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Abstract
In this report, we rank possible protein biomarkers based on different criteria for
use in Olink Proteomics’ protein panels. We started off with a list compiled through
the Human Plasma Proteome Project (HPPP) and have in different ways used this
to obtain the final results. To complete this task we compared the list with Olink’s
and its competitors’ protein catalogs, identified diseases beyond Olink’s coverage
and the proteins linked with these. We also created a scoring system used to facilitate detection of good biomarkers. From this, we have concluded that Olink
should focus on proteins that the competitors have in their catalogs and proteins
that can be found in many pathways and are linked with many diseases. From each
of the methods used, we have been able to identify a number of proteins that we
recommend Olink to investigate further.
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1

Inledning

Hur bär man sig åt för att identifiera nya biomarkörer? Detta var en fråga som vi
ställde oss efter att ha tagit emot vår projektbeskrivning från Olink Proteomics
(hädanefter Olink). Vår uppgift var att rangordna potentiella proteinbiomarkörer
som kan vara av intresse för utveckling av Olinks produktutbud. Rangordningen
har utgått från en lista proteiner, framtagen under Human Plasma Proteome Project
(HPPP) och gjordes för att reducera antalet proteiner till en för Olink hanterbar
mängd. För att nå vårt mål valde vi att tillämpa bioinformatiska verktyg, jämföra
konkurrenters och Olinks utbud och reflektera över intressanta sjukdomsområden.
Listan från HPPP innehåller en kartläggning av proteiner ur plasmaproteomet som uppfyller två kriterier. Dessa är att proteinet ska ha identifierats
åtminstone två gånger i oberoende försök och ska bestå av fler än nio aminosyror
(Schwenk et al. 2017).
En annan viktig lista genom projektet är en lista vi själva har satt ihop, vi
kallar denna för grundlistan. Den innehåller bland annat alla proteiner framtagna
med HPPP och alla proteiner Olink använder i sina produkter idag. Grundlistan
ses i bilaga 1 och hur den tagits fram ses i bilaga 2 (del 1).
Då projektet innefattar en stor del data tillämpades skriptprogrammering för
att på ett snabbt och effektivt sätt kunna genomföra uppgiften. För detta valdes
programmeringsspråket Python.
Olink är ett svenskt företag vars produktutbud består av proteinpaneler. Med
dessa paneler är det möjligt att mäta nivåerna av olika proteiner i flera prover
parallellt. Panelerna underlättar analys och forskning på sjukdomar och sjukdomsprocesser och bidrar till en ökad förståelse för biologiska processer (Olink).
När analyser utförs med hjälp av panelerna används en teknik som kallas för
Proximity Extension Assay (PEA). Tekniken innebär att två antikroppar kopplade
till komplementära DNA-strängar binder in nära varandra till en särskild proteinbiomarkör. Därefter sänds en mätbar signal ut i form av DNA-fragment (Olink).
I nuläget består Olinks produktutbud av 15 paneler samt en ytterligare möjlighet
att skapa en skräddarsydd panel utifrån kundens egna preferenser. Panelerna täcker
olika fokusområden som exempelvis onkologi, metabolism och inflammation. I
varje panel finns det sedan möjlighet att genomföra analys av 96 prover parallellt
där det inom varje prov undersöks 92 olika proteiner.

4

Utöver Olink finns det på denna marknad ett flertal andra aktörer. Dessa erbjuder snarlika tjänster men med olika tekniker. De främsta konkurrenterna som
även behandlas i vårt projekt är Somalogic, Meso Scale Discovery (MSD), Myriad
RBM och Quanterix.
När vi i rapporten skriver att Olink har proteiner eller att deras produktutbud består av proteiner syftar detta på att Olink har paneler som kan mäta upp
dessa proteiner. Detsamma gäller när vi skriver om konkurrenters produktutbud
och de proteiner de kan mäta upp med deras proteinpaneler.
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2

Ordlista

Biomarkör: En kvantifierbar indikator på ett biologiskt tillstånd. Genomgående
i denna rapport kommer biomarkörer alltid att vara proteiner (Strimbu & Tavel
2010).
DPI (Disease Pleiotropy Index): Ett värde som indikerar hur lika varandra
sjukdomar kopplade till samma gen är. Intervallet för DPI-värdet är 0-1. Ett
lågt DPI-värde tyder på att sjukdomarna är lika varandra och ett högt värde att
sjukdomarna är mindre lika (DisGeNET - a database of gene-disease associations).
DSI (Disease Specificity Index): Ett värde som beskriver hur många sjukdomar en gen har en koppling till. Intervallet för DSI-värdet är 0.25-1. Ett lågt
värde motsvarar att proteinet är kopplat till många sjukdomar medan ett högt värde
motsvarar att proteinet är kopplat till få sjukdomar (DisGeNET - a database of
gene-disease associations).
GDA Score (Gene-Disease Association Score): Ett värde mellan 0-1 som
anger hur tydliga bevis det finns för att genen är kopplad till en sjukdom. Det tar
bland annat hänsyn till hur många publikationer det finns som stärker kopplingen.
Ju högre värdet är desto starkare är bevisen för att en koppling finns (DisGeNET a database of gene-disease associations).
HPPP (Human Plasma Proteome Project): Ett projekt som har kartlagt
3509 proteiner från det humana plasmaproteomet (Schwenk et al. 2017).
nPMIDs (Number of PubMed IDs): Beskriver antalet associerade PubMedartiklar till ett visst protein (DisGeNET 2019). Generellt kan alltså ett högt
nPMID-värde tänkas beskriva ett välkänt protein eller ett mycket omtalat protein.
nSNPs (Number of single-nucleotide polymorphisms): Beskriver antalet
enpunktsmutationer associerade till ett visst protein (DisGeNET 2019).
Pathway: En beskrivning över hur proteiner och molekyler interagerar med
varandra i välstuderade biologiska processer (Creixell et al. 2015).
pLI (probability of being loss-of-function intolerant): Ett värde som beskriver sannolikheten att ett protein muterar på ett sätt så att det förlorar sin
funktion (Fuller et al. 2019).
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3

Rangordning av HPPP ger riktlinjer för utveckling av
Olinks produkter

I detta projekt har vi diskuterat och värderat proteiner utifrån deras lämplighet som
biomarkörer. Vi har tittat på olika parametrar och kommit fram till att Olink borde
fokusera på proteiner som Olinks konkurrenter har i sitt utbud idag, samt proteiner
som finns med i många pathways och är kopplade till många sjukdomar. Utifrån
denna slutsats har vi rangordnat proteinerna från hela HPPP och tagit fram olika
listor på proteiner som vi tror skulle vara intressanta för Olink att införa i sina
paneler. Listorna kan ses i bilagorna 4-7, 10, 14, 18, 22, 26, 35, 65 samt tabell 2.
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4

Analys av samtliga proteiner inom HPPP

Efter att ha undersökt proteiner från hela HPPP kan vi dra slutsatsen att det finns
fördelar med att både studera proteiner som ingår i många pathways och som
ingår i få. Det här eftersom att dessa proteiner kan bidra med olika funktioner
till Olinks proteinpaneler. Bland de pathways vi undersökt hittar vi en specifik,
path:hsa00524, där vi rekommenderar Olink att lägga sitt framtida fokus. Utöver
dessa föreslår vi 20 andra pathways som kan vara av intresse. Vi resonerar vidare
att vår beställare generellt sett bör prioritera proteiner som många konkurrenter har
men som de själva, i dagsläget, saknar i sitt utbud.

