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Forord 

Da jeg skulle velge prosjektoppgave høsten 2016 kom jeg raskt i kontakt med prof. Benedicte 
Alexandra Lie ved avdeling for medisinsk genetikk. Jeg hadde lyst til å skrive om noen innen 
genetikk og å regne statistikk på noen tall. Resultatet av et kort møte ble derfor et forslag om å 
skrive denne oppgaven. Under arbeidet med oppgaven har jeg fått arbeidet med genetikk og 
statistikk, gjort litt laboratoriearbeid, fordypet meg i temaer undervist tidligere i medisinstudiet 
og lært mye nytt. 
 
I denne prosjektoppgaven har jeg sett på fire SNP-er i AIRE-genet og deres assosiasjon med 
den autoimmune sykdommen revmatoid artritt (RA). Jeg begynner oppgaven med å legge et 
teoretisk grunnlag for leseren om RA, utviklingen av T-celler og hvordan dette kan gi opphav 
til autoimmunitet, og beskriver deretter metoden brukt til genotypingen av SNP-ene. Etter dette 
presenterer jeg resultatene fra en kasus-kontroll-studie med disse fire SNP-ene og 
sammenlikner disse med resultater fra tre tidligere publikasjoner om samme tema. Til slutt 
diskuterer jeg forskjeller og likheter mellom disse fire studiene, og styrker og svakheter med 
kasus-kontroll-studien jeg selv har jobbet med. 
 
Jeg vil rette en stor takk til min veileder prof. Benedicte Alexandra Lie for meget god hjelp 
under arbeidet med oppgaven. Jeg vil gjerne også takke Siri Tennebø Flåm for å vise meg 
labarbeidet og resten av forskningsgruppen for gode innspill og tilsending av nyttige artikler. 
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Abstract 
Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune disease mainly affecting 
joints. RA is associated with several antibodies, such as rheumatoid factor (RF) and anti-
citrullinated protein antibodies (ACPA). Much research has been done in order to identify 
etiological causes of the disease, but there is still much to discover. The gene AIRE 
(autoimmune regulator) has been identified as a putative genetic risk factor for RA. The aim of 
this study is to investigate the risk contribution of four single-nucleotide polymorphisms (SNPs) 
of the AIRE gene in Norwegian population. 
Methods: A total of 935 cases and 1111 controls were included in this study. Participants were 
genotyped using TaqMan Allelic Discrimination assays to determine each participant’s allelic 
make-up on four different SNPs on the AIRE gene: rs878081, rs2075876, rs3788113 and 
rs760426. All genotypes of each SNP and estimated haplotypes of two, three and four SNPs 
were also examined. Cases were examined in three strata: all patients toghether, ACPA-positive 
patients only and ACPA-negative patients only. 
Results: rs878081 and rs2075876 showed no statistically significant difference in distribution 
of alleles between cases and controls. For rs3788113 the major allele (A) showed an association 
to increase in risk, OR=1.22 (95% CI 1.05-1.42; p=0.0116). For rs760426 the major allele (A) 
also showed an association to increase in risk, OR=1.33 (95% CI 1.10-1.61; p=0.0030). 
Conclusion: These results suggest that the AIRE gene is associated with RA in Norwegian 
population. Comparing these results with other publications show AIRE SNPs currently found 
to be associated with RA varies between populations. 
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Sammendrag 
Introduksjon: Revmatoid artritt (RA) er en systemisk autoimmun sykdom som hovedsakelig 
påvirker ledd. RA er assosiert med flere antistoffer, deriblant revmatoid faktor (RF) og anti-
citrullinert protein-antistoff (ACPA). Det er gjort mye forskning med mål å finne årsaksfaktorer 
til sykdommen, med det er fortsatt mye en ikke vet. Genet AIRE (autoimmune regulator) har 
blitt identifisert som en genetisk risikofaktor for RA. Målet med denne studien er å undersøke 
det genetiske bidraget til RA-risiko for fire enkeltnukleotidpolymorfismer (engelsk: Single 
Nucleotide Polymorphisms, SNP-er) på AIRE-genet i norsk befolkning. 
Metode: 935 pasienter og 1111 kontroller ble inkludert i denne studien. Deltakerne ble 
genotypet ved hjelp av TaqMan alleldiskrimineringsassays for å bestemme hver deltakeres 
alleler av fire ulike SNP-er på AIRE-genet: rs878081, rs2075876, rs3788113 og rs760426. Alle 
genotyper og alle teoretisk mulige haplotyper av to, tre og fire SNP-er ble også undersøkt. 
Pasienter ble undersøkt i tre grupper: alle pasienter sammen, kun ACPA-positive pasienter og 
kun ACPA-negative pasienter. 
Resultater: rs878081 og rs2075876 viste ingen statistisk signifikant forskjell i allelfordeling 
mellom pasienter og kontroller. For rs3788113 viste det vanligste allelet (major-allelet (A-
allelt)) seg å være assosiert med økt risiko for RA, OR=1,22 (95% KI 1,05-1,42; p=0,0116). 
Også for rs760426 viste det vanligste allelet (A-allelet) seg å være assosiert med økt risiko for 
RA, OR=1,33 (95% KI 1,10-1,61; p=0,0030). 
Konklusjon: Disse resultatene tyder på at AIRE-genet er assosiert med RA i norsk befolkning. 
Ved sammenlikning med andre publiserte studier ser en at hvilke SNP-er som er assosiert med 
RA og hvilken assosiasjon dette er varierer mellom populasjoner. 
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1 Introduksjon 
1.1 Revmatoid artritt 
Revmatoid artritt («leddgikt», eng: rheumatoid arthritis) er en systemisk autoimmun sykdom 
som angriper ledd. Dette ses som leddinflammasjon og destruksjon av bein, som klinisk gir 
smerter og strukturell beinskade. Særlige affiserte ledd er metakarpofalangealledd (MCP), 
proksimale interfalangealledd (PIP) og metatarsofalangealledd (MTP), men alle ledd kan i 
prinsippet angripes (1).  Leddvev infiltreres av T- og B-lymfocytter og det finnes store mengder 
immunkomplekser. Immunkompleksene fører til komplementaktivering. Leddesktruksjonen 
skyldes økt benresorpsjon og ødeleggelse av brusk. Synovialt bindevev (pannus) erstatter det 
tapte bein- og bruskvevet (2).  
 
I I-land lider 0,5-1,0% av befolkningen av RA, med en insidens på ca. 25 pr. 100000 pr. år (3). 
Det er ca. 3 ganger så mange kvinner som menn som er affisert (4). RA er en uavhengig 
risikofaktor for koronar hjertesykdom. Dette er hovedårsaken til økt dødelighet hos RA-
pasienter (5), som har ca. 5-10 års forkortet livslengde (1). I 2010 ble det utarbeidet nye kriterier 
for RA, da de daværende kriteriene hadde fått kritikk for å ikke være sensitive nok tidlig i 
sykdomsforløpet. Se tabell 1 for gjeldende klassifikasjonskriterier fra American College of 
Rheumatology (ACR) og European League Against Rheumatism (EULAR) fra 2010 (6). 
Pasientene brukt i denne studien ble samlet inn før de nye kriteriene ble etablert og er klassifisert 
etter de tidligere klassifikasjonskriteriene fra ACR fra 1987 (se tabell 2)(7).  
 
RA er assosiert med flere ulike autoantistoffer. To av disse er revmatoid faktor (RF) og anti-
citrullinert protein-antistoff (ACPA, også kalt anti-syklisk citrullinert peptid (anti-CCP)). RF 
binder til Fc-regionen av IgG (8). RF kan finnes som flere typer immunglobulin, men det er 
vanligvis IgM det testes etter (2). Som navnet tilsier binder ACPA til proteiner og peptider som 
er citrullinert. Citrullinering er omdanning av aminosyren arginin til aminosyren citrullin (9). 
Dette kan endre konformasjonen til det affiserte proteinet, slik at ACPA kan binde seg til det 
(2). 
 
ACPA og RF har tilnærmet lik sensitivitet (67% vs. 69%) (10). Tradisjonelt har RF vært det 
mest brukte antistoffet (11), til tross for sin lave spesifisitet (85% (10)). I de nye kriteriene er 
RF og ACPA likestilt (se tabell 1). ACPA er mer spesifikk for RA enn hva RF er (95% (10)). 
RF finnes ved en rekke andre sykdommer (12), og hos 3-5% av friske (9). RF og ACPA er 
sterkt korrelerte (finnes ofte hos samme pasient), og det er derfor lite å vinne på å teste etter 
begge antistoffene, men dette varierer mellom populasjoner (11). I tillegg er ACPA egnet til å 
identifisere disponerte individer, selv før sykdommen bryter ut (2, 9). Det har blitt foreslått å 
skille mellom pasienter med ulik ACPA-status (positiv vs. negativ), da de ser ut til å ha noe ulik 
etiologi, selv om det kliniske bildet likner (13). Denne ulike etiologien inkluderer ulik genetikk, 
noe som vil synligjøres mer i resultatdelen. ACPA-positive pasienter har derimot mer aggressiv 
sykdom og dårligere prognose enn ACPA-negative pasienter (4). 
 
Det finnes flere ulike behandlinger mot RA. Behandling finnes som symptomlindrende 
medisiner og som sykdomsmodifiserende medisiner. Fysioterapi kan også brukes for å bevare 
eller forbedre pasienters leddfunksjon og generelle livskvalitet (3). Av farmakologisk 
behandling er syntetiske og biologiske DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs) av 
stor betydning. DMARDs reduserer sykdomsaktivitet og bremser utvikling av leddskade (14). 
Metotreksat er her førstevalg. Metotreksat og flere av de farmakologiske 
behandlingsalternativene fungerer ved å dempe immunaktivitetet. 
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Tabell 1 
Gjeldende klassifikasjonskriterier for RA (ACR/EULAR, 2010) 
For å være relevant for skjemaet nedenfor skal pasienten ha 1) minst ett ledd med klinisk synovitt, 
og 2) synovitt som ikke mer sannsynlig skyldes en annen tilstand enn RA. 
Totalt ≥6/10 poeng totalt fra kriteriene A-D nedenfor kreves for å med sikkerhet kunne stille 
diagnosen RA. 
A - Leddforandringer Poeng  
 1 stort ledd* 0  
 2-10 store ledd 1  
 1-3 små ledd** 2  
 4-10 små ledd 3  
 >10 ledd*** 5  
 
*Store ledd: skuldre, albuer, hofter, knær og ankler 
**Små ledd: MCP, PIP, 2.-5. MTP, 1. Fingers IP-ledd, håndledd 
***Må inkludere minst ett lite led (listet under små ledd). Øvrige ledd kan være alle kombinasjoner av store ledd, små ledd 
og ledd ikke listet under disse kategoriene. 

B - Serologi Poeng  
 Negativ RF og ACPA 0  

 Lav-positiv RF eller ACPA# 2  

 Høy-positiv RF eller ACPA## 3  
 
#Lav-positiv vil si RF/ACPA-verdi høyere enn øvre grense for normalverdier, men ikke høyere enn tre ganger denne verdien. 
##Høy-positiv vil si RF/ACPA høyere enn tre ganger den øvre grensen for normalverdier. 
Normalverdier varier mellom laboratorier. Ved kun positivt resultat uten oppgitte verdier gis 2 poeng. 

C - Akuttfasereaktanter Poeng  
 Normal CRP og SR 0  
 Forhøyet CRP eller SR 1  
 
Normalverdier varier mellom laboratorier. 
D - Symptomvarighet (selvrapportert) Poeng  
 <6 uker 0  
 ≥6 uker 1  

 
Tabell 2 
Tidligere klassifikasjonskriterier for RA (ACR, 1987) 
Totalt ≥4/7 av kriteriene nedenfor kreves for å kunne stille diagnosen RA. 

1) Morgenstivhet i ledd med varighet ≥60 min* 

2) Artritt i ≥3 ledd 

3) Artritt i PIP eller MCP eller håndledd 

4) Symmetrisk artritt 

5) Subkutane revmatiske noduli 

6) Positiv RF 

7) Radiografiske erosjoner eller periartikulær osteonpeni i hånd eller håndledd 
Kriterier 1) t.o.m. 4) må ha vært til stede i minst seks uker. 
*Varighet av minst én time før maksimal forbedring er nådd. 

