medlemmar och geografiska läge. Vid förstoring 
av varje bild skulle även en tillhörande bildtext kunna erbjudas programmets användare. 
     Efter att visualiseringen har erbjudits DNA-Guides kunder under en tid finns säkerligen 
önskemål om ändringar och eller vidareutvecklingar för att öka användarvänligheten och 
därmed även kundens förståelse. 
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KAPITEL 6  
 

Diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
6.1. DNA-test 
 
I framtagandet av nya DNA-test finns flertalet kritiska moment som påverkar slutresultatet. 
Under utvecklingen av DNA-Guides DNA-test för neurodegenerativa sjukdomar DNA Neuro, 
samt uppdateringen av DNA-testet för diabetes typ 2 (DNA Ämnesomsättning) lades stor vikt 
till sökandet efter den senaste och bästa forskningen inom respektive område. Bland de 
studier som valdes ut återfinns tydlig information om vilka DNA-varianter som studerats, 
vilka individer som testats, samt värden på allel- och genotypfrekvenser.  
     När väl den biologiska delen av respektive DNA-test var kvalitetssäkrad återstod mycket 
arbete i framtagandet av en lättförståelig och informativ resultatrapport.  
 
 
6.2. Visualiseringar 
 
Visualiseringarna över ursprung på fädernet och hjärtinfarkt är båda utvecklade i Adobe Flash 
CS4. Värt att notera är att författaren inte besatt några förkunskaper i varken programmet i sig 
eller dess programspråk ActionScript 3.0. Konsekvensen av detta blev att mycket tid gick åt 
till självstudier på Internet och i övrig litteratur.  
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KAPITEL 7  
 

Slutsatser 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Av titeln att döma på detta examensarbete ligger syftet i att utveckla olika typer av system för 
att presentera DNA-data på bästa sätt. Med bästa sätt menas här att kunder till DNA-Guide 
efter ett DNA-test skall erhålla tydliga och lättförståeliga resultatrapporter, samt få tillgång till 
olika typer av grafiska och interaktiva visualiseringar över DNA-testresultatet via den 
personliga hemsidan Livsguiden.  
     Vad gäller resultatrapporten för DNA-testet DNA Neuro anser författaren att resultatet är 
av god kvalitet såväl utseende- som innehållsmässigt. De två skapade resultatrapporterna 
(DNA Neuro och DNA Ämnesomsättning Diabetes typ 2) figurerar som mallar för 
efterkommande resultatrapporter som kommer att utvecklas av företaget DNA-Guide.  
     Stor del av arbetet låg i att utveckla visualiseringar med olika grad av interaktivitet. 
Samtliga av dessa har skapats med möjligheten att enkelt kunna vidareutvecklas, samt kunna 
användas som mallar för andra liknande visualiseringar som kan tänkas utvecklas hos DNA-
Guide i framtiden. 
     Sammanfattningsvis dras slutsatsen att detta examensarbete har lett fram till bra system för 
att presentera DNA-data efter ett genomfört DNA-test, vilka alla kan ses som system eller 
mallar inom området DNA-tester och genetik i framtiden. 
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TESTRESULTAT   :   NEURODEGENERATIVA SJUKDOMAR   :   SIDA 1

Nervsystemet är ett mycket komplext system där signaler som skickas till och från hjärnan 
påverkar alla kroppens funktioner, såväl känslor som fysisk rörelse. Signalerna utgår från 
nervceller, neuroner, som det i hjärnan finns omkring hundra miljarder av. Det finns flera 
sjukdomar som angriper nervsystemet med olika konsekvenser. Vi har testat din risk för 
Alzheimers sjukdom, amyotrofisk lateralskleros (ALS) och multipel skleros (MS). Inga av 
dessa sjukdomar har idag någon fastställd orsak och inte heller några fullständiga botemedel. 
Forskning har däremot fastställt att dessa sjukdomar är överrepresenterade inom vissa fa-
miljer och att det finns faktorer i vårt genetiska arv som ökar risken för att vissa ska drabbas 
jämfört med resten av befolkningen. 

Sjukdomar som påverkar nervsystemet är vanligare hos äldre och eftersom medelåldern i 
västvärlden, däribland Sverige, ökar så ökar även antalet drabbade individer. Vid en neurod-
egenerativ sjukdom rubbas funktioner i nervsystemet som bland annat kan leda till minnes- 
eller rörlighetsförsämringar. Detta test undersöker den ärftliga risken att drabbas av brister 
i nervsystemet som är förknippade med tre specifika sjukdomar: Alzheimer, ALS och MS. 

I DNA-Guides tester för neurodegenerativa sjukdomar räknas din risk ut baserad på de 
DNA-varianter som presenteras i tabellen på sidan 6 i resultatrapporten. Efter varje test-
resultat anges den forskning som testet huvudsakligen bygger på. På så sätt kan du studera 
grunden för ditt testresultat på djupet om du vill. 

Testresultat
DNA Neuro

BILAGA 1
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TESTRESULTAT   :   NEURODEGENERATIVA SJUKDOMAR   :   SIDA 2

ALzheImers sjukdom
I takt med stigande ålder sker en naturlig minskning av antalet nervceller i hjärnan, men hos 
en person med Alzheimers sjukdom är den högre än normalt. I tidiga stadier visar sig sjuk-
domen som bland annat problem med närminnet och koncentrationsförmågan. Till skillnad 
från vanlig glömska blir problemen kroniska och förvärras successivt.

