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Abstract
Leber´s hereditary optic neuropathy (LHON), a disease affecting vision, is caused by several
point mutations in mitochondrial DNA. Mutations leading to a defect NADH ubiquinone
oxidoreductase protein will affect the respiratory chain and cause a disturbed ATP production.
It is still unknown why this defect leads to the degeneration of retinal ganglion cells and cells
in the opticus nerve as well as demyelination of axons in these areas.
Analysis of mitochondrial DNA is an important tool in the diagnosis of the disease. At the
present time analysis is based on cleavage by restriction enzymes, which only detects two of
the most frequent mutations: m.3460G>A and m.11778G>A. This is far too few considering
that more than 30 mutations are known to be associated with LHON. Therefore a new
analysis method is requested. Here we describe a method based on the sequencing of the
mitochondrial genes MT-ND1, MT-ND4 and MT-ND6, which will detect more than 15
different point mutations associated with the disease.
To validate the analysis, DNA from 31 patients with LHON symptoms were sequenced; of
these 10 were found to be positive for a LHON mutation. This result indicates that the
sequencing analysis will be more effective in diagnosis of LHON than restriction enzymes.

Sammanfattning
Lebers hereditära optikus neuropati (LHON) är en sjukdom som beror på genetiska
förändringar i arvsmassan som leder till att cellens energiomsättning rubbas. Detta gör att
nervceller i ögat och synnerven bryts ned vilket leder till en synnedsättning. En patient som
drabbas av LHON har inga symptom fram till dess att synen börjar försämras.
Sjukdomsförloppet går snabbt och på bara några veckor är patienten ofta helt blind.
Diagnostik av LHON idag utgörs av flera undersökningar av öga och synfält. Diagnosen
bekräftas av en analys av arvsmassan som finns i mitokondrien, cellens energifabrik. Här
beskriver vi en ny förbättrad analysmetod baserad på DNA sekvensering, dvs. bestämning av
baserna i mitokondriella arvsmassan. För att utvärdera analysen har vi undersökt 31 patienter
med misstänkt LHON - av dessa visade sig 10 bära på en sjuklig förändring. Resultatet visar
att sekvensering med fördel kan ersätta den tidigare analysmetoden då fler sjukliga
förändringar kan påvisas och utförandet av analysen är mer användarvänligt.
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Introduktion
Alla livsprocesser är beroende av ett
ständigt tillflöde av energi. Människans
celler får sin energi från en organell som
kallas mitokondrie. Mitokondrien frigör
energi i form av adenosine trifosfat (ATP)
när den omvandlar socker och fett till
vatten och koldioxid genom en process
mer känd som elektrontransportkedjan
eller andningskedjan. Beroende på cellens
energiförbrukning kan en cell innehålla ett
hundratal till hundra tusentals mitokondrier
[1].

Mitokondrien tros vara en bakterie som för
drygt 1 miljard år sedan inkorporerades i
cellen och som sedan dess har levt i
symbios med denna. Detta kan förklara det
faktum att mitokondrien har sitt eget DNA,
skilt från det nukleära. Det är cirkulärt och
består av 16 569 baspar (bp) uppdelat på
37 olika gener utan introner [2]. Dessa
kodar bl.a. för flera subenheter som ingår i
elektrontransportkedjan [1]. Mitokondriens
DNA ärvs endast maternellt [1] då
spermiens mitokondrier inte överförs vid
befruktningen.

Figur 1: Det mitokondriella genomet hos människa. Bild tagen från Molecular Cell Biology 5th edition,
Lodish et al.

Det mitokondriella DNA:t drabbas 5 till 10
gånger oftare av mutationer än nukleärt
DNA [3] på grund av att det inte skyddas
av histoner som nukleärt DNA, att det är