 
RA er en kronisk, livslang sykdom og sykdomsforløpet varierer betydelig mellom ulike 
individer (9). Det finnes ingen kurativ behandling for RA. Behandlingsmål er remisjon uten 
tegn til aktiv inflammasjon, symptom- og smertelindring og å sikre optimal leddfunksjon og 
livskvalitet (14). RA har et svært variabelt forløp. En studie fra 2006 viste at 10-15% er ute av 
arbeid tre år etter første symptom (15). Ca. 10% får etter hvert invalidiserende skader (14). 10-
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50% oppnår full remisjon, avhengig av hvilke kriterier man setter for dette (4). Tidlig 
behandlingsstart er viktig, da leddesktruksjon starter få uker etter symptomdebut (16). 
 
Det er gjort mye forskning på det genetiske bidraget til RA, blant annet i form av GWAS 
(genome-wide association study) og tvilling-studier. Ulike studier har ulike anslag for hvor stor 
del genetikk spiller for etiologien for RA, med anslag fra 50% (4) til 65% (17). For ACPA- 
og/eller RF-positiv RA har spesielt HLA-DRB1-alleler og et risiko-allel for PTPN22 (protein 
tyrosine phosphatase, non-receptor type 22, som nedregulerer T-cellereseptorrespons (18)) vist 
seg å være viktig (19). Konkordansraten er 15,4% for monozygote tvillinger og 3,6% for 
dizygote tvillinger (20). Konkordansraten er sannsynligheten for at begge tvillingene deler en 
egenskap, gitt at en av dem har denne egenskapen. Her er dette altså sannsynligheten for at en 
person har RA når hans/hennes tvilling har RA. Samlet er det til nå identifisert 101 risiko-loci 
av betydning for revmatoid artritt (21). Røyking er den mest etablerte miljømessige 
risikofaktoren (19). Dette gjelder særlig for ACPA-positiv RA, og det er postulert at røyking 
kan lede til citrullinering av proteiner i inflammerte vev (22, 23). Da RA har en sammensatt 
etiologi som ikke er fullstendig forstått, vil forskning med mål å identifisere årsaksfaktorer og 
disponerende kjennetegn kunne hjelpe pasienter, både ved å muliggjøre tidlig behandling og 
ved å kunne bane vei for utvikling av nye behandlingsmetoder (4, 19). 
 
1.2 Utvikling av T-lymfocytter 
For å forstå hvordan autoimmunitet oppstår er det nødvendig med en forståelse av hvordan T-
lymfocytter «lærer» hva som skal reageres på som fremmed og dermed angripes, og hva som 
skal gjenkjennes som kroppseget og dermed tolereres. 
 
Denne prosessen foregår i thymus. Thymus ligger mellom hjertet og sternum og veier ca. 35 
gram rundt puberteten, før den gradvis atrofierer og omdannes til fettvev (2). Organet er delt 
inn i lapper som består av en ytre cortex og en indre medulla. Thymus er et primært lymfoid 
organ, og både cortex og medulla har særegne mikromiljøer som er nødvendige for korrekt 
utvikling av T-lymfocytter. 
 
I thymus modnes thymocytter til modne naive T-lymfocytter og det skjer her en seleksjon av 
hvilke T-lymfocytter som skal overleve og hvilke som skal selekteres bort. For at en T-
lymfocytt skal overleve og slippes ut i periferien må den oppfylle to krav: 

1) T-cellens T-celle-reseptor (TCR) må reagere tilstrekkelig sterkt på kroppseget HLA-
antigen-kompleks, og 

2) T-cellens TCR må ikke reagere for sterkt på kroppseget HLA-antigen-kompleks 
Samlet sett vil dette si at det kreves en svak binding til kroppseget HLA-antigen-kompleks. 
Relevant for disse to kravene er henholdsvis termene positiv seleksjon og negativ seleksjon. 
Hensikten med positiv seleksjon er at det ikke skal slippes ut ubrukelige T-celler fra thymus, 
mens hensikten med negativ seleksjon er at det ikke skal slippes ut autoreaktive T-celler. Samlet 
sett overlever kun 1-2% av thymocyttene disse seleksjonsprosessene (24). Presentasjonen av 
HLA-antigen-komplekser utføres av thymusepitelceller (thymic epitelial cells, TECs), 
dendrittiske celler (DCs) og B-lymfocytter. TECs deles inn i kortikale TECs (cTECs) og 
medullære TECs (mTECs). 
 
1.2.1 Utvikling av T-celle-reseptor 
T-celle-utviklingen starter i den rød benmargen. En stamcelle differensierer til en pluripotent 
lymfocyttprogenitor, som så kan gi opphav til enten en B- eller T-lymfocytt-progenitor. T-celle-
progenitoren vil vandre fra den rød benmargen, via blodet, til thymus (2). 
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T-celle-progenitoren kalles en thymocytt når den har gått inn i thymus, hvor den slår seg ned i 
cortex, like under kapselen (2). På dette stadiet uttrykker cellen verken CD4, CD8 eller noen 
TCR. I thymus skal thymocyttene utvikle en funksjonell TCR, samt differensieres til å enten 
uttrykke CD4 eller CD8. CD4-CD8-TCR--thymocytter begynner nå å uttrykke genene RAG1 
og RAG2 (recombination-activating gene 1/2). RAG-genene koder for enzymer som 
rearrangerer thymocyttens fremtidige TCRs sine - og -loci (25, 26). Det er disse loci som 
bestemmer hvilket antigen den ferdige TCR-en kan binde. Rearrangeringen skjer i to steg: 
normalt vil rearrangeringen av -loci skje først, og senere i thymocyttens utvikling vil det skje 
en rearrangering av cellens -loci (2). 

Etter rearrangeringen av -loci vil det produseres en TCR-kjede (2, 25). Siden det på dette 
tidspunktet ikke finnes noen ferdig TCR-kjede, utrykkes TCR-kjeden sammen med en pre-
TCR-kjede. Sammen danner disse en pre-TCR (2, 25). 

Når pre-TCR-en er dannet opphører uttrykket av RAG-genene, og dermed også den videre 
rearrangeringen av -loci. Dette gjelder både rearrangeringen av det -locus som vil kode for 
den ferdige -kjeden og rearrangeringen av det andre -locuset (2). Dette kalles alleleksklusjon. 
Dette hindrer de fleste thymocyttene i å få to ulike -kjeder, da hver T-lymfocytt normalt kun 
skal uttrykke én unik TCR. 

Etter alleleksklusjonen av -locuset vil cellen proliferere 6-8 ganger (25) og begynne å uttrykke 
både CD4 og CD8. Da cellen nå uttrykker både CD4 og CD8 kalles den dobbelpositiv (DP). 
Etter denne proliferasjonsfasen vil det skje en ny rearrangering, ved at CD4+CD8+TCR+-
thymocytten på nytt begynner å uttrykke RAG-genene. Denne nye rearrangeringen er av cellens 
-loci, og det vil produseres en ferdig TCR-kjede. TCR- og TCR-kjeden vil sammen danne 
en ferdig TCR (-TCR)(2, 25). 
 
1.2.2 Testing av T-celle-reseptor 
Underveis i utviklingen av thymocytten beveger den seg lenger og lenger ut mot periferien i 
cortex (27). Når cellen så blir dobbelpositiv og uttrykker en ferdig TCR vil den bevege seg 
tilfeldig rundt i den ytterste delen av cortex og vil her møte på cTECs. cTECs presenterer 
antigener på sine HLA-molekyler (28). Da rearrangeringen av TCR-genene skjer stokastisk er 
det ingen garanti for at den ferdige -TCR-en faktisk er funksjonell. På dette stadiet testes 
derfor DP-thymocyttens TCR sin evne til å binde til kroppseget HLA, ved at det testes om TCR-
en kan binde til HLA-antigen-komplekser presentert av cTECs. Om TCR-en ikke kan binde til 
HLA-molekylet mens den er i thymus, vil den heller ikke kunne gjøre det i periferien, og vil 
derfor være ubrukelig. Thymocytter med TCR som binder tilstrekkelig godt til HLA-antigen-
komplekser presentert av cTECs vil få et «overlevelsessignal» (2). Dette kalles positiv 
seleksjon. Dersom TCR-en binder for svakt eller ikke i det hele tatt til HLA-antigen-
komplekset, vil den ikke motta dette overlevelsessignalet, og dermed dø ved neglect. Man sier 
da at cellen forsømmes. Dette skjer med ca. 90% av thymocyttene (27). 
 
Positivt selekterte DP-thymocytter vil utvikles videre til å miste enten CD4- eller CD8-
uttrykket, og dermed bli en enkeltpositiv (SP-)thymocytt. I periferien observeres HLA-klasse 
I-reaktive TCRs og CD8 sammen og HLA-klasse II-reaktive TCRs og CD4 sammen. Hvorvidt 
valget av CD4 eller CD8 styres aktivt eller ikke er ikke fullstendig klarlagt. Det finnes to 
hovedteorier for hvordan dette valget skjer (2, 25): 

  



10 
 

Figur 1 
Illustrasjon av de prosessene en thymocytt gjennomgår i thymus 
 

 
Denne illustrasjonen er noe detaljert enn hva jeg går gjennom i denne oppgaven. Thymocytten kommer i cortex fra 
blodbanen. I cortex testes dens TCR av cTECs, før den blir enkeltpositiv og beveger seg over i medulla. Her testes TCR-en 
av mTECs og DCs, før thymocytten forlater thymus og går ut i blodbanen. 
Kilde: Klein L, Kyewski B, Allen PM, Hogquist KA. Positive and negative selection of the T cell repertoire: what 
thymocytes see (and don't see) (27). 

 

- Den instruktive teorien hevder at dersom T-lymfocytten utvikler en TCR som reagerer 
med HLA-klasse I-molekyler vil den nedregulere CD4-uttrykket, da CD4 ikke lenger 
har noen funksjon for denne cellen. Motsatt vil en T-lymfocytt som utvikler en TCR 
som reagerer med HLA-klasse II-molekyler nedregulere sitt CD8-uttrykk, da den ikke 
lenger trenger CD8 (2). 

- I følge den stokastiske teorien er valget av CD4/CD8 tilfeldig (2). De to kombinasjonene 
som ikke observeres (CD4/HLA-I og CD8/HLA-II) hevdes det da at dør grunnet mangel 
på overlevelsessignaler, som er spesifikke for CD4/HLA-I- og CD8/HLA-II-T-
lymfocytter (24). 
 

SP-thymocytten vil migrere fra cortex til medulla og dens TCR blir der testet mot HLA-
selvantigen-komplekser spesifikke til andre vev (2, 28). Dette er for å sikre at thymocytten ikke 
slipper ut i periferien dersom den er autoreaktiv, da dette vil gi autoimmune reaksjoner. For å 
hindre at en autoreaktiv thymocytt slipper ut i periferien, gjennomgår den apoptose dersom den 
binder for sterkt til et slikt kompleks. Dette kalles negativ seleksjon. 

Thymocytten befinner seg i medulla i 4-5 dager (28, 29) og blir i denne tiden sjekket opp mot 
antigener som ellers kun uttrykkes i spesifikke vev (2). For å tillate thymocyttene i medulla i å 
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komme i kontakt med HLA-antigen-komplekser med antigener spesifikke til andre vev har 
mTECs evnen til å transkribere og translatere proteiner fra andre vev, som så kuttes opp til 
peptider (tissue-restricted antigens, TRAs) og deretter presenteres av mTEC-en på et HLA-
molekyl (28, 29). Dette er avgjørende for å sikre negativ seleksjon av T-celler som ellers ville 
utløst en autoimmun reaksjon. Til tross for at de er i stand til å presentere antigener, ser mTECs 
derimot ikke ut til å være særlig egnet til denne oppgaven. Som en måte å løse dette på kan 
mTECs, etter å ha produsert TRAs, deretter slippe disse ut i vesikler. Dette kan gjøres både 
mens mTEC-en lever og som resultat av apoptose. Disse vesiklene tas opp av DCs, som deretter 
presenterer innholdet på sine egne HLA-molekyler. DCs er bedre egnet til å presentere 
antigener enn hva mTECs er, og dette øker derfor effektiviteten av antigenpresentasjonen (28). 
Noen DCs (migratory DCs) bringer med seg antigener fra periferien inn i thymus. For å hindre 
at thymocytter som ville reagert på infeksiøse agens ikke skal tapes ved negativ seleksjon, ser 
det ut til at DCs som har bundet fremmede antigener i en inflammasjonsetting blir «markert» 
ved at de binder lipopolysakkardier, og hindres dermed i å passere inn i thymus (28). Denne 
markeringsmekanismen gjør dermed at enkelte fremmede antigener allikevel blir brakt med inn 
i thymus, da umarkerte DCs slipper inn. Dette gjør at thymocyttene kan testes mot antigener 
som ikke er kroppsegne, men som det allikevel er gunstig at immunforsvaret tolererer. Et 
eksempel på dette er antigener fra matvarer og fra bakterier som er en del av normalfloraen hos 
individet (28). Allikevel vil det settes i gang en immunreaksjon om disse bakteriene kommer 
over i blodbanen. Det er fortsatt mye uavklart når det gjelder denne mekanismen. Se figur 1 for 
en illustrasjon av de prosessene thymocytten går gjennom i thymus (27). 
 