Alzheimers sjukdom är en så kallad demenssjukdom. Demens drabbar var femte person över 
80 år och räknas därför som en folksjukdom. I över hälften av fallen är Alzheimers sjukdom 
ensam eller en bidragande faktor till utvecklad demens. 

DITT RESULTAT: En förhöjd risk för att drabbas av Alzheimers sjukdom har visat sig vara 
förknippad med vissa nedärvda DNA-varianter. Andra riskfaktorer är högt kolesterol och 
högt blodtryck. En typ av sjukdomen som bryter ut efter 60 års ålder, kallad sporadisk Alz-
heimers sjukdom, står för omkring 90 procent av fallen och tros ha en viss genetisk koppling. 
Hur stor del av den totala risken som påverkas av arv är idag inte helt kartlagd. Det är den 
nedärvda delen av risken som vi testar för.

Varje år drabbas runt 7 500 svenskar och totalt har omkring 96 000 individer i Sverige Alz-
heimers sjukdom.

DNA-testet du har genomgått undersöker vad du har för typ av DNA-variant (riskvariant
eller normalvariant) på en speciell position i arvsmassan (ditt DNA). Eftersom det finns två
uppsättningar av alla anlag kan du ha en eller två kopior av riskvarianten som är förenad med
en ökad risk för Alzheimers sjukdom.

Andelen individer med europeiskt ursprung som har en eller två kopior av riskvarianten  
uppskattas till 33 procent.

De med två kopior av riskvarianten har 25 gånger högre risk att få Alzheimers sjukdom än 
de som saknar riskvarianten.

De med en kopia av riskvarianten har 3,5 till 4,3 gånger högre risk att få Alzheimers sjukdom 
än de som saknar riskvarianten. 

Du har ___ kopia(or) av riskvarianten i din DNA-profil 

Forskning och data som detta resultat bygger på:
Coon K. D., Myers A. J., Craig D. W., Webster J. A., Pearson J. V., Lince D. H., Zismann V. L., Beach T. G., Leung D., 
Bryden L., Halperin R. F., Marlowe L., Kaleem M., Walker D. G., Ravid R., Heward C. B., Rogers J., Papassotiropou-
los A., Reiman E. M., Hardy J., Stephan D. A. (2007). ”A High-Density Whole-Genome Association Study Reveals That 
APOE Is the Major Susceptibility Gene for Sporadic Late-Onset Alzheimer’s Disease.” J Clin Psychiatry 68(4):613-618.

Läs mer om alzheimers sjukdom på www.vårdguiden.se
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Alzheimers-sjukdom
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TESTRESULTAT   :   NEURODEGENERATIVA SJUKDOMAR   :   SIDA 3

AmyotrofIsk LAterALskLeros (ALs)
Kroppens muskler styrs av nervimpulser som skickas ut av nervceller i hjärnan och i rygg-
märgen. Vid amyotrofisk lateralskleros sker en förtvining av dessa nervceller som först leder 
till nedsatt rörelseförmåga, följt av tynande muskler, som slutligen kan leda till förlamning. 
Tidiga symtom kan vara domnande muskler eller nedsatt styrka i armar eller ben. 

Idag finns inget botemedel mot sjukdomen men däremot flera bromsmediciner som för-
söker fördröja sjukdomsförloppet. En person med ALS behöver få vård. Vid kontinuerlig 
sjukgymnastik, andnings- och talträning har det visat sig att den drabbade i många fall kan 
behålla kroppens funktioner och försena sjukdomsförloppet. 

DITT RESULTAT: En förhöjd risk för att drabbas av amyotrofisk lateralskleros har visat 
sig vara förknippad med vissa nedärvda DNA-varianter. Hur stor del av den totala risken 
som påverkas av arv är idag inte helt kartlagt. Det är den nedärvda delen av risken som vi 
testar för. 

I Sverige drabbas runt 200 personer per år av sjukdomen. Medelsåldern vid diagnos är 55 år 
och av de drabbade är två av tre män.

DNA-testet du har genomgått undersöker vad du har för typ av DNA-variant (riskvariant 
eller normalvariant) på en speciell position i arvsmassan (ditt DNA). Eftersom det finns två 
uppsättningar av alla anlag kan du ha en eller två kopior av riskvarianten som är förenad med 
en ökad risk för amyotrofisk lateralskleros.

Andelen individer med europeiskt ursprung som har en eller två kopior av riskvarianten 
uppskattas till 63 procent. 

De med två kopior av riskvarianten har 1,6 gånger högre risk att få amyotrofisk lateralskleros 
än de som saknar riskvarianten.

De med en kopia av riskvarianten har 1,2 gånger högre risk att få amyotrofisk lateralskleros 
än de som saknar riskvarianten. 