4.1

Antalet kopplingar
användningsområde

till

pathways

påverkar

proteinets

Följande avsnitt kommer att handla om pathways från PeptideAtlas. PeptideAtlas
är en databas som innehåller peptider identifierade med hjälp av masspektrometri (PeptideAtlas). Här finns ett urval av pathways från databasen KEGG pathway
samlade. KEGG pathway är en samling av pathways för olika processer (KEGG
PATHWAY Database). Vi har valt att titta på pathways från PeptideAtlas som återfinns i den humana plasman.
4.1.1

Stor spridning på antal pathways

I figur 1 visas en del av den fullständiga listan, sorterad i fallande ordning, över antal pathways för respektive protein. Figuren visar att spridningen på antal pathways
för proteinerna i listan ligger mellan 0 och 103. Den fullständiga listan kan ses i
bilaga 3 och en utförlig beskrivning av metoden som användes till att sammanställa
denna lista kan ses i bilaga 2 (del 2).

Figur 1: Ett urklipp av listan i bilaga 3 som visar variationen på antal proteiner
för proteinerna samlade i listan.
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4.1.2

Det finns både för- och nackdelar med proteiner som ingår i många
pathways

En del proteiner ur HPPP-listan fanns inte med i någon av de pathways som undersöktes. Det innebär alltså att dessa proteiner inte ingår i någon av de biologiska
processer eller sjukdomar som respektive pathway beskriver. Det betyder dock
inte att dessa proteiner är helt ointressanta för Olink. Olink har flera av de här
proteinerna i sina nuvarande paneler, vilket indikerar att proteinerna är bra som
biomarkörer i andra avseenden.
För de proteiner som ingår i en eller ett fåtal pathways är det lätt att snabbt
få en överblick över vilka biologiska processer och sjukdomar proteinerna
förekommer inom. Dessa proteiner har möjligtvis en specifik uppgift i kroppen
vilket gör att de är kopplade till en eller ett fåtal kroppsliga processer. Ett sådant
protein kan därför ge en bra indikation på förekomst av en viss sjukdom eller
process i kroppen. Det är dock inte självklart att en sjukdom eller pågående process
går att fastställa med enbart ett protein. Denna osäkerhet uppstår då proteiner ofta
har flera funktioner i kroppen, men kopplingarna till dessa funktioner ännu är
okända. Detta är viktigt att ha i åtanke när ett protein används i avseendet att det
enbart har en funktion.
De proteiner som förekommer i många pathways kan vara mer användbara
än de som förekommer i färre eftersom Olink kan använda dessa i fler paneler.
Samma protein kan alltså användas för att hitta indikation på flera olika processer
eller sjukdomar. Detta är också bra ur ett ekonomiskt och produktionsperspektiv
då det underlättar utvecklingen av produkter eftersom proteinerna kan användas
på flera sätt. Proteinerna som förekommer i många pathways kan däremot vara
mindre specifika än de som ingår i färre pathways. Det här eftersom det kan vara
svårare att veta varför proteinet uttrycks om det kan uttryckas i flera processer.
4.1.3

Vi anser att många pathways är mest fördelaktigt

Ett protein som finns med i endast en eller ett fåtal pathways kan vara bra att
använda när något specifikt ska mätas. Ett protein som finns i många pathways
kan däremot användas när samma protein ska kunna användas för att identifiera
flera olika reaktioner eller sjukdomar. Vi anser att de sistnämnda fallet är mest
fördelaktigt att använda kommersiellt då proteiner med många tillhörande pathways kan tillämpas i flera olika paneler. För att göra en analys mer säker kan flera
proteiner som tyder på samma sak användas för att stärka resultatet.
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4.2

Olinks täckning är bra - men kan bli bättre

För att få en överblick över vilka pathways, av de som behandlades i del 4.1, som
Olink redan har proteiner inom valde vi att göra en sammanställning över vilka
proteiner som Olink, HPPP och varje konkurrent har för varje pathway. Den här
delen av projektet utfördes också i syfte att behandla eventuell redundans bland de
proteiner som finns i HPPP.
4.2.1

21 pathways där Olink idag saknar täckning

I bilaga 4 ser vi att det är 21 pathways där Olink inte har några proteiner. Av dessa
21 pathways är det endast en pathway som en konkurrent erbjuder proteiner från.
För denna pathway (path:hsa00524) är det Somalogic som erbjuder två proteiner i
sitt utbud. Det är också möjligt att se att Olink, i jämförelse med sina konkurrenter,
har en god täckning av de pathways vi valt att studera. Somalogic har dock samma
goda täckning fast med ytterligare en pathway. En närmare beskrivning av metoden
som lett oss fram till detta kan ses i bilaga 2 (del 3).
4.2.2

Redundans inom pathways

Under denna del av projektet valde vi att se proteiner som förekommer i samma
pathway som redundanta. Det vill säga att om man väljer mer än ett protein
inom en enda pathway så tillför inte denna någon ytterligare information och
proteinet kan snarare ses som överflödig. Vi resonerar att Olink, för att få ett så
varierat utbud av proteiner som möjligt, bör sträva mot låg redundans inom sitt
proteinbibliotek. Detta är dock en förenkling som gjordes för att kunna genomföra
den här analysen. En del pathways kan i verkligheten vara långa, komplexa och
bestå av flera delar. I dessa fall är det inte alltid helt sant att säga att proteinerna
är redundanta på grund av att de ingår i samma pathway, vilket är viktigt att
ha i åtanke. För att fortsättningsvis undersöka denna eventuella redundans mer
noggrant skulle varje pathway behöva studeras mer fördjupat, till exempel genom
att studera varje del av en pathway. Detta var dock inte möjligt att genomföra inom
tidsramen för vårt projekt.
Med utgångspunkt i resonemanget ovan tror vi att risken för redundans mellan proteiner är mindre om proteinerna finns i olika pathways. Att välja proteiner
från pathways Olink idag saknar proteiner från kan bredda Olinks utbud. Detta gör
att de kan erbjuda produkter som företagets kunder kan använda för att utveckla
förståelsen kring de områden dessa pathways berör. Då generellt sett inga av
konkurrenterna täcker upp de pathways Olink inte har proteiner från är det ett
argument för att dessa proteiner är extra relevanta för att vara unik på marknaden.
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Däremot kan det finnas anledningar till att inget av företagen har valt att inkludera
proteinerna i sitt utbud. Det skulle kunna vara så att dessa pathways är irrelevanta
vid forskning av biomarkörer. Exempelvis är det pathways kopplade till processer
där proteinnivåerna är konstanta i kroppen, oavsett sjukdomstillstånd, och i sådana
fall kan dessa proteiner vara ointressanta.
4.2.3

Dessa pathways bör Olink studera närmare

Sammanfattningsvis anser vi att Olink bör studera de pathways som de i dag saknar
proteiner inom. Detta för att bredda sitt utbud utan att riskera redundans inom det.
Vi föreslår därför att Olink bör börja med att undersöka pathway path:hsa00524
mer noggrant. Därefter kan fokus förflyttas till de resterande 20 pathways där Olink
i dagsläget saknar proteiner. Dessa kan ses längst ned i bilaga 4.

