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1. Abstrakt: 

Bakgrund: Malaria är en av världens viktigaste infektionssjukdomar och det beräknas vara ca 

300 miljoner drabbade varje år, därför är metabolismen av läkemedel som används för att 

behandla malaria såsom kinin och artemisinin värt att lägga fokus på. Cytokrom P450 

enzymerna har en viktig roll i metabolism av malarialäkemedel och dessa uppvisar variation 

interindividuellt samt mellan olika populationer på grund av polymorfism.  

Syfte:  Denna studie har fokuserat på att undersöka tre polymorfa gener (CYP3A4*1B, 

CYP3A5*3 och CYP2B6*6) hos både friska och malariasmittade barn i Uganda för att 

jämföra resultaten med en population i Mwanza, Tanzania. Dessa polymorfa alleler påverkar 

metabolismen av artemisinin och kinin, vilket i sin tur kan förorsaka minskad/ökad eller 

misslyckad klinisk effekt.  

Metod: Genotypning av individernas blodprov gällande dessa genvarianter undersöktes 

genom laboratoriestudier med PCR som huvudsaklig metod. DNA sekvensering utfördes vid 

Uppsala Genome Center.   

Resultat: Resultaten visade att allelfrekvensen i Mwanza för CYP3A4*1B var 78% 

respektive 16% för CYP3A5*3, medan de var 72 % respektive 50% hos populationen i 

Uganda. Allelfrekvensen för CYP2B6*6 i Uganda var 72 % och 36 % i Mwanza, Tanzania.   

Sammanfattning: De flesta malariamediciner uppvisar skillnader i kinetik och dynamik 

vilket kräver terapeutisk läkemedelsmonitorering. Sammanfattningsvis finns det skillnader 

och variationer bland de studerade polymorfa CYP enzymer interindividuellt och mellan 

olikaetniska grupper.  

Resultatet av denna studie visade både små skillnader mellan de två studerade populationerna 

men även skillnader mellan individer i den studerade gruppen i Uganda. 
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2. Bakgrund: 

Malaria är en av de mest frekventa och viktigaste infektionssjukdomarna världen runt. 

Sjukdomen är vanlig i tropiska delar av världen där mest drabbade regionerna innefattar 

Östafrika där sjukdomen är endemisk. Det beräknas vara ungefär 300 miljoner fall i världen 

med ca 1- 1.5 miljoner dödsfall per år (Mendonca et al, 2012). Malariaparasiten har 

Anophelesmyggan som vektor, denna mygga trivs i fuktiga miljöer samt tål hög värme 

(Norlen och Lindström, 2010). 

Malaria orsakas av protozoer som är eukaryota encelliga parasiter och tillhör släktet 

Plasmodium. Det förekommer fyra Plasmodium arter som infekterar människan, Plasmodium 

vivax, Plasmodium ovale och Plasmodium malarie är de som orsakar svår sjuklighet, medan 

Plasmodium falciparum är ansvarig för nästan alla malariaorsakade dödsfall (Mendonca et al, 

2012, Norlen och Lindström 2010).   

2.1 Plasmodiums livscykler: 

Plasmodien genomgår två cykler för att kunna överleva och föröka sig. Den första i 

Anophelesmyggan och den andra hos människan. I myggan börjar parasiten den sexuella 

utvecklingen i myggans mellantarm, där den livnär sig på blod för att kunna utveckla sig och 

genomgå genetisk rekombination för att sedan överföras till sin näst följande värd 

(Dimopoulos et al, 1998).  

 

Utgångspunkten inträffar när en Anophelesmygga som är infekterad av parasiten överför 

sporozoiterna (den infektiösa formen av malaria) tillsammans med myggans saliv 

(Dimopoulos et al, 1998). När parasiten väl infekterat sin värd transporteras sporozoiterna 

snabbt via blodomloppet till levern för att utnyttja hepatocyterna. Här mognar parasiten 

genom differentiering och genom flera omgångar av asexuell reproduktion som leder till flera 

tusen infektiösa haploida merozoiter (Malariaformen som transporteras till röda blodceller) 

som släpps ut i blodomloppet. Denna process ger inga kliniska symtom och tar ungefär 2-15 

dagar beroende på vilken parasit som infekterat människan (Kyes et al, 2001). 

 

 



5 
 

 

När dessa parasiter lämnar levern söker de sig till de röda blodkropparna för att ytterligare 

föröka sig genom differentiering och asexuell reproduktion för att producera 6-32 dotter 

meroziter under en period på 24-72 timmar beroende på art. När dessa är fullt mogna brister 

de röda blodkropparna och meroziterna frisätts för att angripa flera röda blodkroppar. 

Livscykeln fullbordas när vissa av meroziterna utvecklas till könsformer (gametocyter) i röda 

blodkroppar som sedan cirkulerar i blodet för att sedan tas upp av en mygga och utveckla nya 

sporoziter för att infektera nästa värd. Denna process av exponentiell tillväxt som står för 

nästan alla kliniska symtom fortsätter tills antingen värden avlider eller parasiten kontrolleras 

av immunförsvaret eller läkemedel (Kyes et al, 2001).  