Du har ___ kopia(or) av riskvarianten i din DNA-profil

Forskning som detta resultat bygger på:
van Es M. A., van Vught P. W., Blauw H. M., Franke L., Saris C. G., Van den Bosch L., de Jong S. W., de Jong V., Baas 
F., van’t Slot R., Lemmens R., Schelhaas H. J., Birve A., Sleegers K., Van Broeckhoven C., Schymick J. C., Traynor B. J., 
Wokke J. H., Wijmenga C., Robberecht W., Andersen P. M., Veldink J. H., Ophoff R. A., van den Berg L. H. (2008). ”Ge-
netic Variation in DPP6 is Associated With Susceptibility to Amyotrophic Lateral Sclerosis.” Nat Genet 40(1):29-31.

Läs mer om amyotrofisk lateralskleros på www.vårdguiden.se
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/ALS
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TESTRESULTAT   :   NEURODEGENERATIVA SJUKDOMAR   :   SIDA 4

muLtIpeL skLeros (ms)
Kroppens nervsystem delas upp i det centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet. 
Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen. Hit skickas signaler från det 
perifera nervsystemet som finns utspritt i hela kroppen. Dessa signaler bearbetas och slutli-
gen skickar det centrala nervsystemet tillbaka nya signaler som förmedlas ut i kroppen med 
hjälp av det perifera nervsystemet.

Vid multipel skleros angrips det centrala nervsystemet av det egna immunförsvaret. Orsaken 
till varför immunförsvaret gör detta misstag är okänd, men attacker av immunförsvaret sker 
i små sjukdomshärdar som lämnar kvar ärr som kallas plack. Sjukdomen kan uppstå i hela 
centrala nervsystemet men vanligtvis angrips synnerven, hjärnstammen eller ryggmärgen. 
Tidiga symtom är synstörningar, känselpåverkan och gångsvårigheter. Sjukdomen uppträder 
ofta i så kallade skov, vilket betyder att den drabbade har helt eller delvis symtomfria perio-
der mellan sina sjukdomsutbrott. 

Idag finns inget botemedel mot sjukdomen, men som för andra sjukdomar som påverkar 
kroppens nervsystem kan sjukgymnastik bidra till att bromsa förloppet och bibehålla så 
många som möjligt av kroppens funktioner. I nuläget används olika bromsmediciner som har 
en dämpande effekt på kroppens immunförsvar. 

DITT RESULTAT: En förhöjd risk för att drabbas av multipel skleros har visat sig vara för-
knippad med vissa nedärvda DNA-varianter. Sjukdomen drabbar unga människor i åldrarna 
20 till 40 år och är vanligare på det norra halvklotet. Såväl genetiskt arv som miljöfaktorer 
spelar troligen in i förklaringen till de geografiska skillnaderna i utbredning. Hur stor del av 
den totala risken som påverkas av arv är idag inte helt kartlagt. Det är den nedärvda delen av 
risken som vi testar för. 

Varje år drabbas runt 450 svenskar och totalt har omkring 12 000 individer i Sverige multipel 
skleros. 

DNA-testet du har genomgått undersöker vad du har för typ av DNA-variant (riskvariant 
eller normalvariant) på två speciella positioner i arvsmassan (ditt DNA). Eftersom det finns 
två uppsättningar av alla anlag kan du ha en eller två kopior på varje position av riskvarian-
ten som är förenad med en ökad risk för multipel skleros.

Riskvariant rs6897932
Andelen individer med europeiskt ursprung som har en eller två kopior av riskvarianten 
uppskattas till 95 procent.

De med två kopior av riskvarianten har 1,4 gånger högre risk att få multipel skleros än de 
som saknar riskvarianten.

De med en kopia av riskvarianten har 1,2 gånger högre risk att få multipel skleros än de som 
saknar riskvarianten.

Du har ___ kopia(or) av riskvarianten i din DNA-profil
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TESTRESULTAT   :   NEURODEGENERATIVA SJUKDOMAR   :   SIDA 5

Riskvariant rs3135388
Andelen individer med europeiskt ursprung som har en eller två kopior av riskvarianten 
uppskattas till 43 procent.

De med två kopior av riskvarianten har 3 till 6 gånger högre risk att få multipel skleros än de 
som saknar riskvarianten.

De med en kopia av riskvarianten har 3 gånger högre risk att få multipel skleros än de som 
saknar riskvarianten.

Du har ___ kopia(or) av riskvarianten i din DNA-profil

Kombinerad risk
Hur stor den kombinerade risken är om man bär på båda riskvarianterna är ännu inte känt.

Forskning och data som dessa resultat bygger på:
Hafler D. A., Compston A., Sawcer S., Lander E. S., Daly M. J., De Jager P. L., de Bakker P. I., Gabriel S. B., Mirel D. 
B., Ivinson A. J., Pericak-Vance M. A., Gregory S. G., Rioux J. D., McCauley J. L., Haines J. L., Barcellos L. F., Cree B., 
Oksenberg J. R., Hauser S. L. (2007). ”Risk Alleles for Multiple Sclerosis Identified by a Genomewide Study.” N Engl J 
Med 357(9):851-862.

