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Abstract 

Folate has a direct effect on DNA synthesis which is a major factor in embryo development. In 

10% of all infertility couples, there is no apparent cause of infertility. One theory is that folate 

metabolism is affected in these couples and that it is a possible cause of infertility. This study has 

analyzed three single nucleotide polymorphisms in the gene MTHFR - rs1801131, rs1801133 and 

rs2274976. Evaluation of the relationship between folate intake, gene variations and pregnancy 

outcomes were also performed. For the analysis, blood samples from women diagnosed with 

infertility (n = 297) and a control group of fertile women (n = 193) was used. Genotyping was 

performed by using TaqMan SNP genotyping assays. The results showed no significant group 

difference in genotype or allele frequencies. In addition, there were no differences between 

genotypes and pregnancy outcomes, or between folate intake and pregnancy outcome. Among the 

group of women with diagnosed infertility who had children (through IVF), there was more 

women who had low folate levels (n = 39) than women with high folate levels (n = 28), but the 

difference was not significant. These studies suggest that disturbances in folate pathway are not 

an explanation for unexplained infertility. 
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Introduktion 

Prevalensen för infertilitet är i västvärlden 10-15%. I Sverige klassas ofrivillig barnlöshet som att 

man aktivt försökt bli gravid med sin partner i minst ett år. Orsakerna till infertilitet är många och 

kan bero på både manliga och kvinnliga orsaker. I en generell uppdelning kan 30% sägas bero på 

manlig dysfunktion (blockering i sädesledarna, spermieproblem och antikroppar mot spermier), 

30% på kvinnliga faktorer (endometrios, ägglossningsproblem, sänkt äggkvalitet, polycystiska 

ovarier och blockerade äggledare) samt 30% på en kombination av faktorer. I 10% av fallen finns 

ingen förklaring och det sägs föreligga en oförklarad infertilitet. 

 

Folat, vitamin B9, är ett vattenlösligt B-vitamin som är viktigt för en mängd funktioner i kroppen, 

bland annat RNA- och DNA-syntes. Folat finns naturligt i viss mat, till exempel baljväxter, gröna 

bladgrönsaker och rotfrukter. Det kan även framställas syntetiskt men kallas då för folsyra. 

Rekommenderat dagligt intag för män och kvinnor i åldern 18-30 år är 300-400µg, för gravida 

och ammande kvinnor är rekommendationen 500µg. Folat mäts i plasma som 5-

metyltetrahydrofolat. 

 

MTHFR – metylentetrahydrofolat reduktas är ett enzym som består av 656 aminosyror och har en 

storlek på 74,6kDa. Enzymet omsätter 5,10-metylentetrahydrofolat till 5-metyltetrahydrofolat och 

kodas av genen MTHFR vilken är lokaliserad den korta armen på kromosom 1 i position 36.3 - 

1p36.3. Metylgruppen som reduceras från 5,10-metyltetrahydrofolatreduktas överförs till 

deoxyuridinmonofosfat, dUMP, också benämnd uracil, vilka tillsammans bildar 

deoxytymidinmonofosfat, dTMP, även kallat tymin som används som byggsten i DNA-syntesen. 

Otillräckligt med folat kan leda till att uracil infogas i DNA-kedjan istället för tymin, vilket 

medför en basändring som kan liknas vid en mutation. 5-metyltetrahydrofolat ingår i en process 

vilken konverterar homocystein till metionin. Homocystein är skadligt i höga nivåer då den bidrar 

till bildning av fria radikaler och metionin är en essentiell aminosyra som används för att bygga 

proteiner i kroppen. I remetyleringsprocessen som omvandlar homocystein till metionin används 

vitamin B12 som coenzym. Metionin bildar med hjälp av ATP S-adenosylmetionin, SAM, vilket 

är cellens främsta metyldonator i form av DNA-metyltransferaser vilka metylerar DNA, histoner, 

lipider och RNA. 