Detektering av parasiten kan endast ske i tidigare stadier i blodet detta på grund av att röda 

blodkroppar som blivit smittade i mogna faser genomgår en process där parasiten fäster sig 

till endotelceller i djupa blodkärl för att hindra elimination i mjälten (Bounkeua et al, 2010). 

Tillväxten och utflödet av parasiterna från de röda blodkropparna är synkroniserade och 

utsläppet av feberinducerade cytokiner sker vid samma tidpunkt under dagen och 

sammanfaller med uppkomsten av feberperioderna, vilket är det symtom sjukdomen är mest 

känd för (Kyes et al, 2001).   
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3. Läkemedelsbehandling: 

3.1 Bakgrund 

Snabb behandling och tidig diagnos av malaria anses vara väldigt viktigt för att minska 

dödligheten då detta hindrar infekterade individer att gå vidare till allvarliga och olyckligtvis 

dödliga stadier av sjukdomen. I dagsläget har läkemedelsresistensen ökat, vilket har orsakat 

att valet av effektiv behandling har blivit mer komplicerat (Bosman och Mendis, 2007).  

Ett flertal antimalarialäkemedel finns tillgängliga idag, en av de första substanserna kinin som 

isoleras från cinkonaträdets bark, har använts i ca 400 år. Trots att kinin är en av de äldsta 

anti-malarialäkemedlen fortsätter den att spela en viktig roll vid behandling av svår och 

komplicerad malaria (Achan et al, 2011).  

3.2 Klorokin 

Klorokin är ett syntetiskt derivat av kinin som anses vara ett bättre alternativ på grund av 

kinins dåliga följsamhet och tolerans till följd av dess komplicerade doseringsregimer. 

Klorokin har ett smalt terapeutiskt intervall och orsakar en rad omedelbara biverkningar så 

kallade cinkonism, detta är ett syndrom som kännetecknas av neurologiska (hörsel och syn), 

kardiovaskulära och gastrointestinala symtom (Mukonzo et al, 2010).   

Kinin verkar huvudsakligen genom att hindra parasiten från att tillgodogöra sig hemoglobinet. 

Vid nedbrytning av hemoglobin bildas hem som är en av flera järnbindande grupper, denna 

har visat sig vara skadlig för parasiten men parasiten kan oskadliggöra den med hjälp av 

enzymet hempolymeras som blockeras av kinin (Norlen och Lindgren, 2009).   

Kinin har en långsam elimination med en halveringstid på ca 10-12 h hos friska individer. 

Eliminationen av kinin sker huvudsakligen i levern av CYP3A4 enzymet samt en liten andel 

av CYP2C19 (Giao och De vriejs, 2001).  
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3.3 Artemisinin: 

Resistens mot nästan alla antimalarialäkemedel har rapporterats förutom för Artemisinin. 

Artemisinin och dess derivat är en grupp av läkemedel som anses ha den snabbaste effekten 

av all befintlig medicinering mot Plasmodium falciparum. Dessa derivat utvinns från växten 

Artemisia annua. Artemisininderivatet artemeter är ett av de mest effektiva 

antimalariamedlen, dess verkningsmekanism är okänd, men dessa derivat har en avdödande 

effekt i alla asexuella steg av parasitens utveckling i blodet, till skillnad från klorokin som har 

en avdödande effekt endast efter att parasiten har mognat och fästs sig till kärlendotelen 

(White, 2008).  

Artemisinin har testats mot malaria och visat sig vara effektiv i monoterapi och effektivare i 

kombinationsbehandling med andra substanser som t.ex. klorokin och lumefantrin. 

Kombinationen av artemisininderivatet artemeter och lumefantrine är en ny effektiv och väl 

tolererad antimalariaterapi. I vissa delar av Afrika har denna kombination visat sig vara aktiv 

även mot multiläkemedelsresistenta P.falciparum och är inte associerad med några svåra 

biverkningar eller toxicitet (Ezzet, 2000). Lumefantrine metaboliseras även denna 

huvudsakligen av CYP3A4 (Giao och De vries, 2001).  