Läs mer om multipel skleros på www.vårdguiden.se
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/MS/
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TESTRESULTAT   :   NEURODEGENERATIVA SJUKDOMAR   :   SIDA 6

sNp1 position2 test3 resultat4 % av befolkning5 risk6

rs4420638 19q13 APOC1 Alzheimers sjukdom GG 3 25
rs10260404 7q36 DPP6 Amyotrofisk lateralskleros CC 15 1,6
rs6897932 5p13 IL7R Multipel skleros CC 57 1,4
rs3135388 6p21 HLA-DRA Multipel skleros AA 7 3-6

förkLArINGAr
1: Ett identifikationsnummer som används för att identifiera DNA-varianten
2: Vilken kromosom och gen som DNA-varianten är positonerad i 
3: I vilket test som denna DNA-variant ingår
4: Din genetiska kod i positionen för DNA-varianten
5: Hur stor del av befolkningen som har denna DNA-variant (samma resultat som du)
6: Den riskförändring som ditt resultat för denna DNA-variant är kopplad till jämfört med bärare av två 
normalvarianter 

= din ökade risk jämfört med de som saknar riskvarianten

= normal risk

ytterLIGAre INformAtIoN
När du hör nyheter om nya gener eller samband i media, gå in och besök vår hemsida för att se om detta berör dina 
testresultat. Om du vill diskutera testresultaten mer ingående finns det möjlighet att göra det genom att kontakta oss 
på 08-663 08 00, måndagar kl. 10-12. Om du vill diskutera de medicinska aspekterna av resultaten kan vi förmedla 
kontakt med läkare som är väl insatt i testerna, skicka e-post till kontakt@dna-guide.com och skriv vilket test du 
undrar mer över så återkommer vi med kontaktförslag.

dItt resuLtAt I tABeLLform

sNp1 test3 1x 2x 10x 20x 30x

rs4420638 Alzheimers sjukdom 
rs10260404 Amyotrofisk lateralskleros
rs6897932 Multipel skleros
rs3135388 Multipel skleros
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TESTRESULTAT   :   ÄMNESOMSÄTTNING   :   SIDA 1

Beroende på med vilken hastighet ämnen i blodet tillförs samt bryts ned har de olika                   
effekt på våra organ. Den så kallade ämnesomsättningen är omfattande och många olika till-
stånd finns beskrivna till följd av vanliga rubbningar i den. Vissa är mycket sällsynta medan                    
andra tillhör våra folksjukdomar. Vi har testat din risk för övervikt, diabetes typ 1 och 2 samt 
blodets kolesterolnivå (blodfettsrubbningar) som alla 
är vanligt förekommande. Vi har även testat din risk 
att drabbas av laktos- och glutenintolerans. Beroende 
på arv och miljö kan man ha en ökad eller minskad 
risk att drabbas jämfört med medelrisken hos befolk-
ningen. 

Ämnesomsättningen (även kallad metabolism) inne-
fattar de processer i kroppen där blodets ämnen tas 
upp, omvandlas, bryts ned och nyttjas för olika än-
damål. Dessa ämnen brukar delas in i uppbyggande 
(anabola) och nedbrytande (katabola). Vår kropp är 
komplex med ett mycket stort antal metabola proces-
ser som konstant arbetar för att hålla oss vid liv. Även 
små rubbningar i enstaka processer kan få stora kon-
sekvenser eftersom ämnesbalansen är mycket känslig. 
Beroende på i vilken process en rubbning sker uppstår 
olika tillstånd som är mer eller mindre allvarliga. 

I DNA-Guides tester för ämnesomsättning räknas din risk ut baserad på testresultatet gäl-
lande de DNA-varianter som presenteras i tabellen på sida 8 i resultatrapporten. Efter varje 
testresultat anges den forskning som testet huvudsakligen bygger på. På så sätt kan du stu-
dera grunden för ditt testresultat på djupet om du vill. 

Testresultat
DNA Ämnesomsättning

BILAGA 2
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TESTRESULTAT   :   ÄMNESOMSÄTTNING   :   SIDA 2

DIABETES
Diabetes, även kallad sockersjuka, innebär att man har för höga sockerhalter i blodet. De 
vanligaste symtomen är onormal trötthet eller att man behöver gå på toaletten och kissa   
oftare, inte sällan även på natten. Blodets sockerhalt, eller glukosnivå som det kallas på sjuk-
hus, regleras av ämnet insulin som produceras i bukspottskörteln. Insulin gör så att muskler 
och andra organ kan ta upp blodsockret som cellerna sedan använder som bränsle. 

DIABETES TYP 1
När man drabbas av typ 1 diabetes avstannar kroppens produktion av insulin i bukspott-    
körteln helt eller så gott som helt. Orsaken är att de insulinproducerande betacellerna attack-
erats av kroppens egna immunförsvar. Ofta bryter sjukdomen ut plötsligt i samband med nå-
gon form av stress, vanligen en enklare infektion såsom en förkylning. När insulinnivåerna 
sjunker stiger blodets sockerhalt och den som drabbas måste uppsöka sjukhus. Denna typ av 
diabetes kallades tidigare ungdomsdiabetes, då insjuknande är vanligast i tonåren. Men även 
vuxna kan drabbas. Genom behandling med insulin återgår blodsockret till normala nivåer 
men injektionsbehandlingen med insulin måste fortgå livet ut.