1.2.3 AIRE 
mTECs sin transkripsjon av TRAs styres delvis av proteinet AIRE (autoimmune regulator), ved 
at AIRE fungerer som en overordnet transkripsjonsregulator som fremmer transkripsjonen av 
TRAs. Ca. 60% av TRAs er AIRE-uavhengige (30). Hver TRA blir til enhver tid produsert av 
kun 1-3% av mTEC-ene (31, 32). De TRAs en gitt mTEC produserer ligger i bestemte grupper 
med hverandre. Disse gruppene kan inneholde TRAs kodet fra gener på ulike kromosomer, men 
gener på samme kromosom ser ut til å ligge nær hverandre på det aktuelle kromosomet (32). 
TRA-gruppene har noe overlapp mellom enkelte grupper, slik at en gitt TRA kan være 
inneholdt i én eller flere grupper. Til tross for at TRAs i en gitt gruppe uttrykkes sammen, ser 
de ikke ut til å nødvendigvis ha noe til felles funksjonelt eller strukturelt sett (32). 
 
En moden mTEC går til grunne etter 1-2 uker (28). Også her spiller AIRE inn, på den måten at 
AIRE-ekspresjon fremmer apoptose hos mTECs (33). Dette medfører at det stadig er en hyppig 
utskiftning av hvilke selvantigener som produseres i thymusmedulla og som dermed presenteres 
for thymocyttene. Apoptose medfører som nevnt også at mTEC-ens innhold pakkes i vesikler, 
som så kan tas opp av DCs i medulla, som deretter kan presentere innholdet på sine HLA-
molekyler. Denne utskiftingen av mTECs er nødvendig, da det er stokastisk bestemt hvilke 
TRAs en mTEC produserer. Dersom hver mTEC besto over lang tid kunne man risikere at 
enkelte TRAs ikke ville blitt produsert i denne perioden, og derfor svekke mulighetene for å 
indusere negativ seleksjon av autoreaktive thymocytter. Utskiftningen av mTECs sikrer at det 
hele tiden produseres og presenteres et videst mulig spenn av TRAs. 
 
Redusert eller manglende syntese av AIRE i thymus fører til organspesifikk eller generell 
autoimmunitet (2). Mutasjoner i AIRE-genet er årsaken til syndromet autoimmun 
polyendokrinopatisyndrom type 1 (APS-1)(2). AIRE sin funksjon er ytterligere bevist gjennom 
knock-out-eksperimenter på mus, der man har sett at total mangel på Aire-funksjon (Aire-genet 
er musekvivalenten til det humane AIRE-genet) også hos mus fører til utbredt autoimmunitet 
(2, 34). I mus ser Aire-genet også ut til å ha betydning for den perinatale utviklingen av en 
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distinkt gruppe Treg-celler (se neste avsnitt), som så holder seg stabil hos voksne mus. Som 
nevnt utsettes mus som mangler Aire-aktivitet for mulitorganautoimmunitet, og Aire-aktivitet 
i perinatalperioden viser seg å være både tilstrekkelig og nødvendig for å unngå denne 
autoimmuniteten (35). 
 
Treg-celler er CD4+-T-celler som utøver en regulatorisk funksjon over andre T-lymfocytter. 
Noen av de autoreaktive thymocyttene blir ikke negativt selektert, men overlever isteden og 
modnes til Treg-celler. Thymocyttene som utvikler seg til Treg-celler har typisk en affinitet til et 
HLA-selvantigen-kompleks som ligger i grenseområdet til å være så sterk at det vil induseres 
negativ seleksjon, eller til og med er så sterk at den overlapper med hva som ellers ville ført til 
negativ seleksjon (27). Disse Treg-cellene kalles thymalt differensierte Treg-celler. Noen Treg-
celler er perifert differensierte. Det er usikkert hvor stor andel av den totale Treg-populasjonen 
disse utgjør, men det er anslått at 4-7% er en nedre grense og at opptil 30% av den totale Treg-
populasjonen er perifert differensierte. Treg-celler uttrykker et høyt nivå av Foxp3. Det er blitt 
foreslått at perifert differensierte Treg-celler oppregulerer sitt uttrykk av Foxp3 på et tidspunkt 
etter at de har forlatt thymus, og at dette er en slags «sjanse nummer to» for autoreaktive T-
celler til å bli Treg-celler. Perifert differensierte Treg-celler ser ut til å i større grad enn thymalt 
differensierte Treg-celler hemme immunreaksjoner mot fremmede, ikke-farlige antigener. 
Eksempler på dette er, som nevnt tidligere, antigener fra matvarer og bakterier som er del av 
normalfloraen. Da en infeksjon normalt vil føre til en stor mengde fremmede antigener i et 
område, tolkes et lavt nivå av fremmede antigener som noe ufarlig. Det er dermed et lavt nivå 
av fremmede antigener som fører til at en CD4+ T-celle omdannes fra en hjelpercelle til en 
perifert differensiert Treg-celle (36). Dersom en Treg-celle i periferien (uavhengig om den er 
thymalt eller perifert differensiert) blir presentert det selvantigen dens TCR har affinitet for, vil 
cellen hemme aktiviteten til andre T-celler i nærheten. Dette hindrer at andre T-celler som har 
unnsluppet den negative seleksjonen (og ikke er differensiert til Treg-celler) og som er 
autoreaktive mot det samme selvantigenet som Treg-cellen har affinitet for, ikke skal utløse en 
autoimmun reaksjon (2). 
 

2 Metode 
2.1 TaqMan 
Genotypingen ble gjennomført ved hjelp av en metode kalt TaqMan, informasjonen om 
metoden er i stor grad hentet fra brukermanuelen for TaqMan (37). Se figur 2 for illustrasjon 
av prinsippene bak TaqMan (37). TaqMan er en metode (egentlig et varemerke utviklet av 
Applied Biosystems/Thermo Fisher Scientific for bruk i forskningsøyemed) som kan brukes til 
å genotype SNP-er med DNA som utgangspunkt eller kvantifisere RNA. Genotyping av SNP-
er er en endepunktsanalyse, men målingene gjøres med et real time-PCR-apparat. Ved real 
time-PCR leses mengden PCR-produkt kontinuerlig, slik at man kan kvantifisere 
utgangsmaterialet (38). Ved genotyping bruker man allelspesifikke prober, og resultatet leses 
først etter at PCR-en er ferdig. DNA fordeles i brønner på et PCR-brett og til hver brønn tilsettes 
det en mix som inneholder polymerase, primere og to typer prober. Under PCR-programmet 
kjøres det sykluser der dsDNA-et først varmes opp og denatureres til ssDNA, før temperaturen 
deretter senkes til rundt smeltepunktet for primeren, slik at primeren kan bindes og ssDNA-et 
kopieres. Det er i denne fasen med lavere temperatur at også probene fester seg til ssDNA-et. 
Smeltepunktet til et oligonukleotid er den temperaturen der det er en 50/50-likevekt mellom 
oligonukleotidens dsDNA-form og dens dupleks av ssDNA, altså den temperaturen der 
halvparten av oligonukleotidene-trådene er bundet sammen som dsDNA og den andre 
halvparten av trådene har dissosiert fra hverandre og finnes som ssDNA (39, 40). Forholdet 
mellom ssDNA og dsDNA kan uttrykkes som [A]+[B]/[AB], der [A] og [B] er konsentrasjonen 
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av de to ssDNA-trådene, og [AB] er konsentrasjonen av dsDNA-dobbelheliksen som disse 
trådene danner sammen. Ved temperaturer over smeltepunktet vil denne likevekten forskyves 
mot venstre (høyere andel ssDNA-duplekser), og ved temperatur under smeltepunktet vil den 
forskyves mot høyre (høyere andel dsDNA-dobbelheliser). Dette skyldes at høyere temperatur 
svekker hydrogenbindingene mellom baseparene på de to trådene i dsDNA (40). 
 
Probene består av et ssDNA-oligonukleotid med en av fluoroforne FAM eller VIC festet til 5’-
enden og en «quencher», et molekyl som absorberer energien fra fluoroforen, festet til 3’-enden. 
Når proben og quencheren er i nærheten av hverandre vil dermed lyssignalet fra proben være 
betydelig svakere enn når de ikke er i nærheten av hverandre. Det er disse probene som danner 
grunnlaget for at maskinen kan lese hvilke alleler som finnes i det testede DNA-et. I tillegg 
inneholder mixen fluoroforen ROX. ROX brukes av maskinen til kalibrering, ved å sette en 
baseline for emisjonsintensitet som intensiteten fra VIC- og FAM-fluoroforne måles mot. Dette 
er nødvendig for å kontrollere for forskjeller i hvilke bølgelengder sensoren fanger opp mellom 
de ulike brønnene, ved at baseline-bølgelengden forskyves dersom bølgelengdene fra VIC og 
FAM skulle forskyves (41). 
 
En probes ssDNA-oligonukleotid er komplimentær til området som dekker den aktuelle SNP-
en, og vil derfor binde seg her. For hver SNP brukes det et unikt probesett med to prober. Disse 
to probene har hvert sitt ssDNA-oligonukleotid, der forskjellen kun er basen som er ulik mellom 
polymorfismene (f. eks. er denne basen A for proben som binder til T-allelet og G for proben 
som binder til C-allelet). Dette gjør at proben binder seg sterkere til komplementært allel enn 
til feil allel. 
 
Foruten probene binder også primerne seg til ssDNA-et som skal testes. En forward-primer 
binder til 3’-enden av originaltråden (tråden som skal kopieres) og sørger for at DNA-
polymerasen kan binde seg til primer-original-hybriden, slik at det startes polymerisering av 
ssDNA-et til dsDNA. Polymerasen som forlenger den nye DNA-tråden har også en 
exonuclease-funksjon. Enzymet beveger seg bortover ssDNA-tråden som kopieres, og når 
enzymet møter på en base allerede bundet til tråden som kopieres, blir denne basen spaltet fra 
originaltråden. Når enzymet møter på probe-ssDNA-et som er bundet til originaltråden, vil 
probe-ssDNA-et derfor deles opp. Fluorofor og quencher vil da fritt flyte hver for seg og skilles 
derfor spatielt fra hverandre. Dermed opphører hemmingen av fluorescenssignalet. Da den 
komplementære proben binder seg sterkere til originaltråden enn hva proben med 
«sekvensmismatch» gjør, vil det være flere av riktig enn av feil probes fluorofor som frigjøres 
fra sin quencher. Dersom feil probe er bundet til originaltråden, har polymerasen også 
muligheten til å fjerne proben i sin helhet, uten å dele den opp. En reverse-primer binder seg til 
3’-enden av komplementærtråden til den tråden som forward-primeren binder til. Her sørger 
polymerasen for å kopiere opp en ny tråd som en forward-primer kan binde til etter at dette nye 
dsDNA-et er blitt denaturert. 

Når man etter PCR-en bestråler brønnen med en laser vil fargen som reflekteres fra innholdet i 
brønnen være ulik, avhengig av forholdet mellom antallet frigjorte prober av de to typene. 
Styrken på signalet fra hver av de to probene måles deretter av en detektor og tolkes av en 
datamaskin. Hver brønn plottes inn i et diagram, der koordinatene til brønnen bestemmes av 
signalstyrken, som igjen bestemmes av hvilket allel/hvilke alleler som finnes i DNA-et i den 
aktuelle brønnen. Typisk vil det dannes fire klynger med punkter: 
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Figur 2 
Illustrasjon av prinsipper bak TaqMan 
 

 
Steg 1 viser dsDNA som skal genotypes og prober og primere. Steg 2 viser hvor disse komponentene binder til det 
denaturerte DNA-et. Steg 3 viser at polymerasen har forlenget forward-primeren og kløyvd den bundne proben, slik at at 
VIC frigjøres fra quencheren. 
Kilde: Life Technologies Corporation. TaqMan SNP Genotyping Assays User Guide (37). 