4.3

Marknadens nuvarande täckning av HPPP

Detta avsnitt ger en överblick av hur proteinerna i HPPP är fördelade hos Olink och
Olinks konkurrenter Somalogic, Meso Scale Discovery (MSD), Myriad RBM och
Quanterix. Alla konkurrenter producerar liksom Olink proteinpaneler men varje
företag använder olika teknologier för att mäta biomarkörer. Vi har inte tagit hänsyn
till vilka teknologier de olika företagen använder utan endast fokuserat på vilka
proteiner varje företag kan mäta med sina paneler.
4.3.1

HPPP - stort område kvar att utforska

Resultatet från Olinks täckning av HPPP kan ses i figur 2-4. Figur 2 visar hur
många av Olinks proteiner som är med i HPPP. Venndiagrammet i figur 3 visar hur
proteinerna från HPPP är fördelade mellan de olika företagen, dvs vilka företag
som har många proteiner gemensamt och vilka som har få gemensamt. En sammanställd lista över dessa proteiner finns i bilaga 5. Stapeldiagrammet i figur 4
visar samma fördelning men inkluderar även de proteiner som ingen har. I både
figur 3 och 4 går det att utläsa att det är fem proteiner som alla företag, inklusive
Olink, har och 316 proteiner som Olink är ensamma om att ha. Det går även att
se att 17 proteiner finns hos tre konkurrenter men inte hos Olink. Metoderna för
framtagandet av figur 2-4 kan ses i bilaga 2 (del 4).
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Figur 2: Venndiagram som visar antalet proteiner ur HPPP som Olink i nuläget
har i sina paneler och antalet proteiner som HPPP respektive Olink inte delar. Hur
diagrammet genererades beskrivs i bilaga 2 (del 4.1).

Figur 3: Venndiagram över antal proteiner ur HPPP som Olink har gemensamt
med sina konkurrenter Somalogic, Meso Scale Discovery (MSD), Myriad RBM
och Quanterix. Hur diagrammet genererades beskrivs i bilaga 2 (del 4.2).
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Figur 4: Diagrammet visar hur proteinerna från HPPP är fördelade bland Olink
och Olinks konkurrenter Somalogic, Meso Scale Discovery (MSD), Myriad RBM
och Quanterix. Varje stapel visar hur många proteiner från HPPP som ett visst antal konkurrenter har. Den ljusa delen av stapeln visar hur många av dessa proteiner
som Olink har. Hur diagrammet genererades beskrivs i bilaga 2 (del 4.3).
4.3.2

Frågan om vilken del av HPPP som bör utforskas ger olika svar från
olika perspektiv

Vi kan från figur 2 se att mer än hälften av Olinks proteinutbud finns i HPPP-listan,
samtidigt som det finns många proteiner från HPPP som de inte har. Utifrån detta
kan vi konstatera att det finns ett stort område kvar att utforska inom HPPP.
Vidare ser vi att resultaten i figur 3 och 4 kan diskuteras utifrån två olika
perspektiv. Ur ett konkurrensmässigt perspektiv tror vi att det kan vara intressant
för Olink att ha med de proteiner som finns bland konkurrenternas utbud som de
idag inte har i sina produkter. Detta kan hjälpa Olink att täcka upp samma områden
som konkurrenterna har, vilket är bra för Olink då det minskar risken att förlora
kunder på grund av att de saknar viktiga biomarkörer. En bra början för att välja
ut nya proteiner att fokusera på kan vara att titta närmare på de 17 proteiner som
finns hos tre av konkurrenterna och som Olink inte har.
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Ur ett forskningsperspektiv och i en vision om att driva forskningen framåt
kan man däremot argumentera för att Olink inte ska kolla närmare på de proteiner
som någon konkurrent har, då dessa redan finns på marknaden. Istället bör Olink
lägga resurser på att hitta nya proteiner som kan användas som biomarkörer för
att skapa ett så stort täckningsområde för forskningsvärlden som möjligt. Även
konkurrensmässigt går det att argumentera för att det är fördelaktigt att titta på
de proteiner ingen av konkurrenterna har. Om nya biomarkörer används i Olinks
produkter, som inga konkurrenter har, blir de ensamma på marknaden med dessa
och behöver därmed inte konkurrera med de andra företagen.
4.3.3

Så här resonerar vi

Vi föreslår att Olink i första hand bör fokusera på de biomarkörer som många
konkurrenter har och som de saknar, se bilaga 5. Detta eftersom Olink redan har
316 proteiner som gör att deras produkter är unika. Att utöka produktutbudet och
inkludera de proteiner många konkurrenter har tror vi gynnar företaget och ger
möjlighet till en breddning av deras kundkrets.
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5

En djupdykning inom specifika sjukdomsområden

Efter att ha undersökt proteiner från HPPP, kopplade till fem olika sjukdomar, kan
vi dra flera olika slutsatser. Den första är att Olink bör fokusera på de proteiner som
är kopplade till flera sjukdomar. Detta eftersom dessa proteiner kan användas till
flera av Olinks proteinpaneler. Bland de proteiner som Olink inte har, har vi hittat
12 stycken som vi tror kan vara av intresse. Ur Olinks nuvarande proteinutbud har
vi identifierat 17 proteiner som vi rekommenderar Olink att titta närmare på. Detta
då dessa ännu har outforskade användningsområden. Vidare har vi använt oss av
parametrarna Disease Specificity Index (DSI), Disease Pleiotropy Index (DPI) och
Gene-Disease Association Score (GDA Score), samtliga hämtade från databasen
DisGeNET (DisGeNET - a database of gene-disease associations). Vi resonerar att
det vore fördelaktigt för Olink att undersöka proteiner med lågt DSI-värde, högt
DPI-värde och högt GDA Score. Slutligen har vi genomfört en omfattande PCA
där åtta proteiner, som även hittades bland våra topplistor, utmärkte sig som bra
biomarkörer. Vi rekommenderar Olink att titta närmare även på dessa.