Man räknar med att den största risken för att utveckla diabetes typ 1 beror på ärftliga faktorer 
i sitt DNA. Det finns ett större antal DNA-varianter i den så kallade HLA-regionen som bär 
på den största risken av att drabbas. HLA-regionen kodar för immunopresenterande ämnen 
som bestämmer benägenheten för att vårt immunförsvar ska reagera på kroppsegna celler, 
som till exempel betacellerna i bukspottkörteln. Man räknar med att upp till 50 procent av 
den ärftliga risken att drabbas av diabetes typ 1 beror på DNA-varianter i HLA-regionen. 

Utöver HLA-regionen har forskningen kommit fram till femton andra genetiska områden 
som också påverkar risken att utveckla diabetes typ 1. DNA-varianter i dessa områden på-
verkar även de ämnen som styr vårt immunsystem. Av dessa testar DNA-Guide 5 stycken 
väl etablerade DNA-varianter. 4 stycken av dessa ger en ökad risk och 1 ger en minskad risk 
för diabetes typ 1. Som en del av de uppdateringar som DNA-Guide erbjuder sina kunder 
kommer de varianter som idag inte ingår i detta test att erbjudas dig inom en snar framtid. 

DITT RESULTAT: Det finns riskfaktorer i miljön (ca 20 procent av den totala risken) och 
även ärftliga faktorer som påverkar risken för diabetes typ 1. Det är den nedärvda delen av 
risken vi testar för. 

Man uppskattar att 35 000 svenskar har diabetes typ 1.

DNA-testet du har genomgått undersöker vad du har för typ av DNA-variant (riskvariant 
eller normalvariant) på 5 speciella positioner i arvsmassan (ditt DNA). Eftersom det finns 
två uppsättningar av alla anlag kan du ha en eller två kopior av varje DNA-variant som är 
förenad med en ökad (eller minskad) risk för diabetes typ 1.

Du har ____kopior av DNA-varianterna som ger en ökad risk och ____ kopia av 
DNA-varianten som ger en minskad risk i din DNA-profil.
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TESTRESULTAT   :   ÄMNESOMSÄTTNING   :   SIDA 3

Forskning som detta resultat bygger på:
Grant F. A., Hakonarson H. (2009). ”Genome-wide Association Studies in Type 1 Diabetes” Curr Diab Rep. 9(2):157-
163 

Läs mer om diabetes typ 1 på www.vårdguiden.se 
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Diabetes-mellitus

DIABETES TYP 2
Vid diabetes typ 2 räcker inte det insulin som produceras till för att täcka kroppens behov. 
Av oklara skäl kräver kroppens alla celler med åren allt större mängder insulin för att ta upp 
samma mängd socker. Till slut orkar inte de insulinproducerande cellerna, som finns i buk-
spottskörteln, med och diabetes typ 2 är då ett faktum. Diabetes typ 2 är starkt kopplad till 
ålder (kallas ofta för åldersdiabetes) och övervikt. Liksom vid diabetes typ 1 insjuknar man 
med trötthet, törst och täta toalettbesök (för att kissa) men i en lindrigare form. Koständring 
är en viktig del i behandlingen och räcker för att bota ungefär en tredjedel av de som drabbas. 
Ytterligare en tredjedel behöver dessutom tabletter som ökar kroppens insulinproduktion 
och cellernas känslighet för insulin. Den sista tredjedelen behöver liksom typ 1-diabetiker 
injektioner av insulin för att må bra.

Genetiska faktorer i kombination med förhöjt BMI-värde (eng Body Mass Index) ökar      ris-
ken för diabetes typ 2. Precis som att en persons risk beror på vilken genetisk riskgrupp 
hon eller han tillhör påverkas risken även av vilket intervall individens BMI-värde hör till. 
Exempelvis så kan två personer med likadan DNA-profil ha olika risk att drabbas av sjuk-
domen om deras BMI-värden är medlemmar i två olika intervall. BMI räknas ut som kropps-
vikten genom längden i meter upphöjt i två (kg/m2). 

DITT RESULTAT: Omkring 76 procent av den totala risken för diabetes typ 2 utgörs av 
miljöfaktorer. Vi testar för den nedärvda delen av risken att drabbas av sjukdomen. 

Man uppskattar att 300 000 svenskar har diabetes typ 2.

Idag undersöker DNA-Guide 11 stycken olika DNA-varianter som har visat sig vara för-
knippade med en förhöjd risk att drabbas av sjukdomen såväl enskilda som i kombination 
med vissa faktorer påverkade av miljö och livsstil. Eftersom det finns två uppsättningar av 
alla anlag kan du ha en eller två kopior av varje riskvariant som förhöjer din risk att insjukna 
i diabetes typ 2. Totalt kan en person bära på 22 stycken riskvarianter. 

Varje individ tillhör en specifik riskgrupp beroende på hur många riskvarianter hon eller 
han bär på. En person som i sin DNA-profil har mindre än nio (≤8) stycken riskvarianter 
har en låg genetisk risk att drabbas av sjukdomen. Individer som bär på nio till elva (9-11) 
stycken riskvarianter anses ha en normal genetisk risk medan människor med DNA-profiler         
innehållande fler än elva (≥12) stycken riskvarianter anses ha en hög genetisk risk att drab-
bas av typ 2 diabetes.
 