Artemisinin i monoterapi innebär 7 dagars komplex doseringsregim som krav för att få 

maximal effekt. Följsamheten för 7 dagar har visat sig vara mindre bra därför är 

kombinationsbehandlingar att föredra där 3 dagar räcker på grund av långsam elimination av 

preparaten (White, 2008). Artemisinin uppvisar biverkningar som är lika malaria symtomen 

såsom illamående, kräkningar, yrsel och huvudvärk (Alkadi, 2007). Den elimineras 

huvudsakligen via metabolisk biotransformation i levern, mestadels av CYP2B6 men även i 

mindre utsträckning av CYP3A4 till inaktiva metaboliter för vidare utsöndring i förändrad 

form via njurarna. Halveringstid för artemesinin är mycket kort och uppvisar stora 

interindividuella skillnader i farmakokinetiska parametrar vilket visar hur viktigt det är med 

kunskap om CYP enzymernas polymorfism (Svensson och Ashton, 1999).  
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4. Cytokrom P450 och malariabehandling: 

4.1 Introduktion: 

Cytokrom P450 enzymerna har en väldigt viktig roll i metabolism av läkemedel. Det finns 

hela 57 olika typer av gener i cytokrom P450 familjen men endast 12 av dessa som tillhör 

undergrupperna CYP1, CYP2 och CYP3 står för metabolism av läkemedel (Zanger och 

Schwab, 2013). Enligt en undersökning som studerade mekanismen av metabolism för 315 

läkemedel visade det sig att 56 % av dessa metaboliserades av CYP450 enzymer och 

CYP3A4 stod för det mesta med hela 50 % (Ingelman-Sundberg et al, 1999).  

Dessa enzym kan förändra läkemedelsaktiviteten genom att göra eliminationen snabbare eller 

långsammare beroende på olika faktorer såsom individens genetiska uppsättning, kön, ålder, 

sjukdomar och etnicitet. Vissa läkemedel eller övriga ämnen (Johannesört)  kan orsaka 

enzyminduktion vilket ger ökad metabolism av t.ex. ett annat läkemedel som leder till 

utebliven eller minskad effekt. Andra läkemedel kan orsaka enzyminhibition vilket leder till 

minskad metabolism som kan öka koncentrationen av ett läkemedel och leda till oönskade 

effekter (Ingelman-Sundberg et al, 1999).   

Av alla CYP enzymer som är involverade i läkemedelsmetabolismen är ca 40 % polymorfa 

enzymer vilka kan orsaka förändring i läkemedelsmetabolism. Dessa kan orsaka ökad, 

utebliven eller minskad effekt av ett läkemedel. (Ingelman-Sundberg et al, 1999).  Detta är 

viktigt då kinin visar stor variabilitet i sin kinetik och dynamik mellan individer, vilket ökar 

behovet av individualiserad dosering och terapeutisk monitorering. Terapeutisk 

läkemedelsmonitorering utförs inte rutinmässigt i resursbegränsade afrikanska länder, som 

Uganda som är ett av flera malariaendemiska länder där sjukdomen förblir ett hälsoproblem 

med hög prevalens av sjuklighet och dödlighet (Mukonzo et al, 2010).    

Variationer mellan individer gällande genetiskt kodande av CYP enzymer kan resultera i 

minskad eller ökad andel enzym vilket i sin tur kan leda till oönskade effekter av ett 

läkemedel. En kodande gen för enzymerna som förlorar funktion leder till minskad mängd 

enzym, vilket kommer att resultera i minskad nedbrytning eller bioaktivering av ett läkemedel 

och därmed öka plasmakoncentrationer, vilket leder till oönskade effekter. Vid ökad funktion 

av dessa gener ökar istället antalet enzym som ökar metabolismen och resulterar i minskad 

effekt eller terapeutiskt misslyckande. Läkemedel som artemesinin (prodrug) kräver 
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bioaktivering för att dess aktiva metaboliter utgör den huvudsakliga farmakologiska effekten, 

detta betyder att vid minskad andel enzym fås minskad effekt och tvärtom vid ökad andel 

enzym (Ingelman-Sundberg et al, 1999).   

Mer specifikt förekommer en positionsbestämd variation i arvsmassan inom en population där 

en enda nukleotid A,T,C eller G i genomet skiljer sig mellan individer. Dessa så kallade SNP/ 

enbaspolymorfi (single nucleotide polymorphism) kan orsaka en förändring, fast detta beror 

på om variationen ligger inom ett funktionellt område av arvsmassan, detta kan då leda till 

ovannämnda metabolismförändringar av t.ex. läkemedel. Gendeletion är ett annat fenomen 

som kan påverka mängden enzym, detta är en mutation där en DNA-sekvens saknas (Riva och 

Kohane, 2004).  

4.2 Cytokrom CYP3A4 (CYP3A4*1B allel) 

CYP3A4 är hos de flesta individer rikligt uttryckt i levern och i en liten andel även i 

tunntarmen, befolkningens variabilitet är dock extremt hög ( > 100-faldigt). CYP3A4 anses 

generellt vara den dominerande CYP3A-isoformen, men detta har på senaste tid ifrågasatts 

när data visat att CYP3A5 är betydligt mera uttryckt hos individer än vad tidigare antagits 

(Marwa et al., 2015). Den höga sekvenslikheten (>85 %) mellan CYP3A  isoenzymerna 

CYP3A4 och CYP3A5 resulterar till mycket likartade substrat (Klein och Zanger, 2013).  