utsatt för reaktiva syreformer (reactive
oxygen species, ROS) som bildas under
den oxidativa fosforyleringen samt att det
replikeras utan stöd av proof reading [2].
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Detta gör att mitokondrie-DNA är väldigt
polymorft. Vanligen finns det bara en
variant av mitokondrie-DNA, homoplasmi,
men en individ kan ha flera varianter,
heteroplasmi, vilket kan drabba gamla
celler eller vid förändringar i DNA-
sekvensen [3].
Mutationer i det mitokondriella DNA:t kan
leda till en rad olika sjukdomar, som t.ex.
Alpers sjukdom, som ger epilepsi och
hjärnskador eller Leighs sjukdom, som
också ger symptom kopplade till
förändringar i hjärnan. Gemensamt för
dessa sjukdomar är att de beror på en störd
mitokondriefunktion. Den vanligaste
mitokondriella sjukdomen är Lebers
hereditary optic neuropathy (LHON) [4,
5], som beskrevs första gången 1871 av
Theodor Leber [6]. LHON beror på
punktmutationer som leder till bilateral
synnedsättning [7]. De som drabbas är ofta
helt symptomfria fram till dess att de
börjar se suddigt oftast bara på ett öga men
efter ca 8 veckor drabbas även det andra
ögat [8]. Sjukdomsförloppet går väldigt
fort och patienten blir i stort sett helt blind
inom loppet av 4 till 6 veckor [8]. Det
vanligaste symptomet på LHON är att man
får en fläck i det centrala synfältet, en s.k.
central scotoma. Andra karakteristiska
symptom är svullnad i den blinda fläcken
och en förtunning eller en total förlust av
nervfiberlagret [9]. Åldern då sjukdomen
bryter ut varierar från 10 till 70 år men de
flesta som drabbas är i 20-årsåldern [6].
Faktorer som rökning, alkohol eller trauma
kan påskynda förloppet [10].
Idag har ett 40-tal olika mutationer
beskrivits [10] som kan benämnas som
primära eller sekundära [2]. I 95 % av
fallen beror sjukdomen på 1 av de 3
primära mutationerna, m.11778G>A
(ND4), m.3460G>A (ND1) eller
m.14484T>C (ND6) [11]. Alla tre
mutationerna påverkar aminosyror i olika
delar av NADH-ubiquinon oxidoreduktaset
som påverkar subenheter i komplex I i
elektrontransportkedjan [8]. Detta leder till
degeneration av retinala ganglieceller,
synnerven och demyelinisering av axon i

dessa områden [6]. Varför detta sker
endast i dessa celler är inte klarlagt men
flera teorier finns. En teori är att det beror
på att differentierade nervceller innehåller
färre mitokondrier och därför blir mer
känsliga mot defekter i just dessa [12]. Det
skulle också kunna bero på att retinala
ganglieceller kräver en konstant tillgång på
ATP för att kunna fungera normalt och att
när tillgången på ATP sjunker så kan
cellerna dö [8]. Det finns också studier
som visar att LHON skulle kunna bero på
oxidativ stress [2]. Enligt JY Wang et al.
har nämligen patienter med LHON högre
halter av fria radikaler samtidigt som deras
antioxidativa egenskaper var lägre jämfört
med friska kontroller [2].
Beroende på vilken mutation man har kan
sjukdomen te sig på lite olika sätt.
Sannolikheten att synen förbättras efter
akutfasen är större hos patienter med
mutation i m.14484T>C än i m.11778G>A
[9].
Även om en person bär på en LHON-
associerad mutation behöver det inte
innebära att han/hon blir sjuk. Studier visar
att endast ca 50 % av männen och 10 % av
kvinnorna som är bärare av en mutation
kommer att utveckla LHON [10]. Detta
tyder på att en mutation är en stor
riskfaktor men att fler faktorer spelar in för
sjukdomsutveckling [10]. Att män verkar
lida större risk än kvinnor att drabbas av
LHON är än idag inte utrett men skulle
kunna indikera att ett locus på X-
kromosomen är med och bidrar till
patogenesen. Dock finns inga studier som
än så länge kunnat påvisa ett sådant locus
[6].
Vid andra sjukdomar som beror på
mutationer i mitokondrie-DNA är det mer
regel än undantag att mutationen är
heteroplastisk, dvs. att det finns både
vildtyps-DNA och muterat DNA [13, 14]
men vid LHON är bara 15 % av alla
mutationer heteroplastiska [8, 13]. Det har
diskuterats kring huruvida heteroplasmi
skulle kunna påverka nedärvning och även
svårighetsgrad av sjukdom. Enligt
Chinnery et al. 2000 har man påvisat att
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halten av heteroplasmi kan avgöra om
sjukdomen bryter ut. Även risken att ärva
sjukdomen från en heteroplastisk mor ökar
med andelen heteroplasmi [9]. Att studera
heteroplasmins påverkan på sjukdomen är
väldigt svårt då grad av heteroplasmi kan
skilja mellan olika vävnader. DNA
extraheras vanligtvis från blod, vilket kan
ge missvisande resultat om hur mycket det
finns i retina och synnerven, som är de
vävnader som drabbas av LHON [13].