5.1

Fem aktuella områden att fokusera på

Vi har valt att i projektet undersöka några specifika sjukdomsområden närmare.
Dessa områden är astma, HIV, hepatit C, inflammation och diabetes. Information
om vilka proteiner som är kopplade till dessa områden hämtades från databasen
DisGeNET (DisGeNET - a database of gene-disease associations). Områdena har
valts ut genom att kolla på Olinks konkurrenters täckning och utifrån vad vi tycker
är intressant och aktuellt i dagsläget. Vi hade även en dialog med Jonas Bergquist,
professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet, som gav oss
förslag på aktuella områden. Bergquist belyste att man skulle kunna fokusera på
diabetes och inflammation – något som baserades på att det är intressanta områden där det fortfarande finns mycket att utforska kring proteinernas kopplingar till
dessa tillstånd. När sjukdomsområdena hade valts studerade vi hur många av dessa
sjukdomar de olika proteinerna i HPPP-listan ingår i.
5.1.1

Flera proteiner är kopplade till alla fem sjukdomsområden

Resultatet över hur många sjukdomsområden proteinerna i HPPP ingår i kan ses i
figur 5. Metod för att ta fram diagrammet kan ses i bilaga 2 (del 5).
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Figur 5: Diagram som visar hur många av proteinerna från HPPP som är kopplade
till sjukdomarna inflammation, HIV, hepatit C, diabetes och astma. Varje stapel
visar hur många proteiner ur HPPP som är kopplade till ett visst antal sjukdomar.
Den ljusa delen av stapeln visar hur många av dessa proteiner som Olink i nuläget
har i sina paneler. Hur diagrammet generades beskrivs i bilaga 2 (del 5).
5.1.2

Kopplingar till flera sjukdomar kan vara både bra och dåligt

Vi kan se att Olink redan har majoriteten av de proteiner från HPPP som ingår i
alla fem sjukdomsområden. Det finns dock, utöver dessa, ytterligare tolv proteiner
som Olink idag inte har i sitt produktutbud. Vi tror att dessa tolv proteinerna
skulle vara intressanta för Olink att undersöka närmare eftersom de kan visa på
alla sjukdomarna. Att proteinet finns i alla sjukdomarna ger möjlighet att använda
proteinerna i större utsträckning än proteinerna som finns i färre sjukdomar.
I vissa fall kan det däremot vara önskvärt att ett protein är kopplat till färre
sjukdomar då det kan antyda att biomarkören är mer specifik. För att hitta sådana
proteiner kan det vara intressant att titta på de 611 proteinerna som är kopplade
till endast ett av de fem undersökta sjukdomsområdena. Av dessa proteiner finns
det 445 proteiner som Olink inte har i sina paneler idag. För att få mer precis
information om specificiteten, bör man utöka analysen så att jämförelsen görs för
alla kända sjukdomsområden.
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Den första stapeln i figur 5, där proteinerna inte har koppling till någon av
sjukdomarna, innehåller många fler proteiner än de andra. Detta är troligtvis ett
resultat av att alla proteiner från HPPP är med i jämförelsen. Ser man till antalet
sjukdomar som finns och antalet proteiner som kan vara kopplade till dessa så är
fem sjukdomar väldigt få vilket leder till fördelningen i diagrammet.
5.1.3

Tolv proteiner kan ge Olink större variation bland sina produkter

De tolv proteinerna Olink inte har men som finns i alla undersökta sjukdomsområden kan ge en bra bredd till Olinks utbud. Därför tycker vi att Olink bör titta närmre
på dessa proteiner för att kunna inkludera dem i kommande paneler. Dessutom kan
de titta på proteinerna som finns i endast ett sjukdomsområde. Om proteiner med
båda egenskaperna inkluderas i paneler skulle de kunna komplettera varandra bra.
I bilaga 65 hittas hur många sjukdomar varje protein är kopplat till.

5.2

Olink utnyttjar inte sina befintliga proteiner till deras fulla potential

Utifrån de fem sjukdomsområden som presenterades i del 5.1 ville vi undersöka om
proteinerna Olink har i sitt produktutbud idag skulle kunna användas till fler paneler. Proteinerna Olink använder i sina paneler har jämförts med de fem områdena
för att se om det finns något överlapp och därmed en koppling till de sjukdomar
vi har tittat på. Inflammation har studerats separat då Olink redan har en aktuell
inflammationspanel.
5.2.1

17 av Olinks proteiner ingår i alla valda sjukdomsområden

I figur 6 visas hur många av Olinks proteiner som har koppling till proteiner från
HPPP inom astma, diabetes, hepatit C och HIV. Där ses att 151 av Olinks proteiner
har koppling till astma, 151 till diabetes, 89 till hepatit C och 85 till HIV. Figuren
visar även att 17 av Olinks proteiner har koppling till alla fyra specifika sjukdomsområden. För att se vilka proteiner som ingår i de olika överlappen i figur 6, se
bilaga 6. Metod för framtagandet av figur 6 kan ses i bilaga 2 (del 6.1).
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Figur 6: Venndiagram som visar Olinks täckning av proteiner kopplade till sjukdomarna diabetes, astma, HIV och hepatit C. Proteinerna är avgränsade till HPPP.
Figur 7 visar relationen mellan Olinks proteiner, HPPP och inflammation. Det går
att utläsa att Olink har 83 biomarkörer i sitt utbud idag som finns i HPPP och är
kopplade till inflammation men som är placerade i andra paneler än deras nuvarande inflammationspanel. Det går också att se att de har 42 proteiner i övriga paneler
som är kopplade till inflammation men som inte finns i HPPP. Figuren visar även
att det finns proteiner som saknas i Olinks utbud. 171 av dessa är kopplade till inflammation och 87 är kopplade till både inflammation och finns i HPPP. För att se
vilka proteiner som ingår i de olika överlappen i figur 7, se bilaga 7. Metod för
framtagandet av figur 7 kan ses i bilaga 2 (del 6.2).
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Figur 7: Venndiagram som visualiserar överlappet mellan proteinerna i Olinks inflammationspanel, Olinks totala utbud, HPPP och DisGeNET:s inflammationslista.
5.2.2

Olink kan använda sig av dessa proteiner igen

Då det finns en koppling mellan proteinerna i figur 6 och de specifika sjukdomarna
finns det möjlighet att undersöka om dessa proteiner är lämpliga att ha i en
eventuell panel för respektive sjukdom. De 17 proteiner som har en koppling
till alla fyra sjukdomsområden skulle kunna vara extra intressanta att kolla på
eftersom de kan användas i ett brett perspektiv. Dessa proteiner kan i en panel för
ett specifikt sjukdomsområde kompletteras med proteiner som är mer specifika
och inte finns i lika många sjukdomar.
För att utforma en ny panel inriktad på inflammation behöver Olink hitta
nya biomarkörer eller använda sina nuvarande proteiner på nya sätt. I första
hand tycker vi att de 83 proteinerna som idag ingår i Olinks utbud, fast inte i
inflammationspanelen, och som är dokumenterade i HPPP och DisGeNET är
en bra start för vidare undersökning. Det här eftersom Olink redan vet hur de
ska jobba med dessa proteiner. Dessutom är proteinerna plasmaproteiner vilket
är fokusområdet i vårt projekt. Vidare kan Olink titta på de 42 proteiner som
de använder sig av idag men som inte finns med i HPPP. Eftersom dessa finns
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med i DisGeNETs inflammationsdel anser vi att de är relevanta att ha i en
eventuell inflammationspanel. För att utöka sitt utbud med nya biomarkörer för
inflammation kan Olink titta på de 87 proteiner som finns i HPPP och är kopplade
till inflammation men som de idag inte använder. Därefter skulle de också kunna
undersöka de 171 proteiner som är kopplade till inflammation men som inte finns
i HPPP eller Olinks utbud idag.
5.2.3

Så här ska Olink förbättra användandet av sitt redan befintliga utbud

Det vi tycker att Olink främst bör rikta fokus mot är de 17 proteinerna som alla
är kopplade till astma, diabetes, hepatit C och HIV, se första kolumnen i bilaga
6. Dessa kan användas i stor utsträckning och i flera paneler. För biomarkörerna
kopplade till inflammation rekommenderar vi att Olink tittar vidare på de 83 proteiner de redan idag har i andra paneler och lägger dessa i en ny inflammationspanel,
se kolumn D i bilaga 7. Genom att titta på de 87 proteinerna kopplade till inflammation som de inte använder idag tror vi att de kan hitta nya biomarkörer att föra
in i sina kommande produkter, se kolumn H i bilaga 7.