Hastigheten av CYP3A4 läkemedelsmetabolism är mycket varierande men anses ändå i det 

stora hela vara ungefär densamma bland olika populationer. Trots detta finns det indikation på 

betydande ärftlighet, ett exempel är hastighet av antipyrin 4-hydroxylering som rapporterats 

vara till stor del nedärvt (85%) enligt en tvillingstudie utförd av Penno et al (1981). Enligt en 

nyligen genomförd studie (Rahmioglu et al, 2011) användes johannesört som en 

induktionsbehandling i kombination med kininsulfat där metabolismen av CYP3A4 

aktiviteten uppmättes, detta för att belysa genetiska kontra icke-genetiska bidrag till CYP3A4 

induktion variabiliteten. Fastän de icke-inducerade nivåerna inte registrerades var den ärftliga 

inducerade faktorn av CYP3A4 aktiviteten uppskattad till 66 % och miljöfaktorer såsom BMI, 

alkoholanvändning och rökvanor uppskattat bidragit till minst 20 % av variabiliteten 

(Rahmioglu et al, 2011).  

I nuläget finns information om 550 SNPs för mänskliga CYP3A4 genen där 21 % är 

lokaliserade till den kodande regionen (Klein och Zanger, 2013).  Den första dokumenterade 

CYP3A4 polymorfismen är den mest studerade proximala promotorvarianten CYP3A4*1B 
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(392A>G, rs2740574) som förekommer hos vita populationer med ca 2-9 % och vid ännu 

högre frekvenser hos afrikaner. Denna enbaspolymorfi består av en A till G övergång vid 392 

i proximala promotorområdet av genen. CYP3A4*1B varianten har visat sig vara förknippad 

med högre CYP3A4 funktion än vildtypsallelen, vilket kan ha orsakats av repressorelement i 

vildtypspromotorn. Denna allel är associerad med ökad metabolism av artemeter, 

lumefantrine och kinin (Marwa et al, 2014).  

 

4.3 Cytokrom CYP3A5 (CYP3A5*3 allel) 

CYP3A5 är den huvudsakliga extrahepatiska isoformen av CYP3A genfamiljen och är 

tillsammans med CYP3A4 ansvarig för metabolism av över 50 % av alla kliniskt använda 

läkemedel. Uttrycket av CYP3A5 i människans lever skiljer sig kraftigt mellan etniska 

grupper och även inom en etnisk grupp (Arvanitidis et al, 2007 ). I detta avseende anses 

CYP3A5 vara ett mycket polymorft enzym vars mutationer i vissa allvarliga fall kan minska 

syntesen av funktionellt CYP3A5 protein (CYP3A5*3, 6 och 7) (Mukonzo et al, 2010).  

CYP3A5*3 är den mest förekommande defekta allelen med en allelfrekvens på ca 90 %, 75% 

och 20 % hos den kaukasiska rasen, asiater och afrikaner, samtidigt som CYP3A5*6 och 

CYP3A5*7 inte är närvarande hos kaukasier och asiater men har en 17 % allelfrekvens hos 

afrikaner. På grund av den betydande högre frekvens av CYP3A5*1 allelen hos afrikaner i 

jämförelse med kaukasier är effekten av CYP3A5 mer signifikant hos befolkningar som 

Uganda och Tanzania, vilket också nyligen visats med det antivirala läkemedlet saquinavir 

som metaboliseras till större delen av CYP3A5 (Ingelman-Sundberg et al, 2007).  

En bakomliggande orsak till framväxten av CYP3A5 som polymorf kan vara dess relativt 

mindre bidrag till den totala CYP3A levermetabolismen, detta på grund av högre proteinhalt 

av CYP3A7 och CYP3A4 i den humana levern (Ingelman-Sundberg et al, 2007). 

Den primära mutationen för denna polymorfa gen (CYP3A5*3) resulterar i minskat uttryck av 

CYP3A5 proteinet som en följd av felaktig mRNAsplitsning och reducerad translation av ett 

funktionellt protein (Marwa et al, 2014). Denna CYP3A5*3 polymorfism detekteras generellt 

hos kaukasiska populationer och homozygotiska allelvarianter är starkt relaterade till minskad 

enzymatisk aktivitet. Detta kan leda till ingen eller minskad klinisk effekt av kinin och 

artemisinin, som är beroende av dessa enzym för att metaboliseras till sina aktiva metaboliter 

som har den huvudsakliga antimalariaeffekten (Arvanitidis et al, 2007). 
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CYP3A5 är generellt sett ett väldigt viktigt enzym speciellt i Afrika på grund av att detta är 

polymorft hos mörkhyade befolkningar (60%). Som ett resultat av detta och förekomsten av 

vanliga defekta allelvarianter med bred variation mellan populationerna kan CYP3A5 vara 

den viktigaste genetiskt bidragande faktorn hos interindividuella och interetniska skillnader 

gällande CYP3A beroende läkemedel (Ingelman-Sundberg et al, 2007). Som tidigare nämnts 

så styrker ytterligare studier en betydande påverkan av CYP3A5 allelvarianter på kinin 

metabolism i Tanzania. Effekter av andra CYP3A5 allelvarianter på kinin och andra 

läkemedel återstår att utredas (Mukonzo et al, 2010). 

4.4 Cytokrom CYP2B6 (CYP2B6*6 allel) 

CYP2B6 är lokaliserat inom CYP2B genklustret på kromosom 19q13.2 och ligger i ett 

område bestående av ca 26 kb (Marwa et al, 2014). Genen består av 9 exoner och kodar ett 

protein med 491 aminosyror och anses även denna vara en av de mest polymorfa generna hos 

människor. Denna gen finns huvudsakligen i levern men även i mindre grad i huden, lungorna 

och njurarna där den bidrar till ca 2-10 % av det totala CYP-innehållet (Mehlotra et al, 2006).  

CYP2B6 är ett väldigt viktigt enzym för metabolismen av artemesinin och dess derivat 

Artesunat och β-arteeter. CYP2B6 är involverad i bioaktiveringen av modersubstansen 

artemisinin till dihydroartemesinin (DHA) som är en av de viktigaste aktiva metaboliterna 

bland artemesinin-derivaten, där även merparten av Artesunats effekt är beroende av 

konvertering till DHA (Mehlotra et al, 2006). 

CYP2B6 ansågs ursprungligen inte vara av större betydelse i läkemedelsmetabolismen, men 

senare undersökningar visar hög relevans av detta enzym i metabolism av cancermedicin och 

antimalariamedicinen Artemisinin och dess derivat (Honda et al, 2001). Det finns dock ett par 

allelvarianter som är associerade med lägre uttryck/aktivitet av CYP2B6 metabolism, 

CYP2B6*6, CYP2B6*16 och CYP2B6*18. Av dessa är CYP2B6*6 en variant som är vanligt 

förekommande i flera olika populationer (20-30 % frekvens), medans CYP2B6*18 påvisats 

vara vanligare hos mörkhyade individer där allelfrekvensen är relativt hög (7-9 %) (Zanger 

och Klein, 2013).      

CYP2B6*16 allelen uttrycks mindre effektivt hos heterozygota individer och dessutom enligt 

kliniska studier, har det visat sig vara uppenbart att homozygota individer som har 

kombinationer av dessa allelvarianter uppvisar lägre kapacitet för metabolism av CYP2B6 

substrat såsom efavirenz och artemesinin än förväntat (Zukunft et al, 2005).  
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CYP2B6*6 allelen har även denna förorsakat både högre och lägre aktivitet av CYP2B6 i 

olika kliniska studier och det är tänkbart att mutationerna 516G->T och 785A->G som 

förorsakar aminosyra substitution, Q172h och K262R är kopplade till mutationer, vilket leder 

till specifika haplotyper (samling av specifika alleler i en samling närliggande gener på en av 

kromosomparen). Dessa haplotyper är associerade med hög eller låg aktivitet av CYP2B6 

som antingen minskar eller ökar artemesinin aktiviteten i kroppen (Zanger och Klein, 2013). 

Sammanfattningsvis finns det en interindividuell variation i CYP2B6 aktivitet, men den 

nuvarande farmakogenetiska kunskapen är inte tillräcklig för att ge effektiva resultat för att 

förutse kapaciteten för metabolismen av CYP2B6 substrat (Zanger och Klein, 2013).  

5. Syfte: 

● Det huvudsakliga målet är att undersöka variationen hos olika CYP gener (CYP3A4, 

CYP3A5 och CYP2B6) mellan två olika populationer i Uganda och Tanzania. 

● Det sekundära målet är att fördjupa sig inom genetisk polymorfism och förståelse om rollen 

hos gener som kodar för protein och enzym involverade i läkemedelsmetabolism, distribution, 

absorption och elimination. Detta ger en djupare förståelse i skillnader av farmakokinetik och 

farmakodynamik mellan individer.  

6. Material och Metod:  

6.1 Studieområde och försökspersoner/prover: 

DNA proverna som användes kom mer från en blandning av både friska och malariasmittade 

barn i Uganda. Från Tanzania finns redan befintlig data, därför undersöktes proverna från 

Uganda och jämfördes med de befintliga resultaten från Tanzania som utförts av annan 

student. För  CYP3A4*1B analyserades 92 individer från Tanzania och 73 individer från 

Uganda, för CYP3A5*3 analyserades 97 individer från Tanzania och 29 individer från 

Uganda och för CYP2B6*6 analyserades 95 individer från Tanzania och 41 individer från 

Uganda.  

6.2 Molekylär analys: 

Standard PCR förbereddes med Dream Taq buffert 20 µl, dNTP (1mM), 20 µl, Dream Taq 

enzym (5 U/ml) 2,5 µl och 10 µl CYP-primers forward och reverse (10µM) samt 117 µl 

autoklaverat H2O.  
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Därefter användes dessa för amplifikation i PCR maskinen där de olika CYP enzymerna 

följde ett enskilt program. 

