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FoUU på Karolinska Universitetslaboratoriet

Så har det blivit dags att summera en händelserik höst. Vi fortsätter arbetet med att synliggöra 
forskningens framsteg genom att särskilt presentera några av årets viktigaste upptäckter (sidan 2 
och 3). Arbetet med att införa en tydlig och gemensam rutin för utlämning av data för forskning är 
genomförd (sidan 4). Processen är dokumentstyrd i Centuri (IT-0808) och förfrågningar om data 
från KUL skickas till KULs Studiecenter för handläggning. Processen förväntas ytterligare förenklas, 
i synnerhet för aggregerade data genom att vi under 2020 inför ett Datalager på KUL. Övriga ny-
heter inkluderar att vi fortsätter med att stimulera och prioritera Kliniknära Verksamhetsutveckling, 
i år med särskilt fokus på hälsoekonomi och kostnadseffektivitet. Ansök senast 20200107. Info och 
blankett: inuti.karolinska.se/Inuti/Verksamheter/Funktioner/Karolinska-Universitetslaboratori-
et1/Interna-nyheter-for-KUL/2019/11/Ny-utlysning-av-medel-for-kliniknara-utveckling-pa-KUL/
I KULs verksamhetsplan för 2020 har vi också beslutat införa en Live-Streamad föreläsningsserie 
med de för patientnyttan viktigaste forskningsframstegen från KUL. Vi har ett intressant och roligt 
FoUU-år framför oss. God Jul och Gott Nytt År önskar

Joakim Dillner, FoUU-Chef
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På Porfyricentrum, som är en del 
av Centrum för Medfödda Me-
tabola Sjukdomar (CMMS) på 
Karolinska Universitetslabora-
toriet, finns ett diagnostiskt lab-
oratorium kopplat till kliniken 
och ett välbyggt nationellt regis-
ter, Porfyriregistret. I samarbete 
med ett amerikanskt företag har 
Eliane Sardh och Pauline Harper 
medverkat i utvecklingen av en 
ny behandling för patienter med 
akut porfyri som i februari 2019 
publicerades i New England Journal of Medi-
cine.
Porfyri är ett samlingsnamn på en grupp ge-
netiska sjukdomar som orsakas av enzymde-
fekter i hemsyntesens åtta olika steg. Porfyrier 
indelas två huvudgrupper:  akuta hepatiska 
porfyrier (AHP) och kutana porfyrier. 
Den vanligaste formen av AHP är akut intermit-
tent porfyri (AIP) som orsakas av mutationer i 
genen för enzymet PBGD (porfobilinogendeam-
inas) där över 400 mutationer finns beskrivna 
i världen. I Sverige förekommer ca 50 av dessa 
mutationer och sjukdomsprevalensen är dub-
belt så hög här, till stor del orsakad av en s k 
founder mutation, Norrlandsmutationen, vilk-
en är ett stoppkodon i genen för PBGD.
- I Porfyriregistret finns alla patienter i Sver-
ige med konfirmerad porfyridiagnos och vi kan 
ibland spåra anlagen mer än 100 år tillbaka i 
tiden. Det kan hända att vi har mer informa-
tion än patienterna om deras släktgrenar, säger 
Pauline Harper, överläkare, docent vid CMMS/
Porfyricentrum 
Forskare kan ansöka om att använda Porfyri-
registret för forskning med adekvat etikansö-
kan. Biobanksprover  som  tas  hanteras  via  
Stockholms Medicinska Biobank (SMB) och an-
sökan kan ställas dit.
Är Porfyriregistