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Innledning
I denne temaserien har vi allerede omtalt diagnostikk
av større kromosomale forandringer (1) og
diagnostikk av allerede kjente mutasjoner med
restriksjonsenzymbaserte tester (2). Prinsippene for å
avgjøre om sekvensvariasjoner enten er ikkesykdomsbringende polymorfismer eller nyoppdagede
og hittil ukjente sykdomsfremkallende alleler, er også
omtalt (2).
I denne artikkelen skal vi fokusere på hvordan en
sekvensvariasjon i det hele tatt oppdages, nemlig ved
direkte sekvensering av et fragment av genomet (3,4).
Metoden har bidratt til at omtrent hele genomet nå er
kartlagt gjennom det internasjonale ”Human Genome
Project”, og at et stort antall kliniske sykdomsbilder
de siste årene har fått sin molekylærbiologiske
forklaring. Vi skal imidlertid kun omtale lineær
sekvensering som baserer seg på sekvensering fra en
bestemt lokalisasjon i genomet, mens shotgunsekvensering (baserer seg på at hele genomet deles i
fragmenter som så sekvenseres) ikke vil bli omtalt.
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DNA-sekvensering
For bedre å forstå prinsippene ved DNAsekvensering slik metoden praktiseres i dag, vil vi
underveis trekke paralleller til tidligere metodikk.
Teknikken ble første gang beskrevet av Sanger i
1977 og omtales ofte som manuell sekvensering
(3,5). Metoden har siden dette beveget seg fra svært
arbeids- og ressurskrevende manuell sekvensering
til en stadig mer automatisert sekvensering som
inkluderer kapillær elektroforese. Prinsippene for å
konstruere en lesbar DNA-sekvens er imidlertid lite
forandret. Den teknologiske utviklingen har bestått i
å tilpasse lesingen av DNA-strengen til datamaskiner istedenfor mennesker. Imidlertid må
datamaskinenes tolkning fortsatt kontrolleres og
overprøves av mennesker på samme måte som med
mye annen biomedisinsk teknologi, for eksempel
automatisk EKG-analyse.
I likhet med den opprinnelige manuelle metoden
tar dagens automatiserte metoder utgangspunkt i
oppkonsentrerte, helt like utgaver av det DNAsegmentet man ønsker å sekvensere. Man forutsetter
at sekvensvariasjonen som man ønsker å finne,
befinner seg på et helt bestemt sted på ett allerede
definert kromosom. Holdepunkter for hvilket DNAsegment man skal studere, altså hvilket utdrag av
genomet man skal lete i, har man fra koblingsanalyser eller kunnskaper om det aktuelle genets
funksjon i forhold til aktuelle sykdom som studeres.
Det er nødvendig i detalj å kjenne noe av DNAsekvensen i området man ønsker å sekvensere. Man
må kjenne til stedene som primerene skal bindes til.
En primer er et enkelttrådig oligonukleotid som kan
bindes til et helt unikt område i genomet. Man
trenger to slike primersteder, et foran og et bak segmentet man ønsker å oppkonsentrere. Det bør ikke
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Tap av oksygen i 3'-posisjon konverterer
nukleoidet til en kjedeterminator

Figur 1
Skjematisk fremstilling av strukturen til et deoksynukleotid og et dideoksynukleotid. De fire ulike
deoksynukleotider (dATP, dCTP, dGTP og dTTP, oppe til venstre) er byggesteinene som inngår i
dannelsen av DNA. Dersom hydroksylgruppen i 3’-stillingen i deoksyribose blir erstattet med hydrogen,
oppstår et dideoksynukleotid (nede til høyre) og påbyggingen av flere nukleotider stopper
(kjedeterminator). Dette utnyttes ved DNA-sekvensering.
være for stor avstand mellom disse to stedene.
Oppkonsentrering av det helt bestemte dobbelttrådige DNA-fragmentet gjøres med PCR-teknikk
som er omtalt tidligere (1). PCR-teknikken vil ved
hjelp av spesifikke primere finne det DNAsegmentet man ønsker å studere, binde fragmentet
komplementært og således kopiere dette fragmentet
opp i et meget høyt antall eksemplarer. De to primere, henholdsvis foroverprimer og reversprimer,
binder da på hver sin side av segmentet, og sørger
for at det mellomliggende fragmentet blir oppkonsentrert. Vanligvis prøver man å unngå at DNAfragmentene blir over 500 basepar lange for å lette
den senere manuelle kontrollesingen.
Det aktuelle DNA-fragmentet ble opprinnelig klonet
inn i plasmider eller vektorer før videre behandling. Nå
har direkte PCR på genomisk DNA overtatt. Etter
PCR-reaksjonen renses reaksjonsblandingen for
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primere og overflødig DNA med enzymløsninger slik
at rene DNA-fragmenter gjenstår.
Utgangspunktet for dagens DNA-sekvensering er
det terminerende dideoksynukleotidet (Figur 1).
Med fravær kun av en hydrosylgruppe, som slik
skiller det fra de normale deoksynukleotidene,
klarer dideoksynukleotidet å terminere DNAsyntesen. Hvordan dette danner grunnlag for å
konstruere en DNA-streng, er forklart i figur 2.
Prinsippskissene for den manuelle og den automatiske sekvenseringen er plassert ved siden av
hverandre. Bemerk at primer tilsettes på ny etter den
innledende PCR-kjøringen, men denne gang enkeltvis, det vil si som foroverprimer eller reversprimer,
i to ulike blandinger. Hensikten er å konstruere både
DNA-fragmentets kodende streng og dets templat
slik at templatet senere kan brukes som kontroll ved
funn i den kodende strengen.

Figur 2
Skjematisk oversikt over manuell og automatisk DNA-sekvensering. Forbehandlingen av DNAmaterialet er i prinsippet lik. Det aktuelle DNA-fragmentet man ønsker å studere oppkonsentreres i et
høyt antall eksemplarer. Ved oppvarming separerer man dobbelttrådene i DNA-fragmentet slik at hver
enkelttråd kan binde en komplementær primer. Primeren er en enkelttrådig, kort DNA-tråd som en
nysyntetisert DNA-tråd kan vokse ut ifra med det aktuelle DNA-området som templat. Primeren har
tilheftet en markør. I den opprinnelige manuelle sekvenseringen var markøren en radioaktiv isotop som
kun gav en type signal ved sin tilstedeværelse, nemlig et bånd i sekvenseringsgelen. Med automatisk
sekvensering er markøren byttet ut med et fluorescerende materiale. Dette gir fire ulike farger avhengig
av hvilket dideoksynukleotid (ddGTP, ddATP, ddTTP, ddCTP) som terminerer DNA-syntesen. DNApolymerase, vanlige deoksynukleotider (dGTP, dATP, dTTP, dCTP) og dideoksynukleotid tilsettes
hybridet av DNA-fragment og primer med påheftet markør. DNA-syntesen kan nå starte. Polymerasen
bygger inn DNA-baser i den voksende, nysyntetiserte strengen, men stopper når den kommer til et
dideoksynykleotid. Da de vanlige deoksynukleotidene er i flertall, vil tilfeldighetene styre når et
dideoksynukleotid endelig bygges inn i strengen. Slik oppstår derfor strenger med alle mulige ulike
lengder, der lengden er gitt av når en dideoksynkleotid ble bygget inn i strengen.
Ved manuell sekvensering har man fire rør, ett for hvert dideoksynukleotid. Produktene fra hvert rør
blir separert med gelelektroforese. Korte fragmenter vandrer langt og lange fragmenter vandrer kort
fordi elektrisk ladning på molekylene får molekylene til å vandre, men de lange fragmentene bremses
mest i gelen og vandrer derfor kortest. Det fragmentet som vandrer lengst i gelen (altså er kortest i
lengde) indikerer således hvilken base som kom først i DNA-strengen; i figuren er dette T. Neste
fragment representerer også en T, dernest en G. Slik kan man lese av sekvensen oppover sekvenseringsgelen. Signalene fra gelen fremstår etter eksponering på en autoradiografisk film.
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Ved automatisk sekvensering blander man de fire deoksynukleotidene i samme rør fordi de senere
kan skilles ut ved hjelp av fire ulike fluorescensfarger. Produktene blir så separert med elektroforese
(ut i fra sine ulike lengder) på en polyakrylamidgel eller i en polymer inni et kapillærrør. En laser sender
ut sitt lys som eksiterer den fluoriserende markøren. Markøren responderer med å sende ut en farge
som er spesifikk for dideoksynukleotidet. Fargen registreres i en sensor som så sender signalet til en
datamaskin. Ettersom produktene vandrer nedover gelen eller nedover i kapillærrøret, passerer de
laseren, og de minste fragmentene passerer først. Slik kan sensoren registrere identitet og rekkefølge
av produktene og dermed konstruere DNA-sekvensen.
Man har etter hvert flyttet den fluorescerende markøren fra primeren til dideoksynukleotidene. Slik
slipper man å spesialkonstruere primere med påheftet markør og kan i stedet bruke vanlige primere
fra den første PCR-reaksjonen.
Automatisk sekvensering ble en periode utført ved
hjelp av polyakrylamidgeler. Prosessen med å støpe
polyakrylamidgeler og deretter applisere prøvene i
gelene med spesielt tynne pipetterør er nå erstattet
kapillær elektroforese, der en såkalt elektrokinetisk
injektor suger opp reaksjonsblandingen og kjører den
gjennom et kapillærrør (6). Kapillærrøret inneholder
en polymer som erstatter gelen. En sensor leser så av

DNA-sekvensen rett fra kapillærrrøret (Figur 3). En
datamaskin bearbeider dataene som hentes ut og
presenterer dataene ved hjelp av egne programmer
(Figur 4). Man kontrolleser først resultatene for DNAstrengen som fremkommer etter bruk av foroverprimer. Ved funn eller uregelmessigheter kontrollerer
man funnene ved å lese i templatet som fremkommer
etter bruk av reversprimer.

Figur 3
Illustrasjonen viser et kapillærrør hvor produktene vandrer med ulik hastighet forbi en fiksert
deteksjonscelle som inneholder laser og sensor.
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Figur 4
Tolkning av resultatene fra automatisk sekvensering. De ulike basene i DNA-sekvensen framkommer som bølgetopper med fire ulike farger svarende til de fire terminerende dideoksynukleotidene. Dataprogrammet har gitt G (guanin) sort farge, A (adenosin) grønn farge, T (thymidin)
rød farge og C (cytosin) blå farge i figuren. Hver DNA-sekvens undersøkes sammen med en normal
kontroll, i figuren plassert i 2. rekke. En pasientprøve er plassert over kontrollen og to pasientprøver
finnes under kontrollen. Bølgetoppene sammenlignes med normalen ut fra farge, størrelse og form på
bølgen, base for base. Hver prøve inneholder to DNA-utgaver, en fra far og en fra mor. I den øverste
pasientprøven fremkommer dette som en sekvensvariasjon i base nr. 272 (sort ramme i figuren), der
vi ser en rød og en blå bølgetopp ligge oppå hverandre. Pasienten er derfor heterozygot for T og C i
base nr. 272. I de to nederste prøvene legger vi merke til at begge pasientene har en rød bølgetopp i
stedet for normalens blå bølgetopp, også her i base nr. 272. Disse pasientene er således homozygote
for T i base nr. 272. I dette spesielle tilfellet ble tre pasienter med diabetes undersøkt med hensyn til
eventuelle mutasjoner i genet glukokinase (MODY2). Det ble imidlertid bare funnet sekvensvariasjoner
uten patogen betydning.

Fremtiden
Allerede i 1989 ble det postulert at hovedprinsippene for DNA sekvensering trolig ville holde
seg mer eller mindre uforandret, i alle fall i det 20.
århundre (7). Spådommen har holdt hittil.
Utviklingen etter 1989 har vesentlig bestått i automatisering av prosessene, forbedring av deteksjonsog tolkningssystemene, forbedring av DNA-polymerase og utvikling av alternativer til polyakryl-

amid som fraksjoneringsmedium. Den raske
utviklingen innen automatisering har i stor grad
vært et produkt av International Human Genome
Sequencing Consortium der det etter hvert også ble
et kappløp med Celera Genomics om å nå målet,
nemlig å sekvensere hele det humane genomet
(8,9,10). Tendensen i dag går i retning av ytterligere
automatisering. Stadig flere prøver skal kunne
analyseres samtidig, og prosessene skal gå enda
hurtigere. Roboter skal tilsette prøvene og forberede
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prøvene til sekvenskjøring, og dataprogrammer
analysere de konstruerte sekvensene og presentere
dataene på en delikat måte som gjør det lett å
kontrollere om den foreslåtte sekvensen passer med
en normal kontroll. Det er i tolkningen av
sekvensvariasjonene den store utfordringen ligger i
dag. Mye ressurser settes derfor inn for å utvikle
metoder til bedre å forstå betydningen av
sekvensvariasjonene. Dette gjøres for eksempel i
form av funksjonelle studier av gener, det vil si en
kartlegging av hvordan genproduktene utøver sine
funksjoner i et komplekst samspill. Man kan også
studere sekvensvariasjonenes betydning gjennom
analyser av de normalt forekommende, ikke
sykdomsfremkallende sekvensvariasjoner i genomet
(polymorfismer) og hvordan de er fordelt mellom
ulike befolkningsslag (single nucleotide polymorphisms (SNP)-teknologi). Disse metodene vil vi
komme tilbake til senere i temaserien. Fortsatt vil
imidlertid den menneskelige tolkningen være helt
sentral i forståelsen av vår genetiske kode.
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