    Eftersom folat behövs i kroppen för DNA-syntes är det ett viktigt ämne vid utvecklingen av ett 

embryo. I djurmodeller har otillräckligt folatintag visat sig försämra fertiliteten [1]. Folatbrist har 

kopplats samman med en rad olika tillstånd såsom megaloblastisk anemi, depression [2] och 

graviditetskomplikationer [3]. Kvinnor som blir gravida och har en folatbrist riskerar att få barn 

med neuralrörsdefekter, NTD, till exempel ryggmärgsbråck [4,5]. Neuralröret sluts redan i vecka 

3-4 (22-28 dagar efter befruktning) i fosterutvecklingen och därför är det viktigt att kvinnor i 

reproduktiv ålder äter folsyratillskott och för att få effekt måste tillskottet ätas redan innan 

graviditeten är känd. 

 

En enbaspolymorfi – på engelska single nucleotide polymorphism – SNP – är en mutation i vårt 

DNA som berör endast en nukleotid. Denna mutation kan ta sig uttryck på olika sätt. Vid en 

missense-mutation byggs en annan nukleotid in i DNA-sekvensen vilket leder till att fel protein 

bildas vid translationen, till exempel att alanin kodas i stället för valin. Sådana mutationer kan 

leda till att enzymet får en nedsatt funktion. Vid en tyst mutation sker antingen ingen förändring i 

vilket protein som bildas eller så har enzymet ingen nedsatt effekt. De flesta gener har två alleler 

vilket innebär att det finns två versioner av genen ifråga. Eftersom alla kromosomer förutom 

könskromosomerna kommer i par kan man alltså vara homozygot för vildtypen då ingen mutation 

finns, heterozygot där endast en allel är ändrad, eller homozygot för mutationen med båda 

allelerna ändrade. 

 

I detta projekt har tre SNPs (C677T, A1298C och G1793A) hos MTHFR analyserats då dessa 

misstänks ha betydelse för oförklarad infertilitet. I kodon 677 kodas alanin hos den omuterade 

allelen. Om cytosin byts ut mot tymin kommer istället valin att translateras vilket är fallet hos den 

muterade allelen. Detta gör att enzymet blir termolabilt med en reducerad aktivitet som följd [6]. 

Aktivitetsreduceringen kan bidra till en för hög nivå av homocystein, hyperhomocysteinemi, 

vilket är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. I kodon 1298 för vildtypen kodas 

glutaminsyra. En mutation i genen leder till att det istället kodas för alanin. Studier har dock visat 

att denna mutation inte är associerat med ett termolabilt enzym, även om enzymaktiviteten sänks. 

Individer som är heterozygota för både 677CT och 1298AC har visats ha en betydligt sänkt 

enzymaktivitet [7,8]. Det har tidigare visats att män som är homozygota för MTHFR 1298C har 

minskad fertilitet [9], men mutationen har inte visats ha samma betydelse hos kvinnor som är 



infertila. Det verkar föreligga total ’linkage disequilibrium’ mellan de två genvarianterna 677CT 

och 1298AC vilket betyder att en individ aldrig är homozygot för båda mutationerna [10]. År 

2001 upptäcktes en ny polymorfism, G1793A [11], en mutation som leder till arginin ersätts av 

glutamin. Det är en SNP som än idag är mycket litet utforskad. En sökning i Pubmed med 

sökorden ”mthfr” och ”1793GA” resulterar i 8 artiklar där huvudparten rör cancer, njurar och 

hjärt-kärlsjukdom. En artikel tar upp oförklarad infertilitet hos kvinnor. Tidigare studier [12] har 

visat att fler oförklarat infertila kvinnor är homozygota för vildtypen för G1793A och mindre 

frekvent heterozygota för mutationen. Det verkar även här föreligga ’linkage disequilibrium’ 

mellan 1793A och 1298C [13]. 