CYP3A4 primers som användes var 5'-ATGGCCAAGTCTGGGATGAG-3' (forward) och 

5'CTCACCTCTGTTCAGGGAAAC-3' (reverse). Detta program inleddes med 94 C' i 2 min 

följt av denaturering i 94 C' i 30 sek (30 cyklar). Avkylning 60 C' i 30 sek (30 cyklar) och 

sedan ett förlängning steg med 72 C' i 90 sek (30 cyklar) med en avslutning av 72 C' i 5 min. 

CYP3A5 primers som användes var 5'-TGGAGAGTGGCATAGGAGATAC-3' (forward) 

och 5'-CCATACCCCTAGTTGTACGACACA-3' (reverse). Detta program inleddes med 96 

C' i 3 min följt av denaturering i 96 C' i 30 sek (40 cyklar). Avkylning 59,3 C' i 30 sek (40 

cyklar) och sedan ett förlängning steg med 72 C' i 90 sek (40 cyklar) med en avslutning av 72 

C' i 10 min. 

För CYP2B6 användes primers 5'-TGAGTGATGGCAGACAATCACA-3' (forward) och 5-

'CAAGTTGAGCATCTTCAGGAACT-3' (reverse). Detta program inleddes med 96 C' i 3 

min följt av denaturering i 96 C' i 30 sek (40 cyklar). Avkylning 64 C' i 90 sek (40 cyklar) och 

sedan ett förlängning steg med 72 C' i 90 sek (40 cyklar) med en avslutning av 72 C' i 10 min. 

Gelelektrofores utfördes på alla prover med 1 % agaros gel för kontroll av kvalitet. Detta var 

en kontroll som visade om de följande proverna uppvisade någon variation och därmed var 

aktuella för vidare DNA-sekvensering. 

PCR produkterna renades från dNTP och dess primers med 6 µl ExoSAP mix, som innehöll 

Exonuclease I 0,025 µl (20U/µL) , SAP (Shrimp alkaline phophatase) 0,250µl (1U/µl), MilliQ 

water, 9,725 µl. Proverna lades in i PCR för inkubation i 37 'C i 30 min och sedan 95 'C i 5 

min. I sista steget tillfördes 2 µl av PCR produkten ihop med 4 pmol primer och 14,6 µl sterilt 

vatten.  

I sista steget skickades proverna för sekvensering i Uppsala Genome Center för att bestämma 

ordningen av kvävebaserna som med hjälp av 4 peaks programmet gjorde det möjligt att 

identifiera någon variation i det mänskliga genomet hos försökspersonerna. 
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7. Resultat:  

En sammanställning av allelfrekvenserna mellan Uganda och Tanzania presenteras nedan i 

Tabell 1. De olika genotyperna för de olika allel varianterna analyserades hos både friska och 

malariadrabbade barn i Uganda, resultaten av dess variationer presenteras nedan i Tabell 2. 

Allelfrekvensen för CYP3A41*B var 72 % (G allel) av totalt 73 individer, där 35/73 (48 %) 

av dessa var GG homozygota, 30/73 (42%) var GA heterozygota och 8/73 (10 %) var AA 

homozygota för detta SNP.  För CYP3A5*3 var allelfrekvensen 50 % av totalt 29 individer 

varav 9/29 (31 %) var GG homozygota, 9/29 (31 %) var AA homozygota och 11/29 (38 %) 

var GA heterozygota för CYP3A5*3 genvarianten. För CYP2B6*6 var allelfrekvensen för T 

allelen 72 % där 22/41 (53%) var TT homozygota, 14/41 var GT heterozygota och 5/41 (13%) 

var GG homozygota.    

Tabell 1. Allelfrekvensen av CYP3A4*1B, CYP3A5*3 och CYP2B6*6 i Tanzania och 

Uganda. Siffrorna nedan är antal av en viss genotyp/totala antalet undersökta, t.ex. 5/92 

AA betyder att 5 av 92 hade genotypen AA. 

Gen Land Allelfrekvens    

% 

homozygota Heterozygota Homozygota 

mutanter 

CYP3A4 Tanzania 78 (G) 5/92 (AA) 30/92 (AG) 57/92 (GG) 

CYP3A4 Uganda 72 (G) 35/73 (AA) 30/73 (AG) 8/73 (GG) 

CYP3A5 Tanzania 84 (A) 68/97 (AA) 27/97 (AG) 2/97 (GG) 

CYP3A5 Uganda 50 (G) 9/29 (AA) 9/29 (AG) 11/29 (GG) 

CYP2B6 Tanzania 64 (G) 37/95 (GG) 47/95 (GT) 11/95 (TT) 

CYP2B6 Uganda 72 (G) 22/41 (GG) 14/41 (GT) 5/41 (TT) 
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Tabell 2. Alleler av genvarianterna;  CYP3A4*1B, CYP3A5*3 och CYP2B6*6 i Uganda. 