Du har ____ kopia(or) av riskvarianterna i din DNA-profil.
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I diagrammet nedan kan du själv se hur din risk för diabetes typ 2 påverkas av ditt aktuella 
BMI-värde och antalet riskvarianter i din DNA-profil. 

Forskning som detta resultat bygger på:
Lyssenko V., Jonsson A., Almgren P., Pulizzi N., Isomaa B., Tuomi T., Berglund G., Altshuler D., Nilsson P., Groop L. 
(2008). “Clinical Risk Factors, DNA Variants, and the Development of Type 2 Diabetes” N Engl J Med. 359(21):2220-
32.

Läs mer om diabetes typ 2 på www.vårdguiden.se 
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Diabetes-mellitus

HÖGA BLODFETTER
De finns flera olika typer av fett som transporteras i blodet. Dessa speglar i stort kosthåll-
ningen och aktivitetsnivån men kan i vissa fall vara höjda eller sänkta beroende på bakom-
liggande sjukdom. Det skadliga LDL-kolesterolet transporterar kolesterol till kärlen där det 
ökar graden av åderförkalkning. Det goda HDL-kolesterolet transporterar kolesterol från 
kärlen till levern där det utsöndras med gallan. LDL ökar, och HDL minskar risken för hjärt-
kärlsjukdomar som hjärtattack och stroke. 

DITT RESULTAT: Risken att drabbas av höga blodfetter beror till 50 procent på miljöfak-
torer, såsom regelbundet intag av fet mat och för lite motion. Resterande 50 procent beror 
på nedärvd benägenhet. Vi testar en betydande DNA-variant inom den nedärvda delen av 
risken. 
 
DNA-testet du har genomgått undersöker vad du har för typ av DNA-variant (riskvariant 
eller normalvariant) på en speciell position i arvsmassan (ditt DNA). Eftersom det finns två 
uppsättningar av alla anlag kan du ha en eller två kopior av DNA-varianten som är förenad 
med en minskning av HDL-kolesterol.

0

5

10

15

20

25

30

35

|BMI <22.1| |22.2< BMI <24.3| |24.4< BMI <26.5| |BMI >26.6|A
nt

al
 a

v 
10

0 
in

di
vi

de
r 

so
m

 in
sj

uk
na

r 
i t

yp
 2

 d
ia

be
te

s

BMI-värde

Detta diagram visar på risken att insjukna i  typ 2 diabetes 
utefter DNA-profil och  BMI-värde

≤8 9 10 11 ≥12

54                       BILAGA 2



TESTRESULTAT   :   ÄMNESOMSÄTTNING   :   SIDA 5

Andelen européer som har en eller två kopior av riskvarianten uppskattas till 43 procent.

Män med två kopior av riskvarianten har 6,6 procent lägre HDL-nivåer än de som saknar 
riskvarianten. Kvinnor med två kopior av riskvarianten har 17,4 procent lägre HDL-nivåer 
än de som saknar riskvarianten.

Män med en kopia av riskvarianten har 3,3 procent lägre HDL-nivåer än de som saknar 
riskvarianten. Kvinnor med en kopia av riskvarianten har 8,7 procent lägre HDL-nivåer än 
de som saknar riskvarianten.

Du har ____ kopia(or) av riskvarianten i din DNA-profil.

Forskning som detta resultat bygger på:
Pare G., Serre D., Brisson D., Anand S. S., Montpetit A., Tremblay G., Engert J. C., Hudson T. J., Gaudet D., Pare G. 
(2007). “Genetic Analysis of 103 Candidate Genes for Coronary Artery Disease And Associated Phenotypes in a Foun-
der Population Reveals a New Association Between Endothelin-1 and High-density Lipoprotein Cholesterol.” Am J Hum 
Genet 80(4):673-82. 

Läs mer om höga blodfetter på www.sjukvårdsrådgivningen.se
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=29527

ÖVERVIKT
När energiintaget i form av fel och för mycket mat överskrider förbränningen när vi rör på 
oss lagras överskottet i kroppen, oftast i form av fett. Ett mått för detta är BMI (eng Body 
Mass Index) som räknas fram genom att dividera kroppsvikten med längden i kvadrat (kg/
m2). Detta mått tar ingen hänsyn till muskelmassa och är därför inte bra på vältränade indivi-
der. Ett bättre mått är midja-stusskvot som är omkretsen av midjan dividerat med omkretsen 
över höfterna. Vid höga värden på dessa kvoter talar man om övervikt eller olika grader av 
fetma. Arv spelar en stor och komplex roll för risken att drabbas av övervikt, med andra ord 
har vissa människor en ökad benägenhet att bli överviktiga (BMI 25-30) eller feta (BMI > 
30). Övervikt och än mer fetma ökar risken för ledbesvär, högt blodtryck, diabetes typ 2 och 
sömnbesvär.
 
DITT RESULTAT: Risken att drabbas av övervikt beror till 26 procent på miljöfaktorer, 
såsom regelbundet intag av fet mat och för lite motion. Resterande del beror på nedärvd be-
nägenhet att drabbas av övervikt. Det är den nedärvda delen av risken vi testar för. Sannolikt 
finns det fler, ännu ej upptäckta DNA-varianter som också påverkar din risk. DNA-Guide 
kommer successivt att erbjuda dig nya tester allteftersom de upptäcks. 