LHON bör misstänkas om patienten
uppvisar de symptom som är typiska för
sjukdomen som smärtfri snabbt
fortskridande synnedsättning. Vid
diagnostik av LHON utförs flera
undersökningar av synnervens och
näthinnans funktion med hjälp av t.ex.
elektroretinografi. Diagnosen verifieras
sedan med analys av mitokondriellt DNA
med restriktionsenzym. Metoden baseras
på det faktum att om en mutation finns i
position m.11778G>A försvinner ett
klyvningsställe för restriktionsenzymet
SfaNI medan MaeIII kan klyva [15].
Samma gäller för position m.3460G>A då
enzymet BsaHI kan klyva i vildtyper men
inte i ett muterat DNA [16]. Beroende på
om mutation finns i någon av de ovan
nämnda positionerna kommer klyvning av
restriktionsenzymen att generera olika
långa fragment. Dessa kan sedan separeras
beroende på längd via en gelelektrofores.
Denna analys detekterar bara två av de tre
vanligaste mutationerna vilket är en
svaghet då LHON även kan bero på andra
mutationer. Klyvningsreaktionen fungerar
idag inte heller optimalt vilket gör att
analysen måste köras om ibland flera
gånger innan ett tillförlitligt svar kan ges.
Därför vill man nu sätta upp en ny analys.
Denna metod baseras istället på
sekvensering av de LHON-associerade
generna MT-ND1, MT-ND4 och MT-ND6
vilket teoretiskt skulle kunna täcka upp 16
mutationer.

Idag är många laboratorier inom den
kliniska verksamheten ackrediterade, vilket

ställer vissa krav på de metoder som
laboratoriet använder sig av. Klinisk
genetik vid akademiska sjukhuset i
Uppsala är ännu ej ackrediterade av
SWEDAC, men har som mål att inom en
snar framtid bli detta, vilket ställer högre
krav på metodvalidering.

Syftet med detta projekt var att utveckla
och validera en ny analys för diagnos av
LHON.

Material och metod
DNA extraherades från 31 patientprover
som kommit in till Klinisk genetik sedan
1998, p.g.a. misstanke om LHON, med
konventionell saltmetod eller biorobot EZ1
DSP (Qiagen). Patienterna har vid
provtagningstillfället gett sitt medgivande
till att prov och personuppgifter sparas,
enligt biobankslagen kan dessa sedan
användas för metodutveckling inom
kliniken.

Initialt utfördes en PCR-amplifiering av
generna MT-ND1, MT-ND4 och MT-ND6
med primer-sekvenser från Rieder et al.
[17]. PCR-amplifiering med dessa primers
gav fyra olika fragment för MT-ND1, MT-
ND4 och MT-ND6. Då det senare vid
sekvensanalysen visade sig att dessa
fragment var för långa för att ge en läsbar
sekvens på båda strängarna så
kompletterades med ytterligare primers
som designades med hjälp av programmet
Primer 3. De egendesignade
primersekvenserna kontrollerades med
hjälp av databasen Mitomap för att utesluta
att polymorfier låg inom sekvenserna som
skulle kunna resultera i en sämre
inbindning och falskt negativa resultat. Till
primersekvensen lades en universal
sekvens till, M13 (Forward:
TGTAAAACGACGGCCAGT, Reverse:
CAGGAAACAGCTATGACC), som
utnyttjades som primersite vid
sekvenseringen. De primersekvenser som
användes samt storleken på PCR-
produkterna visas i tabell 1.



5

Vid PCR användes 100ng DNA, 10X PCR
Buffer med en MgCl2-koncentration på
15mM, 2mM deoxyribonukleotid
trifosfater (dNTP), 1mM Primers,
AmpliTaq Gold-polymeras (Applied
biosystems). För att öka specificiteten för
primer-templatinbindningen kördes en
Touch down-PCR som börjar med
denaturering i 95° i 5 min, sedan körs 20
cykler, där temperaturen sänks med 0,5°
för varje cykel, med denaturering i 95° i 20
sek, annealing i 65° i 30 sek och
elongering i 72° i 30 sek. Detta följs av 25
cykler med denaturering i 95° i 20 sek,
annealing i 55° i 30 sek och elongering i
72° i 30 sek.
PCR-produkterna analyserades med en 2
% agarosgel som kördes ca 45 min med
150V och med en 100 bp-stege som
storleksmarkör.