Bokstäverna är kodnamn för olika byar. Det är en blandning av friska/sjuka, detta för att 

ingen uppdelning skulle göras då endast CYP-variationen ville undersökas utan hänsyn till 

andra parametrar.  

Försöksperson CYP3A4*1B CYP3A5*3 CYP2B6*6 

NK 014 G och A - T 

NK 098 G G T 

NK 084 G - - 

NK 070 G G - 

NK 016 G A G och T 

NK 085 G - - 

NK 136 A - T 

NK 019 G och A A och G G och T 

NK 089 G - - 

NK 127 G och A A - 

NK 020 G och A - T 

NK 090 G - - 

NK 053 G och A G och A T 

NK 024 G och A G och A T 

NK 093 G - - 

NK 025 G och A G och A T 

NK 094 G och A - - 

NK 026 G och A G och A G 

NK 099 G - - 

NK 029 G G T 

NK 031 G G och A T 

NK 034 G och A G T 

NK 037 G och A G G och T 

NK 040 G - - 

NK 043 G och A - T 

NK 045 G - T 

NK 046 G - G och T 
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NK 047  G och A - T 

NK 048 G och A - T 

NK 052 G och A - T 

NK 055 G och A - G och T 

NK 054 G - G och T 

NK 060 G - G och T 

NK 061 G och A - G och T 

NK 062 G - - 

NK 064 G och A - - 

NK 065 G och A - - 

NK 068 G - - 

NK 071 G och A - - 

NK 073 A - - 

NK 074 G - - 

NK 075 G och A - - 

NK 081 G och A - - 

Bs 253 G A - 

Bs 206 G och A                               G och A 

Bs 213 G - - 

Bs 223 G A - 

Bs 455 G och A - - 

Bs 229 G och A A - 

NK 941 G - - 

NK 076 G och A G - 

Ks 862 G - - 

Ks 874 G - - 

Ks 868 G och A  - 

Ks 847 G och A G och A T 

NK 135  G G och A G och T 

NK 060 A - - 

Ks 717 G - - 

NK 051 G och A - - 

Bc 397 G - - 
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Bc 426 G - - 

Bs 181  G - - 

Bs 151 G - T 

NK 072 G - - 

NK 073 A - - 

NK 094 G och A - - 

NK 102 G - - 

NK 099 G och A - - 

NK 066 G - T 

NK 123 A - - 

NK 002 G A T 

NK 003 G A T 

NK 004 G A G och T 

NK 006 - G och A G och T 

NK 008 - A G och T 

NK 009 - G T 

NK 010 - G G och T 

Ks 374 - G - 

Ks 269 - G och A - 

NK 067 - G - 

NK 015 - - G och T 

NK 035 - - G 

NK 058 - - G 

NK 062 - - G och T 

NK 064 - - G 
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8. Diskussion: 

Denna studie utfördes för att fastställa allelfrekvenserna hos friska och malariasmittade barn i 

Uganda för de tre polymorfa CYP enzymerna CYP3A4, CYP3A5 och CYP2B6, vilka har en 

huvudsaklig roll i metabolismen av malarialäkemedel. Denna studie visar endast variationer i 

det mänskliga genomet hos de olika försökspersonerna, alltså endast som en bakgrundsstudie 

för framtida studier, där man i senare kliniska studier kan fördjupa sig och ta reda på hur 

denna variation speglar metabolismen av antimalaria-mediciner.  

Resultaten som erhölls visade inga stora skillnader inom den studerade populationen i 

Uganda, där de flesta delade samma allelvarianter för de olika defekta genvarianterna. Ett 

exempel är försökspersonerna NK 002 och NK 003 som uppvisar exakt samma allelvariant 

för varje enskilt SNP. Vissa individer uppvisade små variationer mellan sig vilket visar 

intresset av att utföra studier mellan individer i en och samma population. 

Vid jämförelse av allelfrekvenser mellan de erhållna resultaten och en population i Tanzania 

utförd av en annan student (Maria Sjögren) ses ingen större skillnad för CYP3A4*1B där 

allelfrekvensen (G allel) i Mwanzapopulationen i Tanzania visade 78 % av totalt 92 individer 

och 72 % hos populationen i Uganda hos totalt 73 individer. CYP3A5*3 visade 84 % (A allel) 

av 97 individer i Mwanza och 50 % av 29 individer i Uganda. Endast 29 individer 

analyserades detta på grund av tidsbrist. Detta är en variation, men det finns dock skillnad 

mellan antalet deltagande för detta SNP vilket gör att tolkningen av resultaten inte är rättvisa. 