5.3

Topplistor av proteiner hjälper Olink att prioritera rätt

För de sjukdomsområden som presenterades i del 5.1 har vi tagit fram olika topplistor. Topplistorna har baserats på olika parametrar, hämtade från DisGeNET, för
proteinerna inom de olika områdena. Parametrarna som användes var DSI, DPI
och GDA Score. Utifrån dessa skapades olika kombinationer för att se vilka biomarkörer som blir högt prioriterade beroende på olika scenarion. Scenarierna kan
ses i tabell 1.
Tabell 1: visar hur parametrarna DSI, DPI och GDA Score kombinerades i våra
topplistor. Respektive scenario representerar en av de olika kombinationerna.
Scenario
1
2
3
4

DSI
Högt
Högt
Lågt
Lågt

DPI
Högt
Lågt
Högt
Lågt
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GDA Score
Högt
Högt
Högt
Högt

5.3.1

Proteinerna i toppen av varje scenario

Topplistorna för astma kan ses i bilagor 8-11. Bilaga 8 visar topplistan för astma
vid scenario 1, bilaga 9 vid scenario 2, bilaga 10 vid scenario 3 och 11 vid scenario
4. Motsvarande för diabetes kan ses i bilagor 12-15, för hepatit C i bilagor 16-19,
för HIV i bilagor 20-23 och för inflammation i bilagor 24-27.
En sammanställning över antalet proteiner som ingår i topplistorna från de olika
scenarierna kan ses i bilaga 28. Den fullständiga metoden för framtagandet av alla
topplistor kan ses i bilaga 2 (del 7).
5.3.2

Olika scenarion ger olika svar

Vi valde att göra fyra listor för varje område eftersom vi anser att alla fyra
scenarier skulle kunna vara relevanta i olika sammanhang.
Det är svårt att entydigt säga om ett protein lämpar sig bättre för Olinks paneler om DSI-värdet är lågt i jämförelse med om det är högt. En koppling till
många sjukdomar, dvs. ett lågt DSI-värde, skulle kunna vara fördelaktigt eftersom
proteinet kan täcka in ett stort antal sjukdomsområden och ge information om flera
processer. Däremot gör ett högt DSI-värde en biomarkör mer specifik. Proteiner
med denna egenskap skulle kunna användas som en tydlig indikator för en specifik
process av intresse. Som bevis på olika sjukdomar skulle en blandning av proteiner
med lågt och högt DSI kunna komplettera varandra i en panel.
Ett liknande resonemang kan göras gällande DPI-värdet. Är ett protein kopplat till
många sjukdomar, lågt DSI-värde, kan det vara fördelaktigt om dessa sjukdomar
är mindre lika varandra, det vill säga att DPI-värdet är högt. Om sjukdomarna
inte är lika varandra kan det vara lättare att avgöra vilken specifik sjukdom ett
prov tyder på. Detta om analysen kompletteras med andra biomarkörer som är
specifika för olika sjukdomar. Dessutom kan det vara mer intressant med ett
protein som kan ge kunskap om ett flertal olika sjukdomar. Ett sådant protein
skulle kunna vara fördelaktigt för Olink att inkludera i sitt proteinbibliotek då det
har ett större användningsområde. Å andra sidan kan det vara fördelaktigt med ett
lågt DPI-värde när intresse finns att undersöka en kategori där alla sjukdomar är
lika varandra.
Angående GDA Score valde vi att endast ta med de proteiner med högst
score då detta innebär att det finns ett större vetenskapligt underlag för proteinets
koppling till en sjukdom, vilket vi anser är att föredra. Det här på grund av att
det är viktigt att proteinets koppling till en sjukdom är grundligt studerad innan
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proteinet inkluderas i en produkt som ska ut på marknaden.
Enligt sammanställningen över alla topplistor går det att se en trend att scenario 3 med lågt DSI-värde, högt DPI-värde och högt GDA Score är det som
generellt sett innehåller flest antal proteiner. Det är alltså scenariot där proteinet är
kopplat till många sjukdomar och där sjukdomarna inte är särskilt lika varandra.
Att inkludera ett sådant protein i ett produktutbud skulle kunna möjliggöra att
undersöka ett stort antal sjukdomar. Eftersom det finns tydliga olikheter mellan
sjukdomarna minskar risken för att man av misstag mäter nivåer för en annan
sjukdom än den man är intresserad av. En möjlig anledning till detta utfall är att
proteiner i allmänhet tenderar att ha denna kombination av de tre värdena och att
det alltså snarare visar på den generella fördelningen av alla proteiner i kroppen.
5.3.3

Detta scenario borde Olink rangordna efter

Alla fyra scenarier kan vara av intresse beroende på vilken slags analys som ska
göras. En riktlinje vi föreslår är att titta på proteiner som följer mönstret för scenario 3, se bilaga 10, 14, 18, 22 och 26. Detta eftersom flest proteiner från de olika
sjukdomsområden som undersökts finns här.

5.4

Många proteiner utmärker sig vid principalkomponentanalys

För att undersöka eventuella samband mellan de olika parametrarna för proteinerna, och om det påverkar dess potential som biomarkör har vi genomfört en
principalkomponentanalys (PCA) på olika delar av vår data. En PCA normaliserar alla mätvärden i ett multivariat dataset och projicerar alla datapunkter på de
två riktningar där variationen är som störst. Vi har gjort två PCA för respektive
sjukdomsområde som introducerades i del 5.1. Den ena PCA:n undersöker sambandet mellan sex olika mätvärden från DisGeNET; DSI, DPI, PLI, GDA Score,
nPMIDs och nSNPs. Den andra PCA:n undersökte också sambanden mellan samma mätvärden från DisGeNET, men inkluderade även värdena för antal konkurrenter och antal pathways från listorna i bilagorna 29-33. Utöver detta gjorde vi
även en PCA på hela den granskade (eng. curated) delen av DisGeNet med alla
mätvärden därifrån, antal konkurrenter och antal pathways. De proteiner som saknade värden på parametrar från DisGeNET plockades bort inför alla PCA för att
undvika felaktiga approximeringar på dessa värden. GDA Score-värdet plockades
även bort för den granskade delen av DisGeNET när vi kollade på de fyra sista analyserna. Detta gjordes då varje protein var kopplat till flera sjukdomar, och därmed
hade olika GDA Score till olika sjukdomar. Se bilaga 2 (del 8) för en mer noggrann
genomgång av hur vi genomförde PCA:n.
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5.4.1

Principalkomponentanalyserna visar hur Olink har tänkt

Bilaga 34 innehåller alla PCA-resultaten i 16 diagram. Ett exempel på hur resultaten ser ut går att se i figur 8 där ett av diagrammen för hepatit C finns presenterat. Tabell 2 är en sammanställning av samtliga UniProt ID för proteinerna som
utmärkte sig från varje sjukdomsområde när man kollade på parametrarna från
DisGeNET, antal konkurrenter och antal pathways. De proteiner som utmärkte sig
i figur 8 har markerats med en svart cirkel.