 

- En klynge som ligger høyt på Y-aksen og lavt på X-aksen. Disse er homozygote for 
allelet som binder FAM-proben. 

- En klynge som ligger høyt på X-aksen og lavt på Y-aksen. Disse er homozygote for 
allelet som binder VIC-proben. 

- En klynge som ligger middels høyt på både X- og Y-aksen. Disse er heterozygote for 
de to allelene det testes for. 

- En klynge nær origo. Ved disse punktene er signalet fra begge fluorofortypene svake. 
Disse punktene markeres som usikre, da man ikke kan si noe sikkert om hvilken gruppe 
det testede genmaterialet tilhører. 
 

Noen punkter vil kunne havne i et grenseområde mellom homo- og heterozygot. Disse vil 
markeres som usikre av dataprogrammet. Markeringen av en brønn/et punkt kan overstyres 
manuelt, om man ønsker det. 

Man kan deretter lese av skjemaet. Antallet punkter i hver av klyngene vil være antallet 
individer i hver av de aktuelle gruppene. Dataprogrammet som brukes til avlesningen kan også 
gi informasjonen i form av en tekstfil, der informasjonen gis individuelt for hvert individ (hvilke 
alleler som ble funnet hos hvert av de testede individene). 
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Figur 3 
TaqMan-plot fra genotyping av rs878081 
 

 
 
Blå og rød markører er homozygote for henholdsvis T- og C-allelet. Grønne markører er heterozygote. Svarte kryss er usikre 
markører som ikke er overstyrt manuelt. X-aksen viser utslag fra VIC og Y-aksen viser utslag for FAM. 
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Det man observerer ved en 
TaqMan-analyse er altså 
forholdet mellom frigjorte prober 
av de to typene i hver enkelt 
brønn, og dette forholdet styres 
av allelsammensetningen i hver 
av brønnene. TaqMan-plottet 
som returneres fra 
dataprogrammet er en visuell 
fremstilling av denne 
informasjonen. Det er kun én 
SNP som analyseres om gangen. 
Se figur 3 for et eksempel på et 
TaqMan-plot. Dette er TaqMan-
plottet fra min genotyping av 
rs878081. 
 
2.2 Genotyping 
Forskningsgruppen til veilederen 
min hadde på forhånd 
gjennomført genotyping av alt 
genmaterialet for alle SNP-ene. 
Det er data fra denne geno-
typingen jeg baserer resultatene 
mine på. For å bli kjent med 
metoden de brukte, gjennomførte 
jeg genotyping av én av SNP-ene 
(rs878081) på nytt. 
 
På forhånd amplifiserte forskningsgruppen opp både pasient- og kontroll-DNA med Whole 
Genome Amplification (WGA), da det var begrenset mengde pasient-DNA. Deretter fordelte 
de 10ng DNA til hver brønn, før de satte platene med WGA-DNA til å tørke. De brukte 384-
brønners plater.  
 
WGA er en teknikk som brukes til å kopiere DNA, og på den måten øke antallet kopier av 
DNA-prøver. Forskningsgruppen bruktet kitet REPLI-g Mini Kit #1500023 (Qiaqen, Venlo, 
Nederland). Dette er et kit som baserer seg på metoden Multiple Displacement Amplification 
(MDA)(42), som er illustrert i figur 4 (43). MDA bruker enzymet Phi 29-polymerase og 
vilkårlige heksamerer (korte oligonukleotider (44)). Phi 29-polymerasen er en DNA-
polymerase med 3'→5’-aktivitet. Heksamerene binder til denaturert DNA og fungerer som en 
primer for polymerasen, som så kopierer opp DNA-et. Siden heksamerer er tilfeldige vil de 
binde til mange områder på originaltråden, og når polymerasen når fram til 
komplementærtråden dannet fra primeren, vil denne tråden spaltes av, og vil fungere som et 
nytt templat for andre heksamerer (42). 
 
Til TaqMan alleldiskriminerings-oppsettet pipetterte jeg en PCR-mix bestående av 1050µL 2x 
ABsolute qPCR ROX Mix (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA), 42µL 40X Assay 
Mix (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) (assaynumre: rs878081: 
C___2978265_10; rs2075876: C__15863141_10; rs3788113: C___2978255_10; rs760426: 
C____588344_10) og 1008µL vann per 2100µL ferdig PCR-mix. ABsolute qPCR ROX Mix 

Figur 4 
Prinsipp bak Multiple Displacement Amplification 

 

 
Rød piler: primere; lys blå linje: originaltråd; mørk blå linje: kopiert 
tråd; hvit disk: polymerase. 
Kilde: Qiagen. Illustrasjon av MDA-prinsipper (43). 
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inneholder Taq-polymerase, nukleotider og ROX-fluoroforer. 40X Assay Mix inneholder 
primere og prober. Den brukte mengden Assay Mix er 80% av hva produsenten anbefaler (37), 
men tidligere tester forskningsgruppen har gjort har vist at dette er tilstrekkelig (Siri T. Flåm, 
desember 2016 personlig meddelelse). 
 
Etter platene med DNA hadde tørket tilsatte jeg 4,9µL av den ferdige PCR-mixen til hver av 
brønnene med DNA, før jeg sentrifugerte platen. Deretter gjennomførte jeg PCR med PCR-
maskinen GeneAmp PCRsystem 9700. I henhold til brukermanualen for ABsolute qPCR ROX 
Mix (45) brukte jeg følgende program: 

a) Enzymaktivering: 15 minutter på 95C 
b) Denaturering: 15 sekunder på 95C 
c) Forlenging: 60 sekunder på 60C 

b) og c) kjørte annenhver gang i 40 sykluser. Etter disse 40 syklusene ble brettet kjølt ned til 
4C. Jeg analyserte resultatene av TaqMan-kjøringen i programmet SDS 2.4 (46) på en 
Windows-maskin koplet til en 7900HT Fast Real-Time PCR System-maskin (47). 
 
2.3 Materiell 
Deltakerne i studiene ble fordelt til én av to grupper på bakgrunn av sykdomsstatus (pasienter 
og kontroller i hver sin gruppe). I pasientgruppen var det 935 individer, hvorav 540 var ACPA-
positive (57,8%) og 338 (36,1%) var ACPA-negative. 57 pasienter var uten kjent ACPA-status. 
I kontrollgruppen var det 1111. Andelen menn var 22,7% i pasientgruppen og 44,6% i 
kontrollgruppen. 
 
Deltakerne i pasientgruppen er fra fire kohorter rekruttert via Diakonhjemmet sykehus. 615 er 
fra Oslo RA-register, 215 er fra EURIDISS-kohorten (EUropean Research on Incapacitating 
DIsease and Social Support cohort), 115 er fra kohorter fra tidligere studier, hvorav 81 er fra 
en kohorte som ble undersøkt for tegn på RA med MR og 34 fra en kohorte behandlet med anti-
TNF-behandling. 935 av disse 945 pasientene var med i studien. Alle pasienter oppfylte 
American Rheumatism Association sine RA-kriterier fra 1987. Alle deltakere i kontrollgruppen 
er fra Det norske benmargsgiverregisteret. 
 
Det er gitt etisk godkjenning for alle biologiske prøver og alle deltakere har gitt informert 
samtykke til å være med i studien. REK-nummer: pasienter 2012/2285, 2010/719; kontroller 
2009/1179 S-04279. 
 
Det ble gjennomført genotyping ved TaqMan-alleldiskriminering av fire SNP-er: rs878081, 
rs2075876, rs3788113 og rs760426. For rs878081 er de to mulige basene C og T, mens det for 
de tre andre er A og G. For hver SNP så jeg på frekvenser for hver av de to allelene og for hver 
av de tre mulige genotypene; homozygot for CC/AA, homozygot for TT/GG og heterozygot 
CT/AG. Jeg så også på beregnede frekvenser haplotyper av to, tre og fire SNP-er (se figurer 7-
10). 
 
2.4 Databehandling 
Kromosomposisjon fant jeg i databasen dbSNP (48) (se tabell 3). Jeg regnet ut suksessrate for 
genotypingen av SNP-ene (Genotype Success Rate, GSR) og Hardy-Weinberg-likevekt 
(HWE). Kvalitetskriteriet for sukesessrate var GSR>0,98 for hver av SNP-ene og kriteriet for 
HWE var p>0,05 for hver av SNP-ene for å inkludere dem i videre analyser. GSR angir antall 
deltakere med kjent allel av en SNP dividert på det totale antallet deltakere. Hvorvidt allelene 
var i Hardy-Weinberg-likevekt ble vurdert for prøvematerialet som helhet, samt for pasienter 
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og kontroller hver for seg. HWE regnes ut ved å undersøke om det er en statistisk signifikant 
forskjell mellom den faktiske genotypefordelingen og den genotypefordelingen man ville 
forvente å finne ut ifra allelfrekvensene dersom genotypene var fordelt eksakt slik en Hardy-
Weinberg-fordeling skulle tilsi. Dette vil si at genotypefrekvensene vil være p2+2pq+q2=1, der 
p er frekvensen av allel A, q er frekvensen av allel a, p2 er frekvensen av genotype AA, 2pq er 
frekvensen av genotype Aa og q2 er frekvensen av genotype aa. Dersom det ikke er en statistisk 
signifikant forskjell mellom disse to fordelingene, aksepterer man hypotesen om at genotypene 
er i Hardy-Weinberg-likevekt. Med unntak av HWE ble alle utregninger for pasientgruppen 
gjort for gruppen som helhet og for ACPA-positive og ACPA-negative pasienter i hver sin 
gruppe. Totalt ble det altså tre datasett: Pasienter (uten hensyn på ACPA-status) vs. kontroller, 
ACPA-positive pasienter vs. kontroller og ACPA-negative pasienter vs. kontroller. 
 
Basert på allel- og genotypefrekvens regnet jeg ut oddsratio (OR) for å lide av RA, med 
tilhørende konfidensintervall og p-verdi. Jeg gjorde dette for enkeltallelene, genotypene og hver 
av de teoretisk mulige haplotypene i kombinasjoner på 2, 3 og 4 SNP-er. Statistisk signifikant 
p-verdi ble satt til p<0,05. Alle p-verdier, både ved beregning av OR og HWE, ble regnet ut 
ved å først bruke Pearsons kji-kvadrattest manuelt i Microsoft Excel, og deretter bruke 
programmets innebygde funksjon for å regne ut p-verdi fra svaret av kji-kvadrattesten. OR er 
et effektmål som tallmessig viser assosiasjonen mellom et gitt utfall og eksponering for en 
risikofaktor for dette utfallet, og måler hvor stor denne assosiasjonen er. Som navnet tilsier, er 
OR en ratio mellom oddsen for at et utfall skjer ved eksponering, dividert på oddsen for at et 
utfall ikke skjer ved den samme eksponeringen. OR regnes ut etter følgende formel: 
 

Eksponert, utfall skjer
Ikke eksponert, utfall skjer

Eksponert, utfall skjer ikke
Ikke eksponert, utfall skjer ikke

�  

 
Ved OR=1,0 er det ingen forskjell i hyppigheten av et utfall mellom eksponerte og ikke-
eksponerte, ved OR<1,0 er det lavere hyppighet for dette utfallet blant eksponerte og ved 
OR>1,0 er det høyere hyppighet for dette utfallet blant eksponerte. Kjikvadrat og p-verdi er 
begge signifikansmål. Dette vil si at det måles hvor sannsynlig det er at en observert forskjell 
mellom to grupper oppsto tilfeldig og ikke fordi det foreligger en faktisk forskjell mellom disse 
gruppene. Når denne sannsynligheten er lav nok, beskrives forskjellen som statistisk 
signifikant. Hva «lav nok» vil si er skjønnsmessig og varier, men ofte brukes 0,05 som grensen 
for en signifikant p-verdi. P-verdien er sannsynligheten for at den observerte forskjellen oppsto 
tilfeldig. Ved p=0,05 vil derfor 19 av 20 assosiasjoner være korrekte, da 1/0,05=20, som vil si 
at hver 20. påviste forskjell er tilfeldig. Dette vil være et problem når man utfører mange tester: 
enkelt sagt vil dette si at om man utfører 1000 tester, vil man forvente at 50 av dem feilaktig 
viser signifikans. 
 