DNA-testet du har genomgått undersöker vad du har för typ av DNA-variant (riskvariant 
eller normalvariant) på en speciell position i arvsmassan (ditt DNA). Eftersom det finns två 
uppsättningar av alla anlag kan du ha en eller två kopior av denna DNA-variant. Två kopior 
av DNA-varianten är förenad med ökad risk för fetma. 

Andelen européer som har två kopior av riskvarianten uppskattas till 12 procent.
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De med två kopior av riskvarianten har 1,7 gånger högre risk för fetma än de som saknar 
riskvarianten.

De som bär på en kopia av riskvarianten har troligen endast en något högre risk för fetma än 
de som saknar riskvarianten. 

Du har ____ kopia(or) av riskvarianten i din DNA-profil.

Forskning som detta resultat bygger på:
Frayling T. M., Timpson N. J., Weedon M. N., Zeggini E., Freathy R. M., Lindgren C. M., Perry J. R., Elliott K. S., Lango 
H., Rayner N. W., Shields B., Harries L. W., Barrett J. C., Ellard S., Groves C. J., Knight B., Patch A. M., Ness A. R., 
Ebrahim S., Lawlor D. A., Ring S. M., Ben-Shlomo Y., Jarvelin M. R., Sovio U., Bennett A. J., Melzer D., Ferrucci L., 
Loos R. J., Barroso I., Wareham N. J., Karpe F., Owen K. R., Cardon L. R., Walker M., Hitman G. A., Palmer C. N., Do-
ney A. S., Morris A. D., Smith G. D., Hattersley A. T., McCarthy M. I. (2007). “A Common Variant in the FTO Gene is 
Associated With Body Mass Index and Predisposes to Childhood and Adult Obesity.” Science 316(5826):889-94. 

Läs mer om övervikt och fetma på www.vårdguiden.se
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Overvikt

LAKTOSInTOLERAnS
Förmågan att dricka mjölk styrs av ett enzym som kallas laktas. Brist på laktas gör att krop-
pen inte kan bryta ner mjölksocker (laktos) och ger upphov till det som ibland kallas mjölk-
mage. Det finns tre typer av laktosintolerans: medfödd, tillfällig och primär. Primär laktos-
intolerans är vanligast och beror på nedsatt förmåga att bilda laktas efter småbarnsåren. 
Normalt sett i världen är produktionen av laktas aktivt under de första levnadsåren för att 
sedan avta. I Sverige är det vanligare än i många andra länder att även vuxna tål att dricka 
mer än bara lite mjölk åt gången och det beror på att detta enzym ofta fortsätter att produce-
ras upp i vuxen ålder. 

DITT RESULTAT: Förmågan att producera laktasenzym beror i stort sett helt och hållet på 
genetiska faktorer. På grund av detta räcker det troligen med att veta sin genotyp för att veta 
om man fortsätter att producera laktasenzym upp i vuxen ålder. Huruvida man är laktosin-
tolerant eller ej kan även bero på andra fakorer, till exempel sammansättningen av bakterier 
i magen. 

Man uppskattar att 5 procent av alla svenskar är laktosintoleranta.

DNA-testet du har genomgått undersöker vad du har för typ av DNA-variant (riskvariant 
eller normalvariant) på en speciell position i arvsmassan (ditt DNA). Eftersom det finns två 
uppsättningar av alla anlag kan du ha en eller två kopior av riskvarianten som är förenad med 
produktion av laktasenzym.

Har man två kopior av riskvarianten avstannar troligen laktasproduktionen i vuxen ålder.

Har man en eller ingen kopia av riskvarianten producerar man troligen laktasenzym och är 
tålig mot mjölksocker.
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Du har ____ kopia(or) av riskvarianten i din DNA-profil.

Forskning som detta resultat bygger på:
Enattah N. S., Sahi T., Savilahti E., Terwilliger J. D., Peltonen L., Järvelä I. (2002) . “Identification of a Variant Associa-
ted With Adult-type Hypolactasia.” Nat Genet 30(2):233-7. 

Läs mer om laktosintolerans på www.sjukvårdsrådgivningen.se
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=33063

GLuTEnInTOLERAnS
Vid glutenintolerans reagerar kroppen med en autoimmun reaktion mot glutenprotein som 
finns i råg, vete och korn. I tunntarmen finns något som kallas tarmludd, det behövs för att 
vi ska kunna ta upp näring. Hos glutenintoleranta personer som äter gluten minskar höjden 
på tarmludden och tarmen blir till slut helt slät. Ju mer gluten man äter, desto mer skadas 
tarmen. Symtomen kan yttra sig som trötthet, magbesvär och viktminskning. Genom att upp-
täcka glutenintolerans på ett tidigt stadium kan man snabbt ändra diet för att undvika dessa 
reaktioner. Slutar man att äta gluten kommer tarmludden tillbaka, men glutenintoleranta 
personer måste äta glutenfri mat resten av livet. Ärftlighet är en orsak till att en person kan 
utveckla glutenintolerans, vilket kan inträffa i alla åldrar. Den DNA-variant som testas är 
vanligt förekommande hos de som utvecklar glutenintolerans.  