 

För analys användes i detta projekt kvantitativ realtidsPCR – qPCR, med TaqMan-prober för att 

detektera förekomsten av genvariationerna. På 5´-änden av proben finns en fluorescerande 

’reporter’ och på 3´-änden en ’quencher’. Om proben förblir intakt förekommer ingen fluorescens 

då quenchern släcker signalen från reportern. Om proben binder till DNAt i provet kommer 

quenchern att klyvas från proben av Taqpolymeraset under PCRens gång och därmed absorberas 

inte energin längre utan avges som fluorescens vilket leder till att en signal kan läsas av. Genom 

att använda två olika fluorescensfärger för olika genvariationer kan man även utläsa huruvida en 

person är homozygot för vildtypen, för mutationen eller heterozygot. 

    Projektets syfte har varit att analysera genvariationerna 677CT, 1298AC och 1793GA i genen 

MTHFR, utvärdera sambandet mellan folatintag, graviditetsutfall och oförklarad infertilitet samt 

jämföra förekomsten av dessa genvariationer mellan kvinnor med olika infertilitetsdiagnoser och 

en kontrollgrupp bestående av fertila kvinnor.  

  



Material och metod 

Studiepopulation 

Proverna har bestått av totalt 490 blodprov från fertila kvinnor (n=193) och kvinnor (n=297) med 

diagnosticerad infertilitet. De infertila kvinnorna har olika infertilitetsdiagnoser. Kvinnorna har 

rekryterats i Stockholm, med kontrollprov därifrån samt i Uppsala med motsvarande 

kontrollgrupp rekryterad i Uppsala. Samtliga har givit skriftligt och muntligt samtycke till 

deltagande i studien. Etiskt tillstånd har sökts i Stockholm då studien först bedrevs vid Karolinska 

Institutet men har senare flyttats till Uppsala. Etiknummer är 2006/576-31-1. 

 

Extraktion av DNA 

Innan detta projekt startade extraherades DNA från helblod med QIAamp DNA Blood Maxi Kit 

(Qiagen, Hilden, Germany) enligt protokoll från tillverkaren och det har sedan förvarats i -20°C 

frys. DNA-koncentrationerna uppmättes på samtliga prover med hjälp av NanoDrop 2000c 

(Thermo Scientific). Därefter förvarades proverna i frys i -20°C. 

 

Genotypning 

Genotypning för polymorfismerna MTHFR677C/T (rs1801133), MTHFR 1298A/C (rs1801131) 

och MTHFR 1793G/A(rs2274976) gjordes på StepOnePlus™ Real-Time PCR Systems (Applied 

Biosystems) med hjälp av TaqMan® SNP Genotypning Assays C_1202883_20, C_850486_20 

och C_16183363_10 (assaydata tillgängligt på www.appliedbiosystems.com, Applied 

Biosystems). PCR-proben var på 5′-änden infärgad med VIC
®
 för allel 1 och FAM™ för allel 2.  

 

SNP genotyping assay, 183µL, späddes från 40X (36µM) till 10X (9µM) med 549µL TE-buffert 

(10mM Tris, 1mM EDTA, 100mL RNase/DNase-fritt vatten). Till en 96-hålsplatta (MicroAmp 

Fast optical 96-well Reaction Plate 0,1mL, Applied Biosystems) blandades 1500µL genotyping 

master mix (TaqMan® Genotyping Master Mix, Applied Biosystems), 150µL SNP Genotyping 

assay (9µM), och 1230µL RNase/DNase-fritt vatten. Till varje brunn i plattan pipetterades 24µL 

av mixen och därefter tillsattes 1µL DNA från proven som skulle analyseras. Som negativ 

kontroll användes 1µL RNase/DNase-fritt vatten. Varje platta hade 3 negativa kontroller. Plattan 

täcktes sedan med en plastfilm och centrifugerades i 2min i 320g. 

 



PCR-amplifiering genomfördes med följande program på StepOnePlus Real-Time PCR Systems: 

60°C i 30sek, 95°C i 10min, därefter 40 cykler om vardera 95°C i 15sek, 60°C i 1min, och 

avslutades med 60°C i 30sek. Resultatet bearbetades sedan med StepOne software 2.0 (Applied 

Biosystems). 