CYP2B6*6 visade en allelfrekvens (T allel) på 72 % av totalt 41 individer i Uganda. Vid 

jämförelse med en annan utförd studie utförd i Tanzania (Marwa et al, 2014) visade T allelen 

för detta SNP 36 % av totalt 95 individer, återigen är detta en signifikant skillnad men för stor 

skillnad mellan antal försökspersoner för att avgöra. Detta kan dock vara av värde att testa fler 

individer i Uganda och undersöka om en signifikant skillnad fortfarande uppstår eller om en 

jämnare allelfrekvens erhålles.        

Enligt en studie (Hodel et al, 2013) undersöktes effekten av SNP hos de flesta polymorfa CYP 

enzymerna mellan malariadrabbade patienter från Kambodja och Tanzania. Studien visade en 

hel del likheter i allelfrekvenser, men även stora skillnader specifikt för CYP3A4 och 

CYP3A5 vilket är ett tecken på att vidare studier gällande funktion och utfall av läkemedel 

hos olika populationer bör genomföras. En annan studie som styrker detta är (Mukonza et al, 

2010) som nämner att CYP3A5 varierar kraftigt hos mörkhyade populationer (60 %). 

Resultatet av förekomsten av detta polymorfa uttryck och förekomst av vanliga defekta 
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variantalleler mellan olika populationer och inom samma population anses detta enzym vara 

väldigt viktigt inom genetiken och inom metabolism av läkemedel.  

Enligt Ingelman-Sundberg et al, (2007) uppvisar CYP3A5*3 även en allelfrekvens på ca 90 % 

hos kaukasier, 75 % hos asiater och 20 % hos afrikaner medan CYP3A5*6 och CYP3A5*7 

som inte är lika vanliga genvariationer inte är närvarande hos kaukasier och asiater men har 

en allelfrekvens på 17 % hos afrikaner. Dessa resultat styrker ytterligare hur viktig 

farmakogenetiken och individuella dosering bestämning är då olika individer är väldigt olika i 

de olika världsdelar och länder. 

Malaria som en endemisk sjukdom har ett flertal val av läkemedelsbehandling men det stora 

problemet som fortsätter att växa är läkemedelsresistensen och begränsningen av läkemedels 

val på grund av detta. Artemisinin och dess derivat är de enda som inte uppvisat 

läkemedelsresistens och har haft väldigt bra effekt mot malaria där de räddat ett flertal liv i 

Afrikanska länder. Att fortsätta förbättra effekten av dessa läkemedel är av stor vikt, samt att 

följa upp och undersöka dessa allelvariationer för att förbättra den farmakologiska effekten 

ännu mer och minska antalet dödsfall och insjukningar. 

Under labbarbetet misslyckades en del prover att genomgå DNA sekvensering. Orsakerna till  

detta kan ha varit på grund av felaktig pippettering, kontaminerade lösningar eller felaktiga 

PCR program. En hel del felkällor kan ha spelat in och detta är en av flera anledningar varför 

det endast fanns så lågt antal lyckade prover. Tidsbristen var även en faktor, bättre planering 

och alternativt skulle endast två CYP gener ha valts för att få flera prover för en bättre 

jämförelse.     

En positiv del i arbetet var att det fanns befintlig data från Tanzania utförda av annan student 

vilket sparade en hel del tid och gjorde att jag snabbare kom vidare i processen. Handledaren 

var tillgänglig en stor del av tiden vid frågor och även med hjälp under laboration. Det var till 

stor hjälp för att arbetet skulle gå framåt. 

Gelelektroforesen var det steg som utfördes innan proverna skickades på sekvensering, detta 

steg vart lyckat i de flesta proverna vilket sparade mycket tid då det var ett av slutstegen.  

Centrifugering gjordes ett flertal gånger under laborationen. Det visade sig vara positivt då 

innehållet i proverna inte fastnade på kanterna och därmed erhölls bättre resultat vid 

gelektrofores och sekvenseringen. 
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9. Slutsats: 

Sammanfattningsvis finns det skillnader och variationer bland dessa studerade polymorfa 

CYP enzymer interindividuellt och mellan olika etniska grupper. Resultatet av denna studie 

förväntades inte avvika signifikant mellan populationen i Mwanza, Tanzania vilket förblir 

svårt att avgöra pågrund av stor variation i antalet försökspersoner mellan de olika grupperna. 

CYP3A4*1B var en genvariant där en bättre jämförelse kunde utföras då antalet individer från 

de olika grupperna var ungefär jämnstora med en differens på 19 individer. 

De flesta malariamediciner uppvisar skillnader i kinetik och dynamik vilket kräver terapeutisk 

läkemedelsmonitorering vilket inte utförs inte rutinmässigt i resursbegränsade afrikanska 

länder som Uganda, där sjukdomen förblir ett hälsoproblem med hög prevalens av sjuklighet 

och dödlighet. Vår kunskap om CYP polymorfism är nu tillräcklig för att utveckla ett 

användbart verktyg/instrument för en mer effektiv läkemedelsterapi som skulle gynna 

miljontals patienter världen över. Detta inkludera fördjupning inom genvariationerna och 

förståelsen om hur de påverkar enzymernas effekt. 
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