DITT RESULTAT: Risken att drabbas av glutenintolerans beror även på andra faktorer 
förutom den DNA-variant som testas här. Dessa faktorer är till exempel europeiskt ursprung, 
glutenintolerans i familjen och en personlig historia med andra autoimmuna sjukdomar. 
Dessa sjukdomar inkluderar till exempel diabetes typ 1 och reumatoid artrit. Hur stor del av 
den totala risken som påverkas av arv är idag inte helt säkert men sjukdomen beror troligen 
till 57 - 87 procent på genetiska faktorer. Det är den nedärvda delen av risken vi testar för. 

Man uppskattar att 1 av 100 svenskar är glutenintoleranta.

DNA-testet du har genomgått undersöker vad du har för typ av DNA-variant (riskvariant 
eller normalvariant) på en speciell position i arvsmassan (ditt DNA). Eftersom det finns två 
uppsättningar av alla anlag kan du ha en eller två kopior av riskvarianten som är förenad med 
en ökad risk för glutenintolerans.
 
Har man en eller två kopior av riskvarianten tillhör man dem som utifrån sin DNA-profil kan 
utveckla glutenintolerans.

Har man ingen kopia av riskvarianten är risken liten att utveckla glutenintolerans.

Du har ____ kopia(or) av riskvarianten i din DNA-profil.

Forskning som detta resultat bygger på:
van Heel D. A., Franke L., Hunt K. A., Gwilliam R., Zhernakova A., Inouye M., Wapenaar M. C., Barnardo M. C., Bethel 
G., Holmes G. K., Feighery C., Jewell D., Kelleher D., Kumar P., Travis S., Walters J. R., Sanders D. S., Howdle P., Swift 
J., Playford R. J., McLaren W. M., Mearin M. L., Mulder C. J., McManus R., McGinnis R., Cardon L. R., Deloukas P., 
Wijmenga C. (2007) . “A Genome-wide Association Study for Celiac Disease Identifies Risk Variants in the Region Har-
boring IL2 and IL21.” Nat Genet 39(7):827-9. 

Resultatrapport diabetes typ 2                           57 



TESTRESULTAT   :   ÄMNESOMSÄTTNING   :   SIDA 8

FÖRKLARInGAR
1: Ett identifikationsnummer som används för att identifiera DNA-varianten
2: Vilken gen som DNA-varianten är positonerad i 
3: I vilket test som denna DNA-variant ingår
4: Din genetiska kod i positionen för DNA-varianten
5: Hur stor del av befolkningen som har denna DNA-variant (samma resultat som du)
6: Den risk som ditt resultat för denna DNA-variant är kopplad till jämfört med bärare av två normalvarianter
    

YTTERLIGARE InFORmATIOn
När du hör nyheter om nya gener eller samband i media, gå in och besök vår hemsida för att se om detta berör 
dina testresultat. Om du vill diskutera testresultaten mer ingående finns det möjlighet att göra det genom att 
kontakta oss på 08-663 08 00, måndagar kl. 10-12. Om du vill diskutera de medicinska aspekterna av resultaten 
kan vi förmedla kontakt med läkare som är insatt i testerna, skicka e-post till kontakt@dna-guide.com och skriv 
vilket test du undrar mer över så återkommer vi med kontaktförslag.

SnP1 Position2 Test3 Resultat4 % av befolkning5 Risk6

rs1990760 IFIH1 Diabetes typ 1 GG 13 Minskad
rs2476601 PTPN22 Diabetes typ 1 AA 0 Ökad

rs17696736 C12orf30 Diabetes typ 1 GG 10 Ökad
rs2292239 ERRB3 Diabetes typ 1 AA 12 Ökad
rs2542151 PTPN2 Diabetes typ 1 CC 5 Ökad

rs5219 KCNJ11 Diabetes typ 2 TT 0 Ökad
rs7754840 CDKAL1 Diabetes typ 2 CC 8 Ökad
rs10010131 WFS1 Diabetes typ 2 GG 50 Ökad
rs9939609 FTO Diabetes typ 2 AA 12 Ökad
rs10923931 NOTCH2 Diabetes typ 2 TT 2 Ökad
rs7903146 TCF7L2 Diabetes typ 2 TT 58 Ökad
rs1801282 PPARG Diabetes typ 2 CC 87 Ökad
rs4402960 IGF2BP2 Diabetes typ 2 AA 12 Ökad
rs1111875 HHEX Diabetes typ 2 GG 37 Ökad

rs13266634 SLC30A8 Diabetes typ 2 CC 53 Ökad
rs864745 JAZF1 Diabetes typ 2 AA 32 Ökad

rs5370 EDN1 Höga blodfetter TT 5 * 
rs9939609 FTO Övervikt AA 12 1,7
rs4988235 LCT/MCM6 Laktosintolerans CC 5 Tål ej laktos
rs2187668 HLA-DQA1 Glutenintolerans GG 82 Minskad

*Se stycket om Höga blodfetter på sida 4.    

DITT RESuLTAT I TABELLFORm
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