 

Statistik 

IBM SPSS version 20 (IBM Corporation) har använts för bearbetning av data. Indelningen av 

folatvärden över och under 22,5nmol/L baserar sig på studie från 1999 där man fann att kvinnor 

som under fyra veckor åt 250µg folsyra per dag fick ett folatvärde på över 22,5nmol/L[kommer 

bli nr 14]. För homocysteinvärden används i Sverige ett referensvärde för vuxna på <15µmol/L. 

P-värden <0,05 ansågs vara statistiskt signifikanta. 

  



Resultat 

 

DNA-koncentrationer och studiepopulationens demografi 

För att säkerställa att alla prover innehöll DNA mättes samtliga prover på NanoDrop 2000c 

(Thermo Scientific). Efter mätningen av DNA-koncentrationerna (median 154,5µg/mL spännvidd 

2,7–473,6µg/mL) förvarades proverna i frys i -20C°. Medelåldern hos kvinnorna med 

diagnosticerad infertilitet var 33,34 ± 4 och hos kontrollgruppen 35,74 ± 4,3. Body mass index 

(BMI) skiljde sig inte markant åt mellan de infertila och icke infertila kvinnorna (23,8 ± 3,99 

respektive 23,1 ± 3,3). 

 

Genotyper, folatvärden och graviditetsutfall 

Genotypningar gjordes för polymorfismer i genen MTHFR: C677T, A1298C, och G1793A. 

Ursprungligen fanns 499 prover med i analysen men på grund av olika orsaker (exempelvis 

otillräcklig DNA-mängd eller diagnos saknades) ströks nio prover. I tabell 1 syns en jämförelse 

mellan gruppen oförklarat infertila kvinnor och kontrollgruppen. För en jämförelse mellan alla 

grupper samt fördelningen i Europa, se tabell 6. För polymorfismen G1793A var resultatet inte i 

Hardy Weinberg-jämvikt vilket det var för de övriga polymorfismerna, A1298C och C677T.  

  



Tabell 1: Resultatet av genotypningen för MTHFR hos oförklarat infertila och kontrollgruppen. 

P-värde enligt Pearson Chi-Square och X
2
 enligt Hardy Weinberg-fördelning. För polymorfismen 

G1793A är Hardy Weinberg-fördelningen ej i jämvikt. 

  Infertila 

n (%)
 

X
2
 

Kontroller 

n (%) X
2
 p-värde 

G1793A 

rs2274976 

GG 132 (92,3)  183 (94,8)   

GA 11 (7,7)  9 (4,66)   

AA 0 (0) 0,63 1 (0,05) 0,028 0,333 

p(G) 0,96  0,97   

q(A) 0,038  0,03   

 CC 68 (47,2)  99 (51,6)   

C677T 

rs1801133 

CT 67 (46,5)  73 (38)   

TT 9 (6,25) 0,155 20 (10,4) 0,241 0,246 

p(C) 0,704  0,705   

q(T) 0,295  0,294   

A1298C 

rs1801131 

AA 57 (39,5)  85 (44)   

AC 71 (49,3)  89 (46,1)   

CC 16 (11,1) 0,38 19 (9,8) 0,53 0,707 

p(A) 0,64  0,67   

q(C) 0,36  0,33   

 

Folat- och homocystein-värden jämfördes mellan de olika genotyperna. I polymorfismen 

G1793A kunde en signifikant skillnad ses mellan de olika genotyperna GG och GA för 

homocysteinvärdena (tabell 2). Oavsett genotyp hade 2,65% (n=33) folatnivåer under 

referensvärdet 7,0nmol/L. Sverige har ett referensvärde på <15µmol/L för homocystein hos 

vuxna. Hos nio av kvinnorna var homocysteinnivåerna högre än 14,9µmol/L och sju av dessa 

kvinnor hade folatvärden under 8 nmol/L. Fyra av de här kvinnorna var 677TT-genotyp och tre 

var av CC-genotyp. 