Figur 8: Ett exempel på resultatet från PCA-analyserna. Diagrammet skapades
med hjälp av parametrar från DisGeNet, antal pathways och antal konkurrenter
och visar sjukdomsområdet hepatit C. De proteiner som enligt oss utmärkte sig
har markerats med en svart cirkel.
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Tabell 2: UniProt ID för de protein som utmärkte sig vid PCA:n för varje sjukdomsområde när man kollade på parametrarna från DisGeNET, antal konkurrenter och
antal pathways.
Astma
P28482
P08571
Q96QA5

5.4.2

Diabetes
P28482
P01116
Q9C0B1
P02649
Q15848
P27169
P63000
P04118
Q9HDC9

Hepatit C
P28482
P01116
Q9BY32
P60033
P24298
Q7Z4H3
Q58EX2
P08575
P28300

HIV
P28482
P01889
Q14624
P21926

Inflammation
P02741
P09429
P40763
Q16539
Q01970
Q8IWY4
Q9GZZ8
P35222

Tydliga trender och proteiner som utmärker sig

Det går att se en generell trend från alla våra PCA-diagram, se bilaga 34, när
det kommer till vilka proteiner som har använts av Olink tidigare. Detta även
om det inte är två tydligt separerade grupper i diagrammen. Utifrån resultaten
gällande sjukdomsområdena kan två olika fall diskuteras. Ett fall där fokus riktas
mot de proteiner som ligger tillsammans med de som Olink har valt att använda
sig av och i det andra fallet proteinerna som på något sätt ligger avsides från
andra proteiner. De proteiner som ligger nära varandra i ett diagram är mycket
lika varandra med avseende på parametrarna som använts under PCA:n. Att
proteiner visar på denna likhet med Olinks proteinutbud tror vi gör att dessa
proteiner skulle fungera bra som biomarkörer. Proteiner som istället ligger mer
avsides i diagrammen kan också användas, då med syftet att utöka utbudet
med biomarkörer som har nya egenskaper. Vid urval av specifika proteiner för
varje sjukdomsområde prioriterades proteiner från de båda fallen. Proteinerna vi
valde ut tror vi har störst potential till att användas i Olinks kommande paneler
för att maximera täckningen av plasmaproteomet. Dessa proteiner kan ses i tabell 2.
Generellt sett är det olika proteiner som är intressanta i de olika sjukdomsområdena. Dock finns det två proteiner från resultaten som utmärker sig extra.
Som vi kan se i tabell 2 dyker proteinet P28482 upp i fyra områden och P01116
i två områden. P28482 har i grundlistan, se bilaga 1, beskrivningen “Mitogen-
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activated protein kinase 1”. Det ingår dessutom i 103 pathways, vilket i särklass är
flest pathways bland de undersökta proteinerna, och används i dagsläget utav två
av Olinks konkurrenter. P01116 har beskrivningen “GTPase KRas”, se bilaga 1.
Det ingår dessutom i 73 pathways och används av en konkurrent idag.
I PCA:n från det granskade datasetet från DisGeNET, se bilaga 34, är det
svårt att plocka ut några enstaka proteiner som utmärker sig. Däremot finns en
tydlig trend kring var Olink har störst täckning.
För att vidareutveckla den PCA vi har genomfört skulle man kunna separera
gruppen “Ej Olink” till olika grupper som baseras på hur många av Olinks konkurrenter som har ett protein. Detta skulle göra att det blir enklare att se om ett protein
är intressant eller inte. Dessutom skulle det bli lättare att analysera, i avseende
på den täckning de idag har, om Olinks proteiner låg framför konkurrenternas.
Utöver detta skulle en noggrannare analys av det område där många proteiner
ligger väldigt tätt kunna bidra till fler intressanta proteiner.
5.4.3

Många proteiner utmärker sig efter PCA:n

Från de PCA som utförts på de specifika sjukdomsområdena utmärker sig 33 proteiner, se tabell 2. Detta gör de antingen för att de liknar det proteinutbud Olink
redan har eller för att de har unika värden på mätparametrarna. Kombinationen av
proteiner som uppfyller ett av dessa två kriterier anser vi vara ett relevant mål för
Olinks vidareutveckling av sina produkter.
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6

Ett nytt system för att poängsätta biomarkörer

Vi har konstruerat ett poängsystem för att rangordna proteinerna i HPPP.
Poängsystemet infördes för att skapa ett samband mellan projektets olika delar
och för att skapa en prioritering över hela HPPP för Olink att undersöka vidare.
Metod för att skapa poängsystemet kan ses i bilaga 2 (del 9).

6.1

Hela HPPP-listan i rätt ordning

Nedan, i figur 9, visas ett urklipp från den fullständiga listan över de 20 proteiner
som hamnat i topp av poänglistan. För att se poängsättningen av hela HPPP-listan,
se bilaga 35.

Figur 9: Visar de topp 20 proteinerna från vårt poängsystem.

6.2

Uppbyggnad av poängsystemet

Poängsystemet grundas på fyra parametrar som sammanslaget ger varje biomarkör
en total poäng. Parametrarna är; koppling till antal konkurrenter, antal pathways,
DSI-värde och DPI-värde.
Den första parametern är baserad på antalet konkurrenter som har en biomarkör. Vi har valt att ge proteinerna som många konkurrenter har hög poäng.
Om en eller flera konkurrenter har ett protein indikerar det att proteinet med
stor sannolikhet fungerar bra som en biomarkör. Ju fler konkurrenter som har ett
protein desto större anser vi att sannolikheten är och proteinet får därmed högre
poäng. Dessa proteiner kan hjälpa Olink att täcka upp samma områden som deras
konkurrenter har.
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Den andra parametern utgår ifrån antalet pathways som biomarkören ingår
i. Vi har valt att ge de proteiner som ingår i många pathways hög poäng. Att ett
protein finns med i flera pathways innebär i många fall att proteinet går att koppla
till olika processer och olika sjukdomar. Utifrån ett resonemang där Olink är
intresserade av att kunna använda ett protein i flera paneler för att identifiera olika
sjukdomar och processer är många pathways fördelaktigt.
På samma sätt som vi resonerar att det är fördelaktigt att vara med i många
pathways anser vi att det är positivt att ha koppling till många sjukdomar. Därför
har vi valt att för den tredje parametern sätta hög poäng för lågt DSI-värde.
Eftersom vi valt att ge proteiner kopplade till många sjukdomar, lågt DSIvärde, hög poäng tycker vi att det är fördelaktigt om sjukdomarna har svag
koppling till varandra. Av den anledningen har vi har valt att ge hög poäng till
höga DPI-värden som är den fjärde och sista parametern. Med ett resonemang att
om Olink är intresserade av att kunna återanvända ett protein i flera paneler så
anser vi att det är positivt om sjukdomarna kan urskiljas från varandra.