Innan sekvensning renades PCR-
produkterna från obundna primrar och
dNTP med hjälp av enzymet ExoSAP-IT
(product nr: 78201, usb). 5 µl PCR-
produkt blandades med 2μl ExoSAP-IT
och inkuberades i 37° i 15 min och sedan
ytterligare 15 min i 80°. Därefter startades
sekvensreaktionen med ABI Prism BigDye
termination V3.1 cycle sequencing kit
(Applied Biosystems, Foster City,
California USA). Sekvensreaktionen
utfördes i 10µl med en blandning av
dHPLC-vatten, 5X BigDye sequence-

buffert och Ready Reaction mix (5,4µl
H2O, 1µl 5X BigDye sequence-buffert,
1µl Ready Reaction mix och 1,6µl M13-
forward- eller reverse-primer).
Sekvensreaktionen startades med
denaturering i 96° i 1 min och följdes av
30 cykler med denaturering i 96° i 10 sek,
annealing i 50° i 5 sek och elongering i 60°
i 30 sek. Reaktionen utfördes i en Tetrad 2
(Biorad).
Oinkorporerade dideoxyribonukleotid
trifosfater (ddNTP) eliminerades med hjälp
av BigDye Xterminator Purification Kit
(Applied biosystems). 10µl XTerminator
pipetterades till varje prov tillsammans
med 45µl SAM solution (BigDye
Xterminator Purification Kit, Applied
biosystems). Proverna sattes på en IKA
MS3-skak (1250 rps i 30 min) och
centrifugerades därefter i 1000Xg i 2 min.
Sekvensprodukterna separerades med hjälp
av kapillärelektrofores i en ABI 3130XL
(Applied Biosystems, Foster City,
California USA) med POP7 (performance
optimized polymer, Applied biosystems)
med en injektionstid på 4 sek vid 1.2 V,
2780sek, 8.5 V, 60°, Dye set: Z
Analys av resultaten utfördes med
programvaran SeqScape v2.5 (Applied
Biosystems). Som referenssekvens
användes revised Cambridge reference
(rCRS) of the human mitochondrial DNA
(http://www.mitomap.org/mitoseq.htlm).
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Tabell 1: De 8 primerpar som används för att amplifiera upp generna MT-ND1, MT-ND4 och MT-ND6
Primersekvens Position Tm Fragment-

längd (bp)
5.1F TACTTCACAAAGCGCCTTCC 3150-3169 60,39 580
5.1R TGAGATTGTTTGGGCTACTGC 3729-3709 60,26

5.2F CCTAAAACCCGCCACATCTA 3486-3505 59,95 495
5.2R ATGAAGAATAGGGCGAAGGG 3980-3961 60,41

6.1F TGGCTCCTTTAACCTCTCCA 3777-3796 59,81 589
6.1R GGATTCTCAGGGATGGGTTC 4365-4346 60,66

6.2F GATTCCGCTACGACCAACTC 4142-4161 59,7 538
6.2R AAGGATTATGGATGCGGTTG 4679-4660 59,78

17.1F TCACTCTCACTGCCCAAGAA 11295–11316 59,55 480
17.1R TGTGAGTGCGTTCGTAGTTTG 11774–11754 59,96

17.2F GCCCTCGTAGTAACAGCCATT 11642–11662 60,52 454
17.2R GGAGAATGGGGGATAGGTGT 12095–12076 60,01

21.1F GCATAATTAAACTTTACTTC 14081–14100 44,04 551
21.1R GGGTTTGTGGGGTTTTCTTC 14631–14612 60,57

21.2F GACAACCATCATTCCCCCTA 14476–14495 59,61 542
21.2R AGAATATTGAGGCGCCATTG 15017–14098 60,06

Resultat
För optimering av PCR kördes en reaktion
med en normalkontroll och ett prov med
vatten som negativ kontroll. Efter
optimering av PCR utfördes en validering
av sekvensmetoden. Först kördes en
normal kontroll och en patient med
mutationen m.11778G>A för att se att
sekvensmetoden fungerade
tillfredsställande. Då sekvensningen
fungerade gjordes en titrering för att se hur
låg grad av heteroplasmi som
sekvensmetoden detekterar. För att
undersöka detta blandades DNA från en
normal kontroll med DNA från en patient
med m.11778G>A. DNA blandades så att
det fanns 0 %, 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 %