Ofte oppgis effektmål med et konfidensintervall. Konfidensintervallet er et spenn av verdier, 
der man med en gitt sannsynlighet vil finne den sanne effektstørrelsen i dette spennet. Dersom 
en har bestemt at p=0,05 er grensen for statistisk signifikans, oppgir en et 95% 
konfidensintervall (95% KI), der man med 95% sikkerhet vil finne den sanne effektstørrelsen. 
Effektmålet og signifikansmålet bidrar sammen til å skape konfidensintervallet. Et ikke-
signifikant resultat vil ha et konfidensintervall som inneholder verdier på begge sider av den 
verdien som tilsier ingen forskjell. For OR vil dette si verdier både over og under 1,0.  
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Koplingsulikevekt (linkage disequilibrium, LD) ble regnet ut i Haploview 4.2 (49), som også 
ble brukt til å tegne LD-plots. Beregnede haplotypefrekvenser er regnet ut av Unphased 3.1.7 
(50). Dersom en haplotype forekom sjeldnere enn 10-6 ganger satte jeg verdien lik 0. Om 
prevalensen av en haplotype ikke ble oppgitt av programmet (fordi den var for sjelden), satte 
jeg verdiene for både pasienter og kontroller for haplotypen lik 0. Siden verdiene er utregnete 
anslag, oppgis verdiene med desimaler. Programmet oppgir totalt fire siffer, og antallet oppgitte 
desimaler varier derfor mellom null og tre. Utregning av teststyrke og tegning av power-plots 
er gjort i PS: Power and Sample Size Calculation (51). Teststyrke («statistical power») er 
sannsynligheten for at en korrekt kan avvise nullhypotesen H0 (i denne studien vil det si 
OR=1,00) og akseptere den alternative hypotesen, gitt at den alternative hypotesen H1 faktisk 
er sann. Utregning av allel- og genotypefrekvenser, OR med konfidensintervall og tilhørende 
p-verdier for alleler, genotyper og haplotyper og hvorvidt allelene var i HWE er gjort manuelt 
i Microsoft Excel og deretter kontrollert med Haploview og Unphased. 
 

3 Resultater 
3.1 Styrkeberegning 
Strykeberegningene er her regnet ut med cut-off for signifikant p-verdi lik 0,05. Antallet 
pasienter og kontroller er henholdsvis 935 og 1111. Gitt en teststyrke på 80% (som er den 
grensen man gjerne bruker for å si at en studie har tilstrekkelig styrke), vil man ved ulike 
frekvenser for det sjeldneste allelet (Minor Allele Frequency, MAF) kunne detektere disse 
effektstørrelsene: 
 

MAF 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 
OR 0,632/1,469 0,720/1,347 0,756/1,303 0,773/1,286 0,779/1,283 

 
Ønsket påvisbar OR er skjønnsmessig, og ikke resultat av noen matematisk eller statistisk 
utregning. Se figur 5 nedenfor for grafisk fremstilling av teststyrke (power) ved ulik MAF og 
ønsket påvisbar OR. 

 

Figur 5 
Grafisk fremstilling av teststyrke ved ulike MAF og ønsket påvisbar OR 
 

 
Grafene er tegnet med utgangspunkt i 935 kasus og 1111 kontroller. MAF nærmere 0,500 og OR lenger unna 1,0 gir økt 
teststyrke. Grafene for 0,4 og 0,5 overlapper i stor grad i dette diagrammet, og er derfor vanskelige å skille fra hverandre. 
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Tabell 3 
Posisjon, GSR, polymorfisme og HWE-p-verdi for inkluderte SNP-er 
SNP Kromosom-

posisjon 
GSR Allel HWE (p-verdi) 

(MajorMinor) Pasienter Kontroller 
rs878081 44288394 0,999 CT 0,2264 0,8340 
rs2075876 44289270 0,996 GA 0,9185 0,4459 
rs3788113 44295737 0,993 AG 0,2953 0,6152 
rs760426 44295931 0,997 AG 0,8612 0,6803 

 

 

3.2 Kvalitetskontroll og normalfrekvenser 
GSR var >98% for hver av SNP-ene. Både pasienter og kontroller var i Hardy-Weinberg-
likevekt for alle SNP-ene (p>0,05), se tabell 3. Alle SNP-er passerte dermed 
kvalitetskontrollen og ble med i videre analyser. 
 
For å gi et inntrykk av i hvor stor grad vår kontrollgruppe samsvarer med frekvenser fra andre 
undersøkte befolkninger, vil jeg i dette avsnittet sammenlikne MAF (Minor Allele Frequency 
= frekvensen av det sjeldneste av de to allelene) og genotypefrekvenser mellom vår 

Tabell 4 
Allelfrekvenser (MAF) for norske kontroller og kaukasisk, han-kinesisk og japansk 
befolkning fra 1000 Genomes Project 
SNP Allel Kontroller 1KG-CEU 1KG-CHB 1KG-JPT 

rs878081 T 0,252 0,333 0,078 0,183 

rs2075876 A 0,106 0,116 0,481 0,337 

rs3788113 G 0,217 0,247 0,456 0,346 

rs760426 G 0,137 0,187 0,447 0,365 

Minor-allelet er det samme i alle befolkningene. CEU er befolkning av nord- og vesteuropeisk opprinnelse i Utah, USA. 
CHB er han-kinesisk befolkning fra Beijing. JPT er japansk befolkning fra Tokyo. 
 
Tabell 5 
Genotypefrekvenser for våre norske kontroller og kaukasisk, han-kinesisk og japansk 
befolkning fra 1000 Genomes Project 

SNP Genotype Kontroller 1KG-CEU 1KG-CHB 1KG-JPT 

rs878081 

CC 0,559 0,465 0,864 0,663 

CT 0,379 0,404 0,117 0,308 

TT 0,062 0,131 0,019 0,029 

rs2075876 

GG 0,797 0,778 0,301 0,452 

AG 0,194 0,212 0,437 0,423 

AG 0,009 0,010 0,262 0,125 

rs3788113 

AA 0,611 0,556 0,330 0,452 

AG 0,345 0,394 0,427 0,404 

GG 0,044 0,051 0,243 0,144 

rs760426 

AA 0,744 0,646 0,340 0,433 

AG 0,239 0,333 0,427 0,404 

GG 0,017 0,020 0,233 0,163 

CEU er befolkning av nord- og vesteuropeisk opprinnelse i Utah, USA. CHB er han-kinesisk befolkning fra Beijing. JPT er 
japansk befolkning fra Tokyo. 
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kontrollgruppe og publiserte frekvenser. Jeg har valgt å presentere tall for kaukasisk befolkning 
(CEU), han-kinesisk befolkning (CHB) og japansk befolkning (JPT) fra datasettet  
1000 Genomes Project (1KG). Dette er et prosjekt som genotyper individer av ulik etnisitet 
(52). Se tabell 4 for allelfrekvenser og tabell 5 for genotypefrekvenser. 
 

3.3 Assosiasjon mellom SNP-er og RA-forekomst 
For rs3788113 var prevalensen av G-allelet 0,185 i pasientgruppen og 0,217 i kontrollgruppen. 
For denne SNP-en var dermed det å ha G-allelet assosiert med en redusert risiko for å utvikle 
RA (OR=0,82; p=0,0116). Å være homozygot for A-allelet ga OR=1,23 (p=0,0240). De to 
andre genotypene ga ingen statistisk signifikant OR i pasientgruppen som helhet. I 
undergruppen med de ACPA-positive pasientene innebar det å være heterozygot OR=0,78 
(p=0,0295). Denne gruppen hadde også en høyere OR enn pasientgruppen som helhet for AA-
genotypen (OR=1,33; p=0,0109). Også for rs760426 var G-allelet assosiert med en redusert 
risiko for å ha RA (OR=0,75; p=0,0030). Å være homozygot for A-allelet ga OR=1,37 
(p=0,0029), mens det å være heterozygot ga OR=0,74 (p=0,0060). Å være homozygot for G-
allelet ga en ytterligere reduksjon i risiko, men det var for få pasienter med GG-genotypen til 
at dette var statistisk signifikant (OR=0,68; p=0,1259). Da G-allelet beskyttet mot RA, er det 
allikevel en rimelig antakelse at også GG-genotypen beskytter mot RA. Forskjellene var større 
mellom kontroll- og ACPA(+)-gruppen: for G-allelet var OR=0,70 (p=0,0022), for AA-
homozygositet var OR=1,49 (p=0,0019) og for heterozygositet var OR=0,68 (p=0,0038). 
 
For rs2075876 og rs878081 var ingen alleler eller genotyper av statistisk signifikant betydning 
for RA-disposisjon. I gruppen med de ACPA-negative-pasientene var det ingen statistisk 
signifikante verdier for noen av SNP-ene. Se tabell 6 for MAF og OR og p-verdier for minor-
allelet og tabell 7 for genotypefrekvenser, OR og p-verdier for genotyper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6 
Assosiasjon mellom SNP-alleler og RA-pasienter, inkludert ACPA-undergrupper, 
sammenliknet med kontroller 
SNP Kont.  ACPA+/-   ACPA+   ACPA- 

  MAF  MAF OR p   MAF OR p   MAF OR p 

rs878081 0,252 0,256 1,02 0,7515 
 

0,261 1,05 0,5727 
 

0,259 1,04 0,7023 

rs2075876 0,106 0,105 0,99 0,9224 
 

0,101 0,95 0,6562 
 

0,109 1,03 0,8453 

rs3788113 0,217 0,185 0,82 0,0116 
 

0,179 0,79 0,0119 
 

0,193 0,86 0,1816 

rs760426 0,137 0,106 0,75 0,0030   0,099 0,70 0,0022   0,117 0,84 0,1946 

Kont: kontroller; ACPA+/-: alle pasienter; ACPA+: ACPA-positive pasienter; ACPA-: ACPA-negative pasienter. 
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Tabell 7 
Assosiasjon mellom SNP-genotyper og RA-pasienter, inkludert ACPA-undergrupper, 
sammenliknet med kontroller 

  rs878081 rs2075876 
  CC CT TT AA AG GG 

Kont. 
n=1111 

Frekvens 0,559 0,379 0,062 0,009 0,194 0,797 

A
C

P
A

+
/-

 
n=

93
5 

Frekvens 0,546 0,396 0,058 0,011 0,189 0,801 

OR 
(95% KI) 

0,95 1,07 0,93 1,19 0,97 1,02 

(0,80-1,13) (0,92-1,26) (0,67-1,29) (0,49-2,86) (0,79-1,18) (0,84-1,24) 

p 0,5616 0,4323 0,6558 0,7050 0,7662 0,8426 

A
C

P
A

+
 

n=
54

0 

Frekvens 0,542 0,395 0,063 0,019 0,165 0,817 

OR 
(95% KI) 

0,93 1,07 1,02 2,06 0,82 1,13 

(0,76-1,15) (0,88-1,31) (0,68-1,52) (0,85-4,99) (0,63-1,06) (0,88-1,46) 

p 0,5139 0,5353 0,9243 0,1003 0,1540 0,3484 

A
C

P
A

- 
n=

33
8 

Frekvens 0,538 0,405 0,056 0,000 0,217 0,783 

OR 
(95% KI) 

0,92 1,12 0,9 0 1,15 0,92 

(0,72-1,18) (0,88-1,42) (0,54-1,50)  (0,86-1,54) (0,69-1,22) 

p 0,5068 0,3827 0,6912 0,0800 0,3467 0,5688 

    
  rs3788113 rs760426 
  AA AG GG AA AG GG 

Kont. 
n=1111 Frekvens 0,611 0,345 0,044 0,744 0,239 0,017 

A
C

P
A

+
/-

 
n=

93
5 

Frekvens 0,659 0,312 0,029 0,800 0,188 0,012 

OR 
(95% KI) 

1,23 0,86 0,64 1,37 0,74 0,68 

(1,03-1,48) (0,73-1,02) (0,41-1,00) (1,11-1,69) (0,61-0,90) (0,34-1,37) 

p 0,0240 0,1149 0,0678 0,0029 0,0060 0,1259 

A
C

P
A

+
 

n=
54

0 

Frekvens 0,675 0,291 0,034 0,813 0,176 0,011 

OR 
(95% KI) 

1,33 0,78 0,75 1,49 0,68 0,64 

(1,07-1,65) (0,63-0,97) (0,44-1,27) (1,16-1,93) (0,53-0,87) (0,26-1,58) 

p 0,0109 0,0295 0,2968 0,0019 0,0038 0,3446 

A
C

P
A

- 
n=

33
8 

Frekvens 0,638 0,338 0,024 0,780 0,205 0,015 

OR 
(95% KI) 

1,12 0,97 0,52 1,22 0,82 0,86 

(0,87-1,45) (0,76-1,25) (0,25-1,11) (0,91-1,64) (0,61-1,10) (0,33-2,27) 

p 0,3674 0,8246 0,0878 0,1765 0,1953 0,7685 
Kont: kontroller; ACPA+/-: alle pasienter; ACPA+: ACPA-positive pasienter; ACPA-: ACPA-negative pasienter. 
3 ACPA-positive hadde ukjent genotype for rs878081. 7 kontroller og 2 ACPA-negative pasienter hadde ukjent genotype 
for rs2075876.  9 kontroller, 4 ACPA-positve pasienter og 1 ACPA-negativ pasient hadde ukjent genotype for rs378113. 5 
kontroller og 1 ACPA-negativ pasient hadde ukjent genotype for rs760426. 