Tabell 2: Median och intervall för folat- och homocysteinvärden uppdelat per genotyp oavsett 

grupptillhörighet. P-värde enligt Kruskal-Wallis. En signifikant skillnad kunde ses i 

homocysteinvärdena för polymorfismen G1793A.  

Genotyp Folat 

nmol/L 

Hcy
1
 

µmol/L MTHFR C677T Ala222Val p=0,706 p=0,159 

CC  15 (5–44) 6,5 (2,5–29,8) 

CT 16 (5–76) 6,9 (1,6–19,1) 

TT 13 (4,9–73) 7 (3,7–35,1) 

MTHFR A1298C Ala429Glu p= 0,490 p=0,403 

AA  15 (4,9–76) 6,5 (1,6–35,1) 

AC 15 (5–44) 6,6 (2,3–29,8) 

CC 15 (5–38) 7,2 (2,7–14,3) 

MTHFR G1793A Arg594Gln p=0,075 p=0,026 

GG  15 (4,9–76) 6,7 (1,6–35,1)
a 

GA 21 (6,8–43) 5,75 (2,7–9,7) 

AA 8,8 (8,8) 11,2 (11,2) 
a
p-värde 0,023 (Mann-Whitney) mellan grupperna GG och GA. 

Folatnivåerna var negativt korrelerade med homocysteinnivåerna 

(Spearmankorrelationskoefficient r=-0,457 p<0,01). 

En indelning gjordes av folat- och homocysteinvärden i två grupper – låg och hög. För folat 

användes gränsvärdena <22,5 och >22,5 (nmol/L) och för homocystein <14,9 och >14,9 

(µmol/L). När dessa grupper jämfördes mot genotypningsresultaten sågs en signifikant skillnad 

där 677TT skiljde sig från både 677CT och 677CC för homocystein, i övrigt sågs ingen skillnad. 

 

Graviditetsutfall 

Av 274 kvinnor med diagnosticerad infertilitet fick 70 kvinnor barn efter IVF-behandling (tabell 

3). Andelen kvinnor som fått barn visade ingen signifikant skillnad mellan de olika genotyperna, 

och inte heller vid uppdelning av låga och höga folat- och homocysteinvärden syntes någon 

signifikant skillnad mellan grupperna (figur 1). 

  

                                                           
1
 Hcy = Homocystein 



Tabell 3. Jämförelse mellan kvinnor med olika infertilitetsdiagnoser och 

graviditetsutfall. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna kunde ses. 

 

Diagnos 

                                         

Graviditetsutfall 

Fått barn 

n(%) 

Har ej fått barn 

n(%) 

Totalt 

n(%) 

 

 

Oförklarad 39(55,7) 94(46,1) 133(48,5)  

Manlig 18(25,7) 59(28,9) 77(28,1)  

Övr. infertilitet 13(18,6) 51(25) 64(23,4)  

Total 70 204 274 p=0,348 

 

 

 

Figur 1: Jämförelse av graviditetsutfall mellan grupperna med diagnosticerad infertilitet efter 

indelning av folat- och homocysteinvärden i låga och höga nivåer. P-värde enligt Pearson Chi-

square. Inga signifikanta skillnader kunde ses. 

 

Folatintag 

Av totalt 494 kvinnor var det 51 stycken som inte lämnat uppgift om folatintag. Uppdelning av 

intaget av folsyra har gjorts i Ej folsyra, <400µg och >400µg. Resultaten ses i tabell 5. Mellan 

grupperna kunde signifikanta skillnader ses i intaget av folsyratillskott. (p-värde <0,001). I alla 



grupper var det fler kvinnor som ej åt folsyratillskott, eller hade ett folatintag på mer än 

400µg/dag än kvinnor som åt folsyratillskott med mindre än 400µg/dag. 

 

 

Vid en jämförelse mellan genotypsfrekvenserna per diagnosgrupp syntes inga signifikanta 

skillnader. I tabell 6 syns även frekvenserna för Europa. 

  

  

Tabell 5. Uppdelning av folatintaget i Ej folsyra, <400µg och >400µg. P-värde enligt 

Pearson Chi-square. 