och 100 % av m.11778G>A. Resultatet
visas i figur 2.
För att undersöka sekvensmetodens
tillförlitlighet analyserades 9 patientprover
där mutationer tidigare påvisats med
restriktionsenzymsklyvning. Resultaten
från sekvensanalysen jämfördes med
resultaten från
restriktionsenzymsklyvningen och en
fullständig överensstämmelse med
detektion av mutationerna kunde ses (se
tabell 2). Dock var det en skillnad i
detektion av heteroplasmi där
restriktionsenzymsklyvningen verkar vara
mer känslig än sekvensmetoden (se tabell
2).



7

Figur 2: För att se vilken grad av heteroplasmi som kunde detekteras med sekvensering gjordes en
titrering. DNA med en homoplastisk mutation m.11778G>A analyserades i olika koncentrationer och
följande sekvenser erhölls för position 11778.

Tabell 2: De 9 patienter med påvisad LHON-mutation
Patient Resultat

- restriktionsenzymklyvning
Resultat
- sekvensning

Ålder vid
diagnos

1 Positiv – m.11778G>A* Positiv – m.11778G>A 61
3 Positiv – m.11778G>A Positiv – m.11778G>A 47
4 Positiv – m.11778G>A* Positiv – m.11778G>A* 55
11 Positiv – m.11778G>A Positiv – m.11778G>A 32
15 Positiv – m.11778G>A Positiv – m.11778G>A 60
18 Positiv – m.11778G>A Positiv – m.11778G>A 52
24 Positiv – m.11778G>A Positiv – m.11778G>A 14
28 Positiv – m.11778G>A Positiv – m.11778G>A 55
31 Positiv – m.3460G>A* Positiv – m.3460G>A 16

*Heteroplasmi

Efter att sekvensmetoden validerats
sekvenserades ytterligare patienter med
klinisk misstanke om LHON. Totalt
sekvenserades 31 patienter med avseende

på generna MT-ND1, MT-ND4 och MT-
ND6. Resultatet visas i Tabell 3
tillsammans med ålder och kön på
patienten.
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Tabell 3: Jämförelse mellan de resultat som erhållits av de två olika analyserna. * Heteroplasmi
Patient Kön Ålder vid

diagnos
Restriktionsenzyms-
klyvning

Sekvensning

1 man 61 Positiv - m.11778G>A* Positiv - m.11778G>A
2 man 16 Negativ Positiv - m.14484T>C
3 kvinna 47 Positiv - m.11778G>A Positiv - m.11778G>A
4 man 55 Positiv - m.11778G>A* Positiv - m.11778G>A*
5 kvinna 8 Negativ Negativ
6 kvinna 58 Negativ Negativ
7 kvinna 46 Negativ Negativ
8 man 46 Negativ Negativ
9 kvinna 41 Negativ Negativ
10 kvinna 58 Negativ Negativ
11 man 32 Positiv - m.11778G>A Positiv - m.11778G>A
12 kvinna 40 Negativ Negativ
13 man 8 Negativ Negativ
14 man 41 Negativ Negativ
15 man 60 Positiv - m.11778G>A Positiv - m.11778G>A
16 kvinna 10 Negativ Negativ
17 kvinna 28 Negativ Negativ
18 kvinna 52 Positiv - m.11778G>A Positiv - m.11778G>A
19 man 74 Negativ Negativ
20 kvinna 34 Negativ Negativ
21 kvinna 28 Negativ Negativ
22 kvinna 61 Negativ Negativ
23 kvinna 29 Negativ Negativ
24 man 14 Positiv - m.11778G>A Positiv - m.11778G>A
25 man 53 Negativ Negativ
26 kvinna 62 Negativ Negativ
27 man 59 Negativ Negativ
28 man 55 Positiv - m.11778G>A Positiv - m.11778G>A
29 man 54 Negativ Negativ
30 man 19 Negativ Negativ
31 man 16 Positiv - m.3460G>A* Positiv - m.3460G>A

Totalt hittades 38 olika avvikelser som
indelades i tre olika grupper; LHON-
associerade mutationer, identifierade
polymorfier och icke identifierade
avvikelser. Genom att använda databaser
som Mitomap (www.mitomap.org) och

mtDB (http://www.genpat.uu.se/mtDB/) har de
olika avvikelserna identifierats.