 

3.4 Haplotyper og koplingsulikevekt 
En haplotype er et sett med alleler som ligger på det samme kromosomet. Et avkom arver 
halvparten av sine kromosomer fra hver forelder. Allikevel er ikke avkommets kromosomer 
perfekte kopier av foreldrenes, da det i tillegg skjer en rearrangering, altså at områder på to 
homologe kromosomer bytter plass. Dette gjør at det oppstår nye kombinasjoner. Over 
generasjoner vil loci som ligger nær hverandre være sterkere koblet og det vil ikke være en 
tilfeldig fordeling av alleler på de to loci, slik at visse alleler er i koblingsulikevekt. Når man 
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ser på enkelt-SNP-er, får man naturlig nok kun informasjon om den SNP-en alene. Ved å se på 
haplotyper kan man se på disse SNP-ene samlet. Dette har flere fordeler. Gjennom 
koblingsulikevekt kan en plukke opp en kausal SNP som kanskje ikke er blant de man har i 
testpanelet, og dette kan i mange tilfeller gjøres mer spesifikt med en haplotype enn en enkelt 
SNP. Dette kan øke styrken til undersøkelsen hvis koblingsulikevekten er høy, gjennom at man 
reduserer antall tester. I tillegg er det det transkriberte peptidet som helhet som påvirker dets 
funksjon. SNP-er som er del av koden for det samme peptidet, eller som påvirker 
transkripsjonen av det, vil kunne ha andre effekter sammen enn hva man vil forvente at de har 
hver for seg. Variasjoner i befolkningen henger i tillegg sammen med haplotyper, og ikke kun 
enkelt-SNP-er (53). 
 
Frem til nå har jeg kun presentert data for ett allel eller én genotype om gangen. I denne delen 
vil jeg presentere data for de ulike haplotypene som kan dannes ved kombinering av to, tre eller 
alle fire SNP-ene vi har undersøkt. 
 
Totalt var det 72 teoretiske haplotyper. Av disse var det 14 haplotyper som ikke forekom i 
kontrollgruppen. I pasientgruppen var det syv haplotyper som ikke forekom i totalmaterialet, 
fire som ikke forekom i ACPA(+)-gruppen og 15 som ikke forekom i ACPA(-)-gruppen. 
 
For grafisk fremstilling av assosiasjon mellom haplotyper der både rs3788113 og rs760426 
inngår og RA-disposisjon, se figurer 7-10 nedenfor. Ved diskusjon av haplotyper nedenfor 
nevner jeg allelene for SNP-ene i stigende rekkefølge av SNP-enes kromosomposisjon (i 
rekkefølge: rs878081, rs2075876, rs3788113, rs760426. Se tabell 3). For eksempel vil 
haplotypen med C-allelet til rs878081, A-allelet til rs2075876 og G-allelet til rs3788113 nevnes 
som CAG-haplotypen til disse tre SNP-ene. 
 
Koplingsulikevekt 
Koplingsulikevekt (LD) er et mål som beskriver i hvor stor grad to loci arves sammen. Hvis det 
var slik at rearrangeringen av kromosomer var helt tilfeldig, ville man forvente at det på 
befolkningsbasis var slik at begge alleler av et locus hadde lik sannsynlighet til å eksistere 
sammen med et gitt allel av et annet locus på det samme kromosomet. I praksis er det derimot 
ikke slik. Dette skyldes at enkelte loci er mer eller mindre sannsynlig i å arves sammen med 
enkelte andre loci. Hvor tett ulike loci er koplet uttrykkes av målet koplingsulikevekt. Det 
brukes to mål for LD: D’ og r2. D’ er «enveis», mens r2 er «toveis». Begge målene går fra 0 til 
1, dette tilsvarer grovt 0% til 100%. Ved D’=1 observeres maksimalt tre av de fire mulige 
haplotypene mellom to SNP-er, siden et av allelene på en av SNP-ene alltid observeres sammen 
et bestemt allel på den andre SNP-en. Ved r2=1 observeres eksakt to av de fire mulige 
haplotypene mellom to SNP-er. Dette er fordi et av allelene på en av SNP-ene alltid observeres 
sammen med et bestemt allel av den andre SNP-en, og motsatt. De to andre allelene må derfor 
også alltid observeres sammen (54).  
 
rs878081 og rs2075876 var de eneste SNP-ene som ble definert til å være i samme blokk (se 
figur 6). Her var D’=0,97 og r2=0,03. At D’ var så høy mens r2 var så lav kan skyldes lav MAF, 
siden haplotypen med begge minor-allelene da har liten sannsynlighet for å forekomme. Det 
var også dette som var tilfellet her. I kontrollgruppen var det ingen som hadde TA-haplotypen 
av disse to SNP-ene. Den lave r2-verdien tyder på at disse SNP-ene ikke er tett korrelert, til 
tross for sin høye D’. Mellom de to SNP-ene som viste statistisk signifikante resultater for SNP-
ene isolert, rs3788113 og rs760426, var D’=0,86 og r2=0,41. Det var denne haplotypen som 
hadde høyest r2, og det er også disse to SNP-ene som ligger nærmest hverandre på kromosomet. 
Ikke overraskende var det generelt slikt at jo lenger unna hverandre to SNP-er lå, jo svakere var  
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koplingen mellom dem. LD-resultatene var det samme i hver av undergruppene som i 
totalmaterialet. Se figur 6 for D’ og r2. 
 
Haplotyper av to SNP-er 
For rs878081 og rs2075876 var CG-haplotypen den hyppigste (0,641), deretter TG (0,235) og 
CA (0,105). Ingen av disse haplotypene var assosiert med forekomst av RA (p=0,7515 for CA; 
p=0,9193 for CG; p=0,8443 for TG). TA-haplotypen forekom ikke i kontrollgruppen, og 
forekom 3,5 ganger i pasientgruppen. Det er derfor ikke mulig å regne ut noen oddsratio, men 
p-verdien (p=0,0409) var statistisk signifikant. 
 
For rs3788113 og rs760426 var AA-haplotypen den hyppigst forekommende både hos pasienter 
(0,807) og kontroller (0,767). AA-haplotypen hadde OR=1,27 (p=0,0020). Risikoen for å lide 
av RA var redusert ved AG- (OR=0,53; p=0,0297) og GG-haplotypene (OR=0,79; p=0,0193). 
GA-haplotypen var ikke statistisk signifikant assosiert med RA-forekomst (OR=0,89; 
p=0,3096). Som nevnt var dette de to SNP-ene som var signifikante hver for seg. Dette kommer 
her tydeligere til uttrykk, ved at tre av de fire haplotypene mellom disse SNP-ene var signifikant 
assosierte med RA. 
 
Haplotyper av tre SNP-er  
For haplotyper der tre av SNP-ene inngår, var det 10 som viste seg å være statistisk signifikante 
i både totalgruppen og ACPA(+)-gruppen. I tillegg til disse 10 var GGA-haplotypen av 
rs2075876-rs3788113-rs760426 statistisk signifikant i total-gruppen og TAG-haplotypen av 
rs878081-rs3788113-rs760426 statistisk signifikant i ACPA(+)-gruppen. I ACPA(-)-gruppen 
var det to haplotyper med tre SNP-er som var statistisk signifikante: CGG-haplotypen av 
rs878081-rs2075876-rs3788113 (OR=0,59; p=0,0024) og GGA-haplotypen av rs2075876-
rs3788113-rs760426 (OR=0,32; p=0,0012). Sistnevnte er den eneste haplotypen, uavhengig om 
det inngår to, tre eller fire SNP-er, som var signifikant i ACPA(-)-gruppen uten å være 
signifikant i ACPA(+)-gruppen. Den var statistisk signifikant i totalgruppen. 

Figur 6 
Koplingsulikevektsplots for undersøkte SNP-er 
 

 
 

Venstre: D'. Høyre r2. Linjen over SNP-navnene viser hvor på kromosomet SNP-ene ligger i forhold til hverandre. 
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Haplotyper av fire SNP-er 
For haplotyper der alle SNP-ene inngår forekom 10 av de 16 teoretiske mulighetene i 
kontrollgruppen og ytterligere tre i pasientgruppen. Fire av disse hadde p<0,05: CGAA 
(OR=1,16; p=0,0223), CGAG (OR=0,47; p=0,0153), CGGA (OR=0,54; p=0,0015) og TGGA 
(p=0,0119). For TGGA er det ikke mulig å regne ut oddsratio, da den ikke forekom i 
kontrollgruppen. I gruppen med de ACPA-positive pasientene var i tillegg CAGG (OR=0,50; 
p=0,0186), TAGA (p=0,0471), TAGG (p=0,0086) og TGAG (p=0,0319) signifikante, de tre 
siste alle uten mulighet for å regne ut OR, da de ikke forekom i kontrollgruppen. TAGG og 
TGAG forekom i gruppen med de ACPA-positive pasientene, uten å forekomme i 
pasientgruppen som helhet. Dette skyldes de premissene som er beskrevet ved beregning av 
haplotypefrekvenser. CGAA (OR=1,18) og CGAG (OR=0,19) hadde begge OR lenger fra 1,00 
i ACPA(+)-gruppen enn i pasientgruppen som helhet, mens CGGA (OR=0,63) hadde OR 
nærmere 1,00 i ACPA(+)-gruppen. CGGA var den eneste haplotypen der alle SNP-ene inngår 
som viste seg å være statistisk signifikant i APCA(-)-gruppen (OR=0,33; p=0,0013). 

 
Figur 7 
Odds-ratio med 95% KI og signifikante p-verdier for haplotyper av rs3788113-rs760426 
 

 
 

 AA AG GA GG 
Kont n=1686 n=36,56 n=212,6 n=264,4 
ACPA+/- n=1499 n=16,44 n=162,4 n=180,6 
ACPA+ n=872,4 n=7,636 n=93,64 n=98,36 
ACPA- n=535,3 n=7,689 n=57,69 n=71,31 
Kun signifikante p-verdier er vist (p<0,05).  
Kont: kontroller; ACPA+/-: alle pasienter; ACPA+: ACPA-positive pasienter; ACPA-: ACPA-negative pasienter. 
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Figur 8 
Odds-ratio med 95% KI og signifikante p-verdier for haplotyper av 
rs878081-rs3788113-rs760426 
 

 

 CAA CAG CGA CGG TAA TGG 
Kont n=1195 n=36,63 n=212,6 n=201,6 n=491,3 n=62,75 
ACPA+/- n=1079 n=16,33 n=152,9 n=129,3 n=415,1 n=50,40 
ACPA+ n=627,3 n=5,151 n=87,24 n=68,26 n=240,0 n=29,11 
ACPA- n=380,7 n=7,669 n=57,67 n=50,91 n=154,6 n=20,42 
Kun signifikante p-verdier er vist (p<0,05). Haplotyper som ikke er nevnt forekom ikke i kontrollgruppen.  
Kont: kontroller; ACPA+/-: alle pasienter; ACPA+: ACPA-positive pasienter; ACPA-: ACPA-negative pasienter. 