 

Folsyraintag Oförklarat 

infertila  

n(%) 

Manlig 

infertilitet 

n(%) 

Annan 

infertilitet 

n(%) 

Kontroll–

grupp 

n(%) 

Totalt 

 

n(%) 

 

 

 

Ej folsyra 35(26,9) 24(32,9) 18(31) 111(61) 188(42,4)  

<400µg 13(10) 9(12,3) 9(15,5) 18(9,9) 49(11,1)  

>400µg 82(63,1) 40(54,8) 31(53,4) 53(29,1) 206(46,5)  

Totalt antal 130 73 58 182 443 
P-värde 

<0,001 



 

  

                                                           
2
 Data hämtat från http://browser.1000genomes.org, EUR. 

Tabell 6: Genotypsfrekvenser per diagnosgrupp samt frekvenser i Europa. Inga 

signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna. 

 

Genotyper 

 

Diagnosgrupp 

Oförklarat 

infertila 

n(%) 

Manlig 

infertilitet 

n(%) 

Annan 

infertilitet 

n(%) 

Kontroll–

grupp 

n(%) Totalt EUR
2
 

1298AC        

 AA 57(39,6) 47(56,6) 31(44,3) 85(44) 220(44,9) 46,4% 

AC 71(49,3) 28(33,7) 35(50) 89(46,1) 223(45,5) 42,7% 

CC 16(11,1) 7(8,4) 3(4,3) 19(9,8) 45(9,2) 10,8% 

Und. 0(0) 1(1,2) 1(1,4) 0(0) 2(0,4)  

Totalt  144 83 70 193 490 100 

677CT        

CC 68(47,2) 31(37,3) 34(48,6) 99(51,3) 232(47,3) 43% 

CT 67(46,5) 44(53) 31(44,3) 73(37,8) 215(43,9) 43,5% 

TT 9(6,2) 8(9,6) 5(7,1) 20(10,4) 42(8,6) 13,5% 

Und. 0 0 0 1(0,5) 1(0,2)  

Totalt  144 83 70 193 490 100 

1793GA        

 

GG 132(91,7) 78(94) 67(95,7) 183(94,8) 460(93,9) 92,6% 

GA 11(7,6) 4(4,8) 3(4,3) 9(4,7) 27(5,5) 7,1% 

AA 0 0 0 1(0,5) 1(0,2) 0,3% 

Und. 1(0,7) 1(1,2) 0 0 2(0,4)  

Totalt  144 83 70 193 490 100 

http://browser.1000genomes.org/


Diskussion 

Syftet med denna studie var att studera genvariationer i kroppens folatmetabolism och utröna om 

det finns ett samband mellan dessa genvariationer, folatintag och graviditetsutfall. För detta 

projekt valdes tre genvariationer, A1298C, C677T och G1793A (rs1801131, rs1801133 och 

rs2274976) i genen MTHFR – metylentetrahydrofolat reduktas. Det har tidigare visats att 677CT-

varianten är mer vanlig hos fertila än bland infertila. Samma studie visade att 1793GG var mer 

vanligt förekommande hos infertila och 1793GA mindre förekommande [14]. Inga sådana 

samband påvisades i detta projekt. 

 

Hardy Weinbergs lag är inom populationsgenetiken ett använt matematiskt samband. Den 

beskriver fördelningen av olika genotyper under vissa förhållanden. Det är en förenklad modell 

som förutsätter att en population är oändligt stor och att alla kan para sig med alla. Det förutsätts 

också att ingen evolution kan ske genom att det inte förekommer genetisk drift, migration, 

mutation och selektion. En population som befinner sig under dessa förutsättningar sägs vara i 

Hardy Weinberg-jämvikt och att allelfrekvenserna i genpoolen inte kommer att förändras över 

tid. En population kan därmed sägas vara i icke-jämvikt, så kallad ’linkage disequilibrium’ om 

två alleler förekommer tillsammans oftare än förväntat genom slumpen enbart. Så var fallet med 

G1793A, där G-allelerna förekommer oftare tillsammans än G- och A-allel, eller enbart A-allel, 

(tabell 1). I detta projekt framkom inga individer vilka hade fler än två mutationer för C677T, 

A1298C och G1793A, i likhet med en studie där man jämfört genotypen hos spontanaborterade 

foster med en kontrollgrupp bestående av barn och vuxna [15]. 