LHON-associerade mutationer påvisades
hos totalt 10 patienter (8 med
m.11178G>A, 1 med m.3460G>A samt 1
med m.14484T>C)
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Tabell 4: De LHON-associerade mutationer som påvisades
Position Gen Förändring Aminosyra-

utbyte
Frekvens
(%)

Frekvens
Kaukasier (%)

3460 MT-ND1 G>A Ala>Thr 10 13
11778 MT-ND4 G>A Arg>His 80 69
14484 MT-ND6 T>C Met>Val 10 14

Figur 3: Identifierade LHON-mutationer per position i denna studie jämfört med frekvens (%) hos
LHON-positiva Kaukasier [18]

Vid sekvensanalysen av patienterna
påvisades också 30 stycken tidigare
identifierade polymorfier (mitomap,
mtDB) Några av dessa polymorfier är
belägna i generna MT-RNR2, t-RNA Met,
tRNA Glu och Cytb som ligger

överlappande med MT-ND1, MT-ND4 och
MT-ND6.
De påvisade polymorfierna visas i Tabell
5, figur 4 och 5.
I tabell 6 visas ytterligare förändringar som
påvisades hos patienterna men som inte
tidigare rapporterats.
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Tabell 5: Identifierade polymorfier
Position Gen Förändring Aminosyra-

utbyte
Frekvens
(%)

Frekvens i
normalbefolkning (%)

3197 MT-RNR2 T>C inget 21,88 3,55
3204 MT-RNR2 C>T inget 3,125 0,3
3335 MT-ND1 T>C Ile>Thr 3,125 0,036
3480 MT-ND1 A>G inget 18,75 4,8
3834 MT-ND1 G>A inget 3,125 0,41
4216 MT-ND1 T>C Tyr>His 12,5 9
4454 tRNA Met T>C inget 3,125 0,3
4529 MT-ND2 A>T inget 6,25 1,2
4561 MT-ND2 T>C Val>Ala 3,125 0,96
4659 MT-ND2 G>A Ala>Thr 9,375 0,11
11465 MT-ND4 T>C inget 3,125 0
11467 MT-ND4 A>G inget 40,625 12,83
11485 MT-ND4 T>C inget 6,25 0,67
11617 MT-ND4 T>C inget 3,125 0,037
11719 MT-ND4 G>A inget 65,63 77,66
11812 MT-ND4 A>G inget 3,125 3,25
11840 MT-ND4 C>T inget 3,125 0,37
14110 MT-ND5 T>C Phe>Leu 3,125 2,22
14167 MT-ND6 C>T inget 18,75 4,92
14182 MT-ND6 T>C inget 6,25 2,74
14212 MT-ND6 T>C inget 6,25 1,11
14233 MT-ND6 A>G inget 3,125 3,37
14323 MT-ND6 G>A inget 3,125 0,37
14687 tRNA Glu A>G inget 3,125 0,81
14766 Cytb C>T Ile>Thr 62,5 77,44
14783 Cytb T>C inget 3,125 26,63
14793 Cytb A>G His>Arg 15,625 1,44
14798 Cytb T>C Phe>Leu 31,25 8,06
14902 Cytb C>T inget 6,25 0,037
14905 Cytb G>A inget 6,25 5,1
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Figur 4: Frekvens (%) av de identifierade polymorfier som ger upphov till ett aminosyra-utbyte som
påvisats i denna studie jämfört med en normalbefolkning.

Figur 5: Frekvens (%) av de identifierade polymorfier som inte ger upphov till något aminosyra-utbyte
jämfört med frekvens i normalbefolkning.

Tabell 6: Icke identifierade avvikelser
position gen förändring antal aminosyrautbyte
4553 MT-ND2 T>C 1 inget
11728 MT-ND4 C>T 1 inget
14118 MT-ND5 A>G 1 inget
14515 MT-ND6 T>C 1 inget
14869 Cytb G>A 1 inget
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Diskussion
Totalt analyserades 31 patienter i denna
studie. Av dessa var 16 män och 15
kvinnor (se figur 6) vilket var oväntat då ca
80 % av de som drabbas av LHON är män.
En förklaring till denna skillnad skulle
kunna vara att den kliniska diagnosen var
oklar hos några av patienterna.  Med hjälp
av sekvensanalysen fann vi att 8 av de 10
patienterna som påvisats ha LHON-
mutation var män vilket stämmer bättre (se
figur 7).
En annan sak som är karakteristisk för
LHON är debutåldern. Den kan variera
från 10 ända upp till 70 år, men vanligtvis