 
Figur 9 
Odds-ratio med 95% KI og signifikante p-verdier for haplotyper av 
rs2075876-rs3788113-rs760426 
 

 

 AAA AGA AGG GAA GAG GGA GGG 
Kont n=37,75 n=119,2 n=36,09 n=1459 n=16,39 n=43,23 n=144,5 
ACPA+/- n=45,31 n=127,3 n=58,38 n=1636 n=35,54 n=82,22 n=203,1 
ACPA+ n=25,11 n=63,01 n=18,88 n=847,3 n=7,550 n=30,54 n=79,57 
ACPA- n=9,038 n=49,39 n=13,57 n=524,2 n=7,769 n=8,381 n=57,66 
Kun signifikante p-verdier er vist (p<0,05). Haplotyper som ikke er nevnt forekom ikke i kontrollgruppen.  
Kont: kontroller; ACPA+/-: alle pasienter; ACPA+: ACPA-positive pasienter; ACPA-: ACPA-negative pasienter. 
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Figur 10 
Odds-ratio med 95% KI og signifikante p-verdier for haplotyper av 
rs878081-rs2075876-rs3788113-rs760426 
 

 
 

 CAAA CAAG CAGA CAGG CGAA CGAG CGGA CGGG TGAA TGGG 
Kont n=44,38 n=1,029 n=127,6 n=58,01 n=1149 n=34,70 n=82,14 n=140,3 n=488,0 n=62,95 
ACPA+/- n=35,64 n=2,197 n=115,8 n=35,03 n=1038 n=13,89 n=37,90 n=96,61 n=418,2 n=48,13 
ACPA+ n=22,72 n=2,178 n=61,40 n=14,43 n=604,2 n=3,331 n=25,72 n=54,03 n=240,3 n=25,43 
ACPA- n=8,979 n=0 n=49,49 n=13,63 n=370,5 n=7,832 n=8,442 n=36,20 n=153,7 n=21,34 
Kun signifikante p-verdier er vist (p<0,05). Haplotyper som ikke er nevnt forekom ikke i kontrollgruppen. 
CAAG forekom ikke blant de ACPA-negative pasientene.  
Kont: kontroller; ACPA+/-: alle pasienter; ACPA+: ACPA-positive pasienter; ACPA-: ACPA-negative pasienter. 

 
3.5 Konklusjon 

Ut i fra resultatene presentert over kan vi samlet sett si at i vårt studiemateriale viste SNP-ene 
rs3788113 og rs760426 assosiasjon med RA-disposisjon, mens rs878081 og rs2075876 ikke 
gjorde det. Haplotyper der risikoallelet på både rs3788113 og rs760426 inngikk viste sterkere 
effektstørrelse (OR lenger borte fra 1,0) enn assosiasjonstest for enkeltalleler. Assosiasjonen 
nådde ikke genom-vid signifikans og må sees opp imot assosiasjonsresultater fra andre studier.  
 
3.6 Sammenlikning med andre studier – sammendrag av studier 

I tillegg til å se på resultatene fra genotypingen forskningsgruppen til veilederen min har gjort, 
har jeg også sett på tre andre kasus-kontroll-studier som har sett på assosiasjon mellom RA og 
SNP-er i AIRE-genet. Disse studiene er gjort på spansk kaukasisk befolkning (García-Lozano 
et al.)(55), kinesisk han-befolkning (Feng et al.)(56) og japansk befolking (Terao et al.)(57). 
Jeg vil her oppsummere deres funn for de SNP-ene som er felles mellom deres studier og vår. 
Tabell 4 og 5 viser MAF og genotypefrekvenser for de aktuelle SNP-ene fra Thousand 
Genomes Project for befolkningene disse tre studiene er gjort på (52). Se figur 11 for grafisk 
fremstilling av assosiasjon for rs878081, rs2075876 og rs760426 i vår studie og de tre andre 
studiene. 
 
García-Lozano et al. undersøkte kun to av SNP-ene vi inkluderte i vår studie: rs878081 og 
rs2075876. Deltakerne i denne studien var 472 RA-pasienter og 475 etnisk matchede kontroller. 
I kasusgruppen var det 121 menn og 351 kvinner (25,6% menn og 74,4% kvinner). 82,2% av 
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pasientene var ACPA-positive. For rs878081 var MAF 0,195 i kasusgruppen og 0,254 i 
kontrollgruppen. Dette ga OR=1,41 (95% KI 1,13-1,75, p=0,0022) for C-allelet. Det  
ble ikke påvist noen assosiasjon mellom rs878081 og ACPA-status. For rs2075876 var MAF 
0,116 i kasusgruppen og 0,114 i kontrollgruppen. Forfatterne oppga ikke selv OR og nøyaktig 
p-verdi, da p var >0,05. De så også på CC-genotypen av rs878081. Denne hadde frekvens på 
0,656 i kasusgruppen og 0,564 i kontrollgruppen. Dette ga OR=1,47 (95% KI 1,12-1,93, 
p=0,136). Kun de samlede tallene for de to andre genotypene for rs878081 er oppgitt, og 
prevalensene er da naturlig nok 0,344 i kasusgruppen og 0,436 i kontrollgruppen. Forfatterne 
så ikke på genotyper for rs2075876. García-Lozano et al. valgte å ikke undersøke assosiasjon 
mellom RA og rs760426, da den har lav MAF (<0,200) hos kaukasere. 
 
Feng et al. så på tre av SNP-ene vi så på: rs878081, rs2075876 og rs760426. Deltakerne i denne 
studien var 691 RA-pasienter, hvorav 321 (46,5%) var menn, og 800 kontroller, hvorav 332 
(41,5%) var menn. 390 (56,4%) av pasientene var ACPA-positive, 301 (43,5%) var ACPA-
negative. De oppgitte p-verdiene for denne studien er justert for alder og kjønn, 
konfidensintervallene er ikke justert. For rs878081 hadde T-allelet en frekvens på 0,073 i 
kasusgruppen og 0,084 i kontrollgruppen. Dette ga OR=0,762 (95% KI 0,238-1,004, p=0,165). 
For rs2075876 var frekvensen av A-allelet 0,519 i kasusgruppen og 0,452 i kontrollgruppen. 
Dette ga OR=1,99 (95% KI 1,21-2,92, p=0,008). Det ble ikke påvist noen korrelasjon mellom 
denne SNP-en og ACPA-status. For rs760426 var MAF (G-allelet) 0,489 i kasusgruppen og 
0,441 i kontrollgruppen. Dette ga OR=1,88 (95% KI 1,10-2,46), oppgitt p-verdi lik 0,074, noe 
forfatterne beskriver som «borderline». Ujustert p<0,05, da konfidensintervallet ikke krysser  

 
 
 
 
 
Figur 11 
Odds-ratio med 95% KI og signifikante p-verdier for minor-allelet for SNP-er i de ulike 
studiene 
 

 
 

Ikke-signifikante p-verider (p>0,05) er ikke vist. Manglende figur og OR skyldes at en SNP ikke ble undersøkt i den aktuelle 
studien. NOR: våre OR og p-vedier. ESP: García-Lozano et al. CHN: Feng et al. JPN: Terao et al. 
*For CHN er konfidensintervallene ikke justert for kjønn og alder. Viste p-verdier er justert for kjønn og alder. Ujustert p-
verdi for rs2075876 og rs760426 er begge <0,05. 
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1,00. Feng et al. så på også på 
genotypene til rs2075876. I 
henholdsvis kasus- og 
kontrollgruppen var frekvensen 
til GG-genotypen 0,250 og 
0,314, frekvensen til GA-
genotypen 0,507 og 0,455 og 
frekvensen til AA-genotypen 
0,243 og 0,204.  Med GG-
genotypen som baseline var OR 
for RA for AG-genotypen =1,10 
(95% KI 0,28-0,63, p=0,951) og 
for AA-genotypen =1.54 (95% 
KI 1,33-2,52, p=0,001). 
Terao et al. så på to av SNP-ene 
vi så på: rs2075876 og 
rs760426. Denne studien besto av tre deltakersett på til sammen 5415 kasus og 6489 kontroller. 
I disse deltakersettene var det totalt  
803 pasienter med kjent ACPA-status, hvorav 176 (21,9%) var ACPA-negative. For rs2075876 
var MAF 0,38 i kasusgruppen og 0,34 i kontrollgruppen. Dette ga OR=1,18 (95% KI 1,11-1,24, 
p<0,001). For rs760426 var MAF 0,39 i kasusgruppen og 0,36 i kontrollgruppen. Dette ga 
OR=1,16 (95% KI 1,10-1,22, p<0,001). I henholdsvis kasus- og kontrollgruppen var frekvensen 
til GG-genotypen til rs2075876 0,390 og 0,438, frekvensen til GA-genotypen 0,466 og 0,447 
og frekvensen til AA-genotypen 0,144 og 0,118. I henholdsvis kasus- og kontrollgruppen var 
frekvensen til GG-genotypen til rs760426 0,374 og 0,414, frekvensen til GA-genotypen 0,470 
og 0,459 og frekvensen til AA-genotypen 0,156 og 0,127. Det er ikke oppgitt OR eller p-verdi 
for genotyper. Ulike ACPA-status ga ingen signifikant forskjell for risiko for RA for rs2075876 
(OR=0,39 for ACPA(+) og OR=0,40 for ACPA(-), p=0,60 for forskjell mellom gruppene). 
 
rs30788113 er ikke blitt undersøkt i noen av disse tre studiene. Se tabell 8 for visuell 
oppsummering av hvilke SNP-er som viste assosiasjon i de ulike studiene. 
 

4 Diskusjon 
4.1 Sammenlikning med andre studier – diskusjon 
García-Lozano et al. (55) sin studie ble, som nevnt, gjort på kaukasisk befolkning. Før man har 
sett på de aktuelle studiene, vil det være fort gjort å se for seg at norsk befolkning har mer til 
felles med annen kaukasisk befolkning enn med øst-asiatisk befolkning. Når man ser på 
resultatene fra disse studiene, er det derimot ingen åpenbar større likhet mellom Norge og 
Spania enn mellom Norge og Øst-Asia når det gjelder assosiasjon mellom RA-risiko og de 
undersøkte SNP-ene. Når det gjelder hvilke SNP-er som er signifikante, uten å ta hensyn til 
effektmålet, er det en kompliserende faktor i sammenlikningen mellom studiene at p-verdiene 
er kjønns- og aldersjusterte i studien til Feng et al. (56), mens dette ikke er gjort i de andre 
studiene. 
 
Av størst interesse her er resultatene for de to SNP-ene som både vi og García-Lozano et al. har 
sett på. Mens resultatene for rs2075876 verken viste assosiasjon i vår studie eller García-Lozano 
et al. sin (se neste avsnitt), var det forskjell i resultatene for rs878081. Denne SNP-en ble 
rapportert til å være assosiert i Spania, men ble ikke funnet signifikant assosiert i vår studie 
eller i den kinesiske befolkningen. Da rs878081 og rs2075876 er de to eneste SNP-ene som er 

Tabell 8 
Signifikans av assosiasjon for AIRE-SNP-er i vår 
studie og tidligere publiserte studier 
 rs878081 rs2075876 rs3788113 rs760426 

NOR     

ESP     

CHN     

JPN     

Røde celler indikerer signifikant høyere risiko for RA for minor-allelet 
(OR>1,0; p<0,05), grønne celler indikerer signifikant lavere risiko for RA 
for minor-allelet (OR<1,0; p<0,05), hvite celler indikerer ikke-signifikant 
forskjell i risiko for RA (p>0,05). Grå celler er ikke blitt undersøkt i den 
aktuelle studien. 
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undersøkt i både vår og García-Lozano et al. sin studie, er det vanskelig å si noe sikkert om 
hvor like populasjonene i de to studiene er. T-allelet av rs878081 forekom oftere i våre 
kontroller (MAF=0,252) enn i de spanske kontrollene (MAF=0,195). For pasientene forekom 
allelene tilnærmet like ofte hos både de norske og spanske deltakerne. At T-allelet forekommer 
såpass mye oftere i Norge enn i Spania kan være en del av forklaringen på hvorfor det er 
diskrepans mellom resultatene i disse to populasjonene. At det foreligger en faktisk forskjell i 
assosiasjon mellom rs878081 og RA mellom norsk og spansk befolkning er selvfølgelig også 
en reell mulighet. Assosiasjonen kan derimot være en falsk positiv observasjon i Spania eller 
en falsk negativ assosiasjon i vår studie. Vår styrke til å detektere et risiko-allel med MAF på 
0,200 var 0,891 gitt en OR=1,4 slik de observerte i den spanske studien (se powerplot, figur 5). 
Feng et al. sine funn for rs878081 ga en p-verdi et godt stykke over grensen for hva som er 
signifikant (0,165, vs <0,05), men mangelen på signifikant assosiasjon i Feng et al. sin studie 
kan skyldes begrenset styrke, da MAF var svært lav (0,084 for kontroller). MAF på 0,084 vil 
også si at minor-allelet forekommer mer enn dobbelt så ofte i Spania som det gjør i Kina. 
 
