
FRA ANDRE TIDSSKRIFTER    

1210 Tidsskr Nor Legeforen nr. 14 – 15, 2016; 136

Genvariant med 
lavere risiko 
for koronarsykdom
1210

En genvariant som er assosiert 

med lavere risiko for iskemisk 

hjertesykdom, er påvist i en studie 

basert på genomene til flere tusen 

islendinger.

I en studie utgått fra firmaet deCODE 
Genetics-Amgen og forskningsmiljøer på 
Island ble genomene til 2 636 islendinger 
sekvensert (1). Påviste genvarianter ble så 
imputert i genomet til rundt 400 000 islen-
dinger. Sammenhengen mellom genvariant 
og kolesterolnivå ble undersøkt og deretter 
testet for replikasjon i andre europeiske 
populasjoner.

Det ble funnet en sammenheng mellom 
en variant av ASGR1 og lavere kolestrol-
nivå. ASGR1 koder for en reseptor som er 
involvert i homeostasen av sirkulerende 
glykoproteiner. De som hadde denne gen-
varianten, hadde 34  % lavere risiko for iske-
misk hjertesykdom (95  % KI 21 – 45).

– I denne studien er det brukt ny og 
moderne sekvenseringsteknologi, sier pro-
fessor Ole A. Andreassen ved Oslo universi-
tetssykehus og Universitetet i Oslo. – Med 
denne metoden kan man bestemme alle gen-
variantene i det menneskelige genom, men 
dette er fremdeles svært kostbart. Derfor 
sekvenserte forskerne genomet til ca. 2 600 
personer med påfølgende imputasjon i flere 
hundre tusen for å få tilstrekkelig statistisk 
styrke til å oppdage sammenhengen mellom 
sjeldne genvarianter og kolesterolnivået, 
forklarer han.

– Imputasjon innebærer at man estimerer 
genvarianter som ikke er genotypet, gjennom 
statistiske analyser basert på genetiske vari-
anter på hver side av den aktuelle genvari-
anten. Det ble identifisert en tap-av-funksjon-
mutasjon, dvs.at proteinet genet koder for, 
mister funksjon. Dette er et såkalt naturlig 
eksperiment, der man via en spesifikk gene-
tisk variant kan avdekke viktige mekanismer 
for sykdom hos mennesker. Slike funn vil 
kunne brukes som utgangspunkt for å utvikle 
nye legemidler og illustrerer potensialet til 
«persontilpasset medisin», sier Andreassen.
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VERDENS HELSE

Urbefolkninger har dårligere helse 1210

En stor studie viser at urbefolkninger over hele verden kommer mye 

dårligere ut enn andre på flere mål på helse.

Helseforskjeller mellom flere urbefolknin-
ger og befolkningen ellers i 23 land er nylig
undersøkt i en stor studie som nettopp er
publisert i tidsskriftet The Lancet (1). Studien
er basert på data fra 28 ulike urbefolkninger
med til sammen rundt 154 millioner men-
nesker for perioden 1997 – 2014. Dette tilsva-
rer om lag halvparten av verdens totale
urbefolkning. Med unntak av inuittene på
Grønland var alle urbefolkningene minorite-
ter i landene de lever i.

Forventet levealder var signifikant lavere
enn i den øvrige befolkningen i 15 av de 18
urbefolkningene der det fantes data for dette.
Størst forskjell var det for bakafolket i Kame-
run og masaifolket i Kenya, med henholdsvis
21,5  % og 10  % lavere forventet levealder enn
i befolkningen ellers. I høyinntektslandene
Canada og Australia ble det også funnet store
forskjeller, med 12,5  % og 10  % lavere forven-
tet levealder blant urbefolkningene.

Spedbarnsdødeligheten var også høyere
blant urbefolkningene, bortsett fra i Sverige,
Chile og på Hawaii. For mødredødeligheten
ble tallene i mange land for små til at man
kunne gjøre pålitelige beregninger, men den
var signifikant høyere blant urbefolkningene i

Australia, Colombia, New Zealand og Panama.
I Panama var risikoen for å dø i forbindelse
med svangerskap eller fødsel over seks gan-
ger så stor blant urbefolkningskvinner som
blant andre kvinner i landet. Det ble også
funnet betydelig høyere forekomst av under-
ernæring blant barn, fedme blant barn og
fedme blant voksne i omtrent halvparten av
befolkningsgruppene som inngikk i studien.

Forskerne bak studien mener at det er et
stort behov for målrettede tiltak for å bedre
helsen blant verdens urbefolkninger. De ut-
trykker også bekymring over at Norge, Sve-
rige og Danmark har lovforbud mot innsam-
ling av data basert på etnisitet, noe som
vanskeliggjør arbeidet med å avdekke for-
skjeller.
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Masaier gjør sin tradisjonelle dans for turistene. Masai Mara nasjonalpark, Kenya. Foto: Bill Bachmann/AGE/
Scanpix