bryter sjukdomen ut i 20-årsåldern. Bland
de 31 patienterna varierade åldern från 8
till 74 år där de flesta var mellan 50 och 60
år gamla (se figur 8). Detta är inte heller
vad vi förväntat oss, men när vi tittar på de
som var positiva så ser vi en topp vid 10-
20 år. Annars är åldrarna väl fördelade
vilket, kan visa på det faktum att
debutåldern kan variera stort vid denna
sjukdom. Informationen om patienten och
sjukdomens anamnes har i denna studie
varit begränsad vilket gör det svårt att dra
en korrekt slutsats.

      
Figur 6a: Könsfördelning över alla 31 patienter.              Figur 6b: Könsfördelning LHON-positiva
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Figur 7: Fördelning mellan åldrar över de 31 patienter som deltog i studien oavsett om de bär på mutation
eller ej och hos de som påvisats med LHON-mutation med sekvensanalys.

Det är viktigt att nämna att även om  en
mutation inte påvisas med denna analys så
innebär inte det att patienten inte har
LHON. Analysen kan detektera ca 15 av
minst ett 30-tal olika mutationer. Detta
innebär att det kan ha funnits patienter som
bar på en mutation som inte låg i de gener
som vi sekvenserade.

För att validera analysen analyserade jag 9
patientprover som kommit in till Klinisk
genetik med misstanke om LHON och som
påvisats som positiva.
Om man jämför resultaten mellan de två
olika analyserna ser vi att den nya analysen
har detekterat alla mutationer som påvisats
med restriktionsenzymanalysen (se tabell
2). Det som verkar vara en begränsning
hos analysen är att sekvenseringen inte
verkar vara lika känslig för heteroplasmi
som den förra analysen. I bara ett fall av
tre har vi kunnat se att patienten har
heteroplasmi med sekvensering. De
analyser som utfördes just för att se hur
mycket heteroplasmi vi kan påvisa visade
att det krävs minst 50 % av muterat DNA
för att vi ska få ett utslag (se figur 2). Detta
tyder på att sekvensering som metod inte
kan användas för en kvantitativ analys vid
diagnostik av LHON. En kvantitativ analys

kan vara viktig vid diagnostik av LHON
men det är fortfarande inte känt vilka
nivåer som krävs för att utveckla
sjukdomen, vilket försvårar tolkandet av en
kvantitativ analys [13]. Enligt Huoponen et
al. 2001 har man sett patienter som
utvecklat en svår variant av LHON med
bara 50 % muterat DNA [13]. Däremot kan
sekvensering användas som en kvalitativ
analys och kan med stor fördel ersätta den
äldre analysen med restriktionsenzym. Vi
kan nu detektera mer än 15 mutationer
associerade med LHON och kan därför
täcka in mer än 95 % av alla LHON-
patienter. Den nya analysen är också
lättare att arbeta med för
laboratoriepersonal.

Att mitokondriellt DNA är väldigt
polymorft blev vi snabbt varse när
sekvenserna började analyseras. Hos 31
patienter hittades totalt 38 olika
förändringar som delades in i tre olika
grupper identifierade LHON-mutationer,
identifierade polymorfier och icke
identifierade avvikelser.

I studien kunde en primär mutation
associerad med LHON påvisas hos 10
patienter. Åtta av dessa berodde på den
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vanligaste av de tre primära mutationerna
m.11778G>A. En patient hade
heteroplasmi för m.3460G>A och en
patient hade mutationen m.14484T>C.
Prevalensen av de olika mutationerna
varierar mellan olika befolkningsgrupper i
världen men hos Kaukasier står
m.11778G>A för ca 70 % av fallen [18]. I
denna studie beror 80 % av fallen av
mutation i position 11778 vilket är ungefär
vad vi skulle kunna förvänta oss (se figur
3). 10 % har en mutation i position 14484,
vilket stämmer väl överrens med frekvens
hos kaukasier men hos skandinaver är just
denna mutation mer sällsynt. Så i en grupp
som denna med svenska patienter skulle
man förvänta sig en lägre frekvens, men
samtidigt är de 10 patienter som är LHON-
positiva en relativt liten grupp och det kan
vara svårt att få fram helt rättvisa siffror.
Endast en patient kunde påvisas med
mutationen m.3460G>A men i den tidigare
analysen fick man ett resultat som tyder på
heteroplasmi av mutationen vilket inte
kunde detekteras med hjälp av
sekvensering. Samma problem uppstår
även hos patient 1. Som nämnts innan är
sekvensering mindre känsligt för
heteroplasmi och det kan vara så i dessa
fall att graden är mindre än 50 % av
vildtyps-DNA så att det inte kan
detekteras.