6.3

De fem högst rankade proteinerna

Vid utökning av sitt produktutbud anser vi att Olink bör prioritera enligt det
poängsystem vi utformat, se bilaga 35. De fem mest intressanta proteiner är utifrån detta P28482, P02741, P40763, P01116 samt P02768.
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7

Många delar med mycket gemensamt

Det här projektet har resulterat i ett antal olika prioriteringar av proteinerna i HPPP
utifrån olika parametrar, se bilagorna 4-7, 10, 14, 18, 22, 26, 35 och 65 samt tabell
2. Alla dessa resulterande listor är relevanta individuellt och ingen av dem sticker
ut mer än någon annan. Jämför vi några av projektets olika delar med varandra ser
vi en del överlapp. Av de 20 proteiner som har högst poäng i poängsystemet i del 6,
bilaga 35, ser vi att åtta proteiner även har utmärkt sig i PCA:n i del 5.4. Av dessa
ser vi att P28482 har högst poäng och P01116 ligger på fjärde plats i poänglistan.
Dessutom ser vi att både det protein med näst mest poäng (P02741), tredje mest
poäng (P40763) och det på plats 18 (Q16539) har valts ut i PCA:n för inflammation. Dessutom valdes proteinet på plats elva (P02649), på plats 13 (Q15848) och
på plats 19 (P63000) ut i PCA:n för diabetes. Dessa åtta proteiner visade även en
tendens att finnas med i topplistorna för scenariot lågt DSI, högt DPI och högt
GDA Score (scenario 3) i del 5.3. Sambandet mellan PCA:n, poängsystemet och
att de följer ett mönster gällande DSI, DPI och GDA Score tycker vi är intressant.
Detta eftersom det visar att PCA:n, topplistorna och poänglistan alla prioriterar
liknande proteiner högt. Inget av dessa åtta proteiner ingår dock i den pathway där
Olink saknar täckning och som konkurrenten Somalogic täcker. De två proteiner
som ingår i denna pathway, P19367 och P52790, ligger dessutom relativt lågt i
poängsystemet. Detta tyder på att ett överlapp inte existerar mellan alla delar i
projektet, vilket gör det viktigt att kolla på de olika prioriteringar som har gjorts.
Tabell 3 visar den jämförelse vi gjort mellan topplistorna i del 5.3, PCA och
de 20 proteiner med högst poäng i poängsystemet i del 6. Proteinerna i tabellen
finns huvudsakligen med i topplistorna vars scenario är lågt DSI, högt DPI och
hög GDA Score (scenario 3), men en del av proteinerna finns även med i andra
scenarios topplistor.
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Tabell 3: Jämförelse mellan de proteiner som utmärkte sig i PCA:n, i tabell 2, som
också ligger bland de 20 med högst poäng i poänglistan och topplistorna. Tabellen
sammanställer scenariot i de topplistor där proteinerna finns med.
Protein
P28482

P01116
P02741

P40763

Q16539

P02649

Q15848

P63000

7.1

Scenariot i topplistor där proteinet finns med
Astma: High DPI - Low DSI (bilaga 10)
Heptatit C: High DPI - Low DSI (bilaga 18)
HIV: High DPI - Low DSI (bilaga 22), Low DPI - Low DSI (bilaga 23)
Heptati C: High DPI - Low DSI (bilaga 18)
Astma: High DPI - Low DSI (bilaga 10)
Diabetes: High DPI - Low DSI (bilaga 14)
HIV: High DPI - Low DSI (bilaga 22), Low DPI - Low DSI (bilaga 23)
Inflammation: High DPI - Low DSI (bilaga 26)
Astma: High DPI - Low DSI (bilaga 10)
Hepatit C: High DPI - Low DSI (bilaga 18)
Inflammation: High DPI - Low DSI (bilaga 26)
Astma: High DPI - Low DSI (bilaga 10)
Hepatit C: High DPI - Low DSI (bilaga 18)
HIV: High DPI - Low DSI (bilaga 22), Low DPI - Low DSI (bilaga 23)
Inflammation: High DPI - Low DSI (bilaga 26), High DPI - High DSI (bilaga 24)
Diabetes: High DPI - Low DSI (bilaga 14)
Hepatit C: High DPI - Low DSI (bilaga 18)
HIV: High DPI - Low DSI (bilaga 22), Low DPI - Low DSI (bilaga 23)
Diabetes: High DPI - Low DSI (bilaga 14)
Inflammation: High DPI - High DSI (bilaga 24),
Low DPI - High DSI (bilaga 25),
High DPI - Low DSI (bilaga 26),
Low DPI - Low DSI (bilaga 27)
Diabetes: High DPI - Low DSI (bilaga 14)

Åtta protein utmärker sig i många delar - men det är inte allt

Proteinerna P28482, P01116, P02741, P40763, Q16539, P02649, Q15848 och
P63000 har alla visat på egenskaper vi tror är bra för en biomarkör och utmärkt
sig i flera delar av arbetet. Därför skulle Olink kunna inkludera dessa i sitt utbud.
Det är samtidigt viktigt att Olink utnyttjar hela den prioritering som gjorts i de olika
delarna och inte enbart baserar sina beslut på det överlapp som existerar.
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8

Prioritering av biomarkörer väcker etiska frågor

Följande avsnitt är en etisk analys över olika principer för prioritering. Flera gånger
under vårt projekt har prioriteringar av olika biomarkörer gjorts. Detta är även
något Olink gör under sin process att ta fram nya produkter. De etiska principerna
som diskuteras i det här avsnittet är därför viktiga att lyfta fram.

8.1

Den etiska plattformen

Den 1 juli 1997 introducerades efter ett riksdagsbeslut en etisk plattform för prioriteringar inom hälso- och sjukvården i Sverige (Sverige Riksrevisionen 2004). Denna etiska plattform tar upp tre etiska grundprinciper som är rangordnade i den ordning de etiska principerna ska tillämpas; människovärdesprincipen, behovs- eller
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen
ska prioriteras först, därefter behovs- eller solidaritetsprincipen och sist kostnadseffektivitetsprincipen.
Människovärdesprincipen innebär att varje människa har lika värde och samma
rättigheter oavsett personens egenskaper eller funktion i samhället. Principen är
grundläggande, men fler principer måste tillämpas för att kunna göra prioriteringar
då enbart denna princip inte är tillräcklig för välgrundade beslut.
Behovs- eller solidaritetsprincipen handlar om att lägga resurserna på områden där behovet är störst. Solidaritet handlar om att ta särskild hänsyn till de
grupper som inte själva är medvetna om sitt människovärde eller som inte kan
göra sina röster hörda eller utnyttja sina rättigheter lika bra som andra grupper i
samhället.
Kostnadseffektivitetsprincipen menar att val mellan olika områden bör sträva
efter en bra balans mellan kostnader och effekt, vilket mäts i förbättrad hälsa och
höjd livskvalitet. När olika sjukdomar jämförs går dock inte effekten att jämföra
på ett rättvist sätt. Principen ska därför enbart tillämpas vid jämförelse av olika
behandlingar för samma sjukdom (Einhorn 1995).