 

Sambanden mellan genotyper och folat- och homocysteinvärden visade inga signifikanta 

skillnader, men mönstret liknar det i tidigare studier [16]. Homocysteinnivåer tenderar att stiga 

och folatnivåer att sjunka hos de med genotyp 677TT jämfört med 677CT och 677CC. Däremot 

sågs, liksom i en tidigare studie [13] att personer med genotypen 1793GA har en lägre 

homocysteinnivå än vad personer med genotypen 1793GG. 

 

Foster med 677TT-genotyp gynnas sannolikt av ett högt folatintag hos mödrarna. I en studie från 

år 2000 har man hos nyfödda hittat en fyrfaldig ökning av prevalensen av denna genotyp jämfört 

med foster förlorade i missfall [17]. Enzymet hos individer med 677TT-genotypen har tidigare 



konstaterats vara termolabilt och ha en signifikant lägre aktivitet än hos individer med CC-

genotyp. År 1998 publicerades en studie där författarna visar att prevalensen av 677T-allelen har 

ökat i Spanien mellan 1977 och 1982 och att det inte var någon tillfällig ökning [18]. Data från 

1000genomes
3
 visar att i Nordamerika är C-allelen fortfarande dominerande men bara knappt 

(0,514 gentemot 0,486) vilket kan vara ett resultat av deras berikning av flingor och mjöl med 

folsyra då studier visat att foster med T-allel gynnas av mödrarnas folatintag [17]. I 

Centraleuropa är förhållanden mer förskjutna mot C-allelens favör (0,648 mot 0,352) medan 

Nigeria har en allelfrekvens för T som är anmärkningsvärd låg, 0,108 mot C-allelens 0,892 och 

inga TT-genotyper fanns rapporterade. I Nigeria är det inte ovanligt att en gravid kvinna äter 

malariamedicin och flera av dessa mediciner är folatantagonister [19]. Detta i kombination med 

att behovet av folat eventuellt inte tillgodoses genom födan orsakar i så fall att foster med TT-

genotyp har betydligt svårare att överleva fosterstadiet.  

    Höga nivåer av folat ökar överlevnaden hos foster med 677TT-genotyp då T-allelen driver 

”folatströmmen” mot nukleotidbiosyntes-cykeln [20]. Vid låga nivåer av folat kan denna SNP 

förhindra att en tillräcklig nivå av metylen-THF uppnås, vilket krävs för omvandlingen av dUMP 

till dTMP och öka inbyggnaden av uracil i DNA-kedjan vilken därmed blir instabil. Tillräckligt 

höga nivåer av folat kan skydda mot denna genomiska instabilitet. Dock visade en nyligen 

publicerad studie att ett tiofaldigt ökat intag av folat jämfört med rekommenderat intag är 

associerat med negativ inverkan på musfoster [21]. Ur det perspektivet kan en fundering vara på 

sin plats om det verkligen är nödvändigt att vi äter folsyratillskott. Kanske det räcker att äta en 

allsidig kost och därigenom täcka behovet, men fortfarande är det ju så att folsyra har en 

skyddande effekt mot neuraltubsdefekter [4,5]. 