Av de totalt 38 avvikelserna definieras 30
stycken som polymorfier, alltså en
förändring i DNA-strukturen men som är
så pass vanlig att det är fel att kalla det för
en mutant. När man tittar på de olika
polymorfierna kan man se att 8 av 30
orsakar ett aminosyrautbyte och därför
skulle kunna vara orsak till ett felaktigt
protein och därmed sjukdom (se tabell 5).
De andra 22 polymorfierna orsakar inget
aminosyrautbyte och anses därför inte vara
patologiska. Vissa polymorfier
förekommer oftare än andra (se figur 4).
Frekvensen är högre för polymorfierna
m.14793A>G och m.14798T>C hos
patienter med LHON vilket skulle kunna
tyda på att dessa förändringar skulle kunna

bidra till patogenesen på något sätt. Båda
förändringarna leder till ett aminosyra-
utbyte vilket förstärker misstankarna om
att de bidrar till patogenes. Tio patienter
bar på en förändring i position 14798 varav
5 även bar på en LHON-mutation. Detta är
intressant då det skulle kunna tyda på att
denna förändring kan påverka utvecklingen
av LHON. Viss fakta talar dock mot dessa
argument så som att aminosyra-utbytet är
konservativt och att positionen ligger i det
N-terminala området av genen cytochrome
b som är lågt konserverad [19].
5 patienter bar på m.14793A>G men ingen
av dessa bar på en LHON-mutation vilket
kan tyda på att det kan vara en sekundär
mutation associerad med LHON men även
att denna förändring kan vara associerad
med mutationer i någon annan gen.
En annan mutation som jag tycker är viktig
att nämna i samband med LHON är
m.4216T>C som i denna studie inte ser
speciellt intressant ut men som ofta nämns
i samband med LHON. Det är oklart vilken
roll den har i sjukdomsförloppet, än så
länge tros den inte ha någon patologisk
verkan men tros öka penetransen för
LHON [20]. För att vidare utreda dessa fall
skulle det vara intressant att sekvensera
hela det mitokondriella genomet hos dessa
patienter.

Även de polymorfier som inte orsakar ett
aminosyra-utbyte kan vara av intresse (se
figur 5). De kan inte vara patologiska i sig
men de kan vara kopplade till andra
mutationer som ligger i en annan gen än de
som vi tittat på. Tittar man på
frekvensskillnad mellan de patienter som
ingick i denna studie och en
normalbefolkning kan vissa skillnader ses
(se diagram 2). Här skulle en koppling till
andra mutationer misstänkas. För vidare
forskning om LHON skulle man vilja
sekvensera hela det mitokondriella
genomet för att lokalisera andra mutationer
som kan vara kopplade till sjukdomen.

Hos vissa patienter har mutationer påvisats
som ännu inte beskrivits (se tabell 6).
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Ingen av avvikelserna leder till något
aminosyrautbyte varför de inte anses vara
orsak till någon patogenes men som nämns
ovan så kan de vara kopplade till andra
mutationer. Dessa avvikelser har bara
hittats hos 1 patient vardera vilket tyder på
att de inte är kopplade till LHON
överhuvudtaget.

De slutsatser som kan dras av detta projekt
är att sekvensering med stor fördel kan
ersätta klyvning med restriktionsenzym vid
diagnostik av LHON. Fördelar med denna
analys är att vi kan detektera fler
mutationer och att den är lättare att arbeta
med. En nackdel med analysen är att
känsligheten för heteroplasmi minskar.

Sekvensering ger oss mycket information
som inte är relevant för kliniken idag men
som kan betyda mycket för vidare
forskning av sjukdomen LHON.
Sjukdomen beskrevs första gången för
över 130 år sedan men orsakerna till
sjukdomen är fortfarande dåligt utredda.
När vi väl kan förstå patogenesen bakom
sjukdomen är steget kanske inte så långt
till en effektiv behandling och i bästa fall
ett botemedel.
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