Samlet sett tyder resultatene for rs2075876 på at den er assosiert med RA-risiko hos østasiatere, 
men ikke for kaukasere. Dette stemmer overens med våre resultater. Terao et al. (57) nevner 
også dette, og sier videre at selv om forekomsten av A-allelet er lavere hos kaukasere enn hos 
østasiatere, er ikke dette nok til å forklare hele forskjellen mellom disse gruppene. Feng et al. 
fant assosiasjon mellom RA og rs2075876 (OR=1,99; p=0,008). I vår studie var OR=2,06 ved 
AA-genotype i ACPA(+)-gruppen, men med p=0,1003. Det var 10 pasienter (hvorav alle var 
ACPA-positive) og 10 kontroller homozygote for A-allelet i vår studie. Frekvensen til A-allelet 
er 0,116 hos kaukasere, mens den er 0,481 hos japanere. Da det er såpass mye høyere forekomst 
av A-allelet i Japan enn i Europa, vil en trenge å genotype mange flere kaukasere enn japanere 
for å oppnå god nok styrke på dataene til å kunne avdekke en sikker assosiasjon/få en lav nok 
p-verdi i kaukasisk befolkning. Man kan derfor ikke fullstendig avskrive at det foreligger en 
mulig assosiasjon mellom A-allelet og ACPA-positiv RA også hos kaukasere, men det vil kreve 
en større studie for å eventuelt avdekke denne mulige forskjellen. 
 
For rs760426 var det mer sprikende resultater mellom de ulike studiene. Denne SNP-en var 
signifikant både i Terao et al. sin studie og i vår, men med OR på hver sin side av 1,0. Feng et 
al. kaller sine funn «borderline».  Her er det igjen verdt å merke seg at Feng et al. sin p-verdi er 
justert for kjønn og alder, mens dette ikke er gjort i noen av de andre studiene. Ujustert p-verdi 
var signifikant (p<0,05) også i Feng et al. sin studie, og da med OR>1,0, i overenstemmelse 
med Terao et al. García-Lozano et al. tok ikke for seg denne SNP-en. 
 
Da rs3788113 ikke ble undersøkt i noen av de andre studiene finnes det ikke noe grunnlag for 
å kommentere på dens assosiasjon med RA-risiko i andre populasjoner. I vår studie viste major-
allelet statistisk signifikant økt risiko. Denne SNP-en har høyere MAF og en jevnere fordeling 
mellom genotypene i østasiatisk befolkning enn i våre norske studiedeltakere. Dersom den 
faktisk er assosiert med RA også hos østasiatere, vil det være lettere å påvise en slik assosiasjon 
der enn i vår studie, da høyere MAF gir økt teststyrke. 
 
Totalt sett kan en si at ulike AIRE-SNP-er sin assosiasjon med RA varier mellom 
befolkningsgrupper. García-Lozano et al. nevner at deres p-verdier er korrigert for ved 
multippel testing, ved 10000 permutasjoner. Feng et al. og Terao et al. nevner ikke om dette er 
gjort. 
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4.2 Betydning av resultatene 
Det kan være at de undersøkte SNP-ene faktisk har direkte innvirkning på risikoen for RA. Da 
resultatene spriker såpass mye mellom de ulike studiene, er det derimot mer sannsynlig at de i 
større eller mindre grad arves sammen med en eller flere andre, ukjente SNP-er, og at det er 
disse ukjente SNP-ene som disponerer for eller beskytter mot RA. Styrken på 
koplingsulikevekten vil i så tilfelle variere mellom de ulike befolkningsgruppene, da OR 
varierer. I vår studie var det sånn at for de fleste alleler, genotyper og haplotyper lå OR for RA 
i hver av de to ACPA-undergruppene på hver sin side av OR for RA i totalmaterialet. Dette, 
samt at det var få SNP-er av signifikans i ACPA(-)-gruppen (og ingen enkelt-SNP-er som var 
signifikante), kan tyde på at polymorfismer i AIRE-genet er av liten eller ingen betydning for 
RA uten APCA. Alternativt kan man spekulere i om dette skyldes at pasientene i ACPA(-)-
gruppen har mer heterogen RA-etiologi enn pasientene i ACPA(+)-gruppen. Dette vil kunne 
føre til at det for APCA(-)-gruppen som helhet ikke er noen assosiasjon mellom RA og 
polymorfismer av de undersøkte SNP-ene, men at det allikevel kan finnes en assosiasjon for 
enkelte undergrupper av ACPA-negative pasienter. 
 
For SNP-er der MAF eller frekvensen til en genotype er spesielt lav i en befolkning, vil det 
kunne være vanskelig å oppnå en signifikant p-verdi, da man her vil trenge et stort antall 
deltakere for å sikre at allelet eller genotypen er godt nok representert i studiematerialet. Dette 
problemet er enda større når man i tillegg ser på haplotyper, da det er haplotyper som ikke 
forekommer overhodet i studiepopulasjonen. Det er selvfølgelig også en mulighet at dette er 
haplotyper som ikke finnes i det hele tatt, men dette er lite sannsynlig da det ikke var meget 
sterk kopling mellom noen av SNP-ene. 
 
Kun én av studiene sier eksplisitt at resultatene er justerte for alder og kjønn. Da RA er mer 
prevalent med høyere alder, kan det tenkes at ulik alderssammensetning mellom kasus- og 
kontrollergruppene kan påvirke resultatet. For eksempel kunne det i et hypotetisk 
ekstremtilfelle vært slik at det ikke er noen forskjell i genetisk disposisjon mellom kasus- og 
kontrollgruppene, men at alle i kontrollgruppen var for unge på studietidspunktet til å ha rukket 
å utvikle RA, men at de senere i livet får sykdommen. Resultatet av dette vil være en kunstig 
forsterket assosiasjon mellom en SNP og RA-risiko. Ingen av de andre studiene oppgir 
resultater for ACPA-undergruppene separat, men det kommenteres i alle tre artiklene at det 
ikke er påvist noen sammenheng. I følge våre resultater er derimot mange færre alleler, 
genotyper og haplotyper statistisk signifikante blant de ACPA-negative pasientene enn blant de 
ACPA-positive pasientene. Jeg har derimot ikke satt disse to gruppene opp mot hverandre, som 
sannsynligvis er det som er gjort i de andre studiene. Allikevel vet man at ACPA-positiv og 
ACPA-negativ RA har ulik genetikk, og at det er foreslått å skille disse fra hverandre grunnet 
ulik etiologi (13). Å ikke stratifisere med hensyn på ACPA-status vil derfor kunne gi et bias. 
 

4.3 Styrker og svakheter 
Teststyrke påvirkes av antallet studiedeltakere, MAF og hvor stor forskjell det er man ønsker å 
påvise. Flere deltakere, jevnere allelfordeling (altså høyere MAF) og jo større forskjell man 
ønsker å påvise øker teststyrken. Ønsker man for eksempel å påvise en liten forskjell som 
skyldes et sjeldent allel, vil man trenge mange deltakere i studien for å klare å oppnå en statistisk 
signifikant p-verdi. Blant våre kontroller var MAF for rs2075876 svært lav, så selv om denne 
SNP-en hadde vært av klinisk betydning, hadde det sannsynligvis ikke vært mulig å påvise det 
med det antallet deltakere vi hadde. Hvor man skal sette grensen for ønsket påvisbar forskjell 
er derimot et skjønnsspørsmål. I studien til Feng et al. var det en SNP med OR=1,99. Hadde vi 
kun ønsket å påvise en så stor forskjell, hadde vi trengt færre deltakere for å oppnå den samme 
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teststyrken, da selv en MAF på 0,100 ga 80% sannsynlighet for å oppdage en OR=1,467 i vår 
studie (se avsnittet Styrkeberegning). 
 
Vår studie hadde flere deltagere enn den kinesiske og den spanske, men færre enn den japanske. 
For de ikke-signifikante SNP-ene (rs878081 og rs2075876) var OR svært nærme 1,0 for alle 
allelene og for nesten alle genotypene. Unntaket er AA-genotypen til 2075876 (OR=1,18) som 
kun forekom 20 ganger totalt blant alle deltakerne samlet. Disse SNP-ene hadde også høye p-
verdier (CT-genotypen til rs870881 (p=0,4323) var den med lavest p-verdi). Dette tyder på at 
det var tilstrekkelig med deltakere i studien og at vi kan stole på at disse to SNP-ene er ikke-
signifikante. For de to signifikante SNP-ene (rs3788113 og rs760426) var det få deltakere som 
var homozygote for minor-allelet. For disse SNP-ene ga major-allelet signifikant økt risiko for 
RA. Major-allel-homozygositet var for disse signifikant, uten at minor-allel-homozygositet var 
signifikant. Her vil derfor et høyere antall deltakere kunne ført til at p-verdiene falt under 
signifikansnivå. Man kan ikke fullstendig utelukke menneskelige feil eller feil i genotypingen, 
men høy GSR og det at alle SNP-ene var i HWE tyder på at kvaliteten på rådataene er god. 
 
Som nevnt tidligere er grensen for en statistisk signifikant p-verdi skjønnsmessig, men 0,05 er 
det som oftest brukes. Hvor vi setter grensen for en signifikant p-verdi påvirker andelen falske 
positive. Ved en p-verdi på 0,05 vil vi forvente at 5% av de faktiske negative observeres som 
falske positive (58). En lavere grense, f. eks. 0,01 vil redusere andelen falske positive, men å 
være strengere med hva som skal aksepteres som et positivt funn øker samtidig risikoen for at 
et faktisk positivt funn nå blir ansett som negativt. Tilsvarende har vi ingen garanti for at 
observerte negative resultater er sanne. Hvilke observasjoner som er gale, vet vi derimot ikke 
noe om. I denne studien har vi sett på allel- og genotype-assosiasjon for fire SNP-er, samt alle 
teoretiske haplotyper disse danner sammen. Til sammen gir dette 264 ulike observasjoner når 
vi undersøker pasienter i tre ulike strata (4 alleler, 12 genotyper og 72 haplotyper per stratum). 
Sannsynligheten for at alle disse observasjonene er korrekte, er ekstremt liten. Som sagt er 
grensen for en statistisk signifikant p-verdi skjønnsmessig, og det kan noen ganger være 
vanskelig å vite hvor streng man skal være når man vurderer signifikans. Et annet poeng er at 
det heller ikke er noen automatikk mellom statistisk signifikans og klinisk relevans. Et 
signifikansmål uten et tilhørende effektmål sier oss svært lite, på samme måte som et effektmål 
uten et tilhørende signifikansmål er til liten hjelp.  
 

4.4 Avslutning 
Ingen av AIRE-SNP-ene som til nå har blitt rapportert å være assosiert med RA har oppnådd 
genom-vidt signifikansnivå (p<0,05*10-8). I tillegg viste ulike SNP-er assosiasjon i ulike 
populasjoner. Dette tyder på at de undersøkte SNP-ene ikke er den/de kausale SNP-en/SNP-
ene med tanke på økt RA-risiko. Om man hadde funnet en kausal SNP ville man i det minste 
forvente at den var signifikant i alle populasjoner, og at det da alltid var det samme allelet av 
denne SNP-en som ga økt risiko. Å etablere et mulig risikobidrag for en AIRE-variant vil 
krevere ytterligere studier, helst med flere deltakere og påfølgende meta-studier på tvers av 
populasjoner, slik det er gjort for de andre etablere genetiske risikovariantene. Da ingen av de 
til nå undersøkte SNP-ene tenkes å være den kausale, vil det være behov for å genotype et mye 
større panel av SNP-er, for eksempel ved bruk av next-generation/high-throughput sequencing 
for å genotype hele AIRE-genet. Å finne den kausale varianten vil også gi et sikrere estimat av 
risiko, da man slipper å se på flere SNP-er og deres haplotyper, og ta hensyn til varierende 
koplingsulikevekt mellom populasjoner. Å ha noen få, sikkert kausale SNP-er å teste for vil 
også være nyttig ved genotyping av pasienter, da dette gir et sikrere risikoestimat og lavere 
ressursbruk enn å teste et helt panel av andre ikke-kausale SNP-er som har vist seg å være 
assosiert med RA. 
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Selv om denne studien i all hovedsak handler om det genetiske bidraget til RA-risiko, må man 
også være klar over at genetikk alene ikke bestemmer hvem som utvikler RA og ikke. Genetikk 
er bare én risikofaktor for RA, og som nevnt i introduksjonen utgjør genetikk langt fra hele 
risikoprofilen. Når man snakker om en «kausal SNP» er det derfor ikke snakk om at denne 
SNP-en alene avgjør hvem som utvikler RA og ikke. 
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