 

I denna studie gjordes en jämförelse av graviditetsutfall och folatvärden. Resultaten visade då att 

gruppen av kvinnor med folatnivåer lägre än 22,5nmol/L fick fler barn än de med folatnivåer 

över 22,5nmol/L. Skillnaderna var dock inte signifikanta. Referensintervallet för folat i Sverige 

brukar ligga runt 8-39nmol/L men gränserna kan skilja sig mellan olika landsting. Folatintaget 

skiljde sig mellan grupperna vilket skulle kunna förklaras av att många oförklarat infertila är 

noga med att få i sig rekommenderat intag av folat. Inom alla grupperna var det fler som inte alls 

åt tillskott, eller mer än 400µg/dag än vad det var individer som åt ett tillskott innehållande 
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mindre än 400µg folsyra/dag. Detta skulle kunna förklaras utav att en majoritet av de kosttillskott 

som säljs på apotek innehåller mer än de 400µg som Livsmedelsverket rekommenderar som 

dagligt intag för kvinnor i barnafödande ålder. 

 

Metoden som använts för analys av genotyperna i detta projekt är qPCR med TaqMan-prober. 

Proberna är komplementära till varsin allel och inmärkta med en fluorescerande reporter. Det är 

en robust och stabil metod där den största felkällan är för lite DNA i provet. Det kan dock 

avhjälpas genom att öka DNA-mängden. Under projektets gång inträffade detta vid ett par 

tillfällen och prover fick köras om. Några av proverna är listade som ”Undetermined” vilket 

innebär att någon av genotyperna inte gick att få fram. I ett fall har detta gällt för samtliga 

genotyper varför detta prov har strukits helt från analysen. 

    RFLP – restriction fragment length polymorphism är en liknande metod för att synliggöra 

polymorfismer. Man använder sig då av restriktionsenzymer som känner igen specifika 

nukleotidsekvenser och klyver dessa. Om man använder sig av enzymer som känner igen 

sekvensen där man har sin SNP kan man avgöra om en individ är vildtyp, homo- eller 

heterozygot för någon mutation. Resultatet synliggörs genom gelelektrofores. Metoden är 

betydligt mer tids- och arbetskrävande än den använda metoden och felkällorna är fler.  

    Pyrosekvensering är en relativt ny metod som arbetades fram av svenska forskare i mitten av 

1990-talet. För att ta reda på i vilken ordning nukleotiderna sitter använder man tre enzym. En 

primer binder in till den enkelsträngade DNA-kedjan man vill ha sekvenserad. Primern fungerar 

som startsekvens och komplementära nukleotider kommer efterhand att byggas in med hjälp av 

ett DNA-polymeras. När en nukleotid byggs in frigörs pyrofosfat, vilket ett av enzymerna 

använder för att bilda ATP. Ett annat av de tillsatta enzymerna använder ATP för att bilda en 

produkt. Energi frigörs därvid i form av ljus vilket detekteras av en kamera och syns som toppar i 

ett diagram. Det är en metod som är förhållandevis snabb och säker och kan ses som alternativ till 

qPCR.  

 

De här tre studerade genvariationerna, C677T, A1298C och G1793A i genen MTHFR är de 

vanligaste att studera i samband med infertilitet. Resultaten i denna studie har inte gett något 

klarlagt samband mellan genotyp, folatintag och oförklarad infertilitet. Folatbrist kan leda till 

många olika tillstånd [2-5], men metylentetrahydrofolat reduktas är inte det enda enzymet i 



folatmetabolismen och kanske behöver studierna utökas även till andra enzym, även om en av 

genvariationerna, A1298C, har betydelse i samband med manlig infertilitet [9]. Bland kvinnorna 

med diagnosticerad infertilitet och som fått barn var det fler med folatnivåer under 22,5nmol/L än 

över 22,5nmol/L. Det var dock inget statistiskt klarlagt samband. Tidigare studier har visat på 

faran med låga folatnivåer hos rhesusapor [1] samt höga folatnivåer hos råttor [21]. Har 

tillräckligt med utvärderingar gjorts mellan folatnivåer och oförklarad infertilitet?  

    I denna studie sågs att variationer i genotypen för metylentetrahydrofolat reduktas inte har 

någon inverkan på oförklarad infertilitet, inte heller föder kvinnor med oförklarad infertilitet fler 

barn om de har höga folatnivåer. Studierna på området bör helt klart fortsätta då det finns andra 

genvariationer i folatmetabolismen som kan ha en inverkan. 
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