8.2

Tillämpningar i vårt projekt

Även om plattformen är specifikt utformad för prioriteringar inom hälso- och
sjukvård kan de konceptuella principerna i den etiska plattformen tillämpas inom
detta projekt då vår uppgift är att genomföra olika prioriteringar. Resultaten som
presenteras i rapporten kan av Olink och andra företag komma att användas till
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forskning inom olika sjukdomsområden och i längden även behandling av dessa. I
och med detta är det viktigt att redan under prioriteringen av proteiner ha i åtanke
att man som företag indirekt bidrar till prioritering av sjukdomar.
Vid prioritering av proteiner som ska ingå i ett produktutbud är det viktigt
att först ta hänsyn till människovärdesprincipen. Sjukdomar som förekommer i
människogrupper med olika egenskaper och funktion i samhället ska enligt den
här principen prioriteras lika högt. Till exempel drabbar påssjuka främst barn och
Alzheimers sjukdom drabbar sällan personer som är under 50 år (Sjukdomsinformation om påssjuka - Folkhälsomyndigheten, Demens - Alzheimers sjukdom 1177 Vårdguiden). De här sjukdomarna bör inte prioriteras olika utifrån att den
ena drabbar unga människor och den andra äldre. Det ska inte heller göras skillnad
på sjukdomar som främst drabbar människor med olika etnicitet eller som kommer
från olika delar av världen. Alltså bör sjukdomar som till exempel malaria och
diabetes typ 1 prioriteras lika högt, även om de oftast drabbar människor i olika
delar av världen (Malaria - 1177 Vårdguiden, Mag- och tarmförbundet). Malaria
drabbar främst människor i Afrika, Sydamerika och Asien medan diabetes typ 1
drabbar framför allt människor i västvärlden.
Som tidigare har beskrivits kan Olink och andra företag vara med och indirekt bidra till de riktningar som forskning på sjukdomar rör sig i. Detta berör
behovs- och solidaritetsprincipen som öppnar upp för företagen att fundera över
vilka sjukdomsområden det egna företaget bör fokusera på att utveckla verktyg
för. Genom att tillverka verktyg för forskning och diagnostik kring svårbehandlade
sjukdomar kan förutsättningarna för att hitta möjliga behandlingar till dessa
sjukdomar underlättas. Frågan är då vilka sjukdomsgrupper som ska belysas. Ska
företag fokusera på de sjukdomar som drabbar få men där dödligheten är hög eller
symptomen allvarliga, eller ska fokuset ligga på de sjukdomar som drabbar många,
men där symptomen är lindriga? Behovs- och solidaritetsprincipen menar att det
är det förstnämnda exemplet som man bör fokusera på. Om den här principen är
tillämpbar i detta fall är diskuterbart. Samtidigt som de mest utsatta grupperna
är i störst behov av hjälp kan dessa grupper vara mycket små. Då skulle man
kunna argumentera för att genom att satsa på diagnostik och medicinering av mer
utbredda sjukdomar förbättras den globala folkhälsan.
Kostnadseffektivitetsprincipen är inte lika lätt att direkt applicera på ett företag
såsom Olink. Det här eftersom principen enligt dess definition endast bör appliceras på val av metod för behandling av en och samma sjukdom. Olink väljer snarare
mellan olika sjukdomsområden som bör prioriteras. Däremot kan företagen ha
denna princip i åtanke när prioriteringar görs och huruvida fokusområden väljs
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utifrån ekonomiska vinster eller av konkurrensskäl. De bör tänka på att hålla en
bra balans mellan vinsterna i företaget och effekten av vad olika sjukdomsområden
kan bli. En högre vinst för ett sjukdomsområde kan väljas framför ett annat med
motiveringen att pengarna den satsningen kommer generera i sin tur kan satsas på
nya områden. Dock rekommenderar vi att lägga mer fokus på de två föregående
principerna då de är mer applicerbara.
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9

Vidareutveckling av projektet

Under projektets gång har vi stött på en del intressanta områden vi tror skulle
kunna vara av nytta att ha i åtanke när nya biomarkörer ska tas fram av Olink. Det
fanns dock inte tid eller resurser till att genomföra de följande förslagen inom det
här projektets tidsram.
Att titta på delar av proteiner tror vi kan vara intressant eftersom proteinerna inte alltid är intakta i kroppen. Vid vissa sjukdomar eller processer i kroppen
skulle ett fragment av ett protein kunna vara intressant att mäta. Om antikropparna
som används för att detektera proteinet då är utformat efter att binda in på ett
specifikt ställe på det fullständiga proteinet skulle proteinfragment kunna missas
och viktigt information gå förlorad. Förändrade nivåer av proteinfragment kan ge
likvärdig information som förändrade nivåer av ett helt protein.
Bakterieproteiner är också ett område vi tror är intressant att titta på. Detta
för att om en person har en bakterieinfektion kanske det förekommer proteiner
från bakterien som annars inte finns i kroppen. Dessa proteiner skulle kunna
komma från att bakterien utsöndrat proteinet eller att bakterien har gått sönder och
dess innehåll läckt ut i till exempel blodet.
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Bidragsberättelse
Alla projektgruppsmedlemmar bidrog till projektplaneringen. Projektplansredovisningen genomfördes av JJ, LF och WE. Intervju med Jonas Bergquist genomfördes
av JJ, LF och WE. Analysen av samtliga proteiner i HPPP (del 4 i rapporten) har
främst JJ och SL arbetat med. Topplistorna (del 5.3 i rapporten) har EA tagit fram
och analyserat. PCA samt analys av dessa (del 5.4 i rapporten) har genomförts av
FL. Poängsystemet (del 6 i rapporten) har främst LF arbetat med. Den etiska analysen (del 8 i rapporten) har genomförts av JJ och WE. Programmering och kodning
till olika delar i projektet, utöver PCA, har främst tagits fram och genomförts av
EP. Diagram i rapporten har främst tagits fram av SL. Alla nämnda delar har genomförts med stöd av resterande gruppmedlemmar. Övriga delar av rapporten har
samtliga medlemmar bidragit till. Rapporten sammanställdes av samtliga medlemmar, med större insats från JJ och LF. FL designade postern, SL och WE skrev
texten till postern och resterande gruppmedlemmar gav återkoppling på postern.
Posterpresentationen genomfördes av FL. Slutpresentationen genomfördes av EA,
EP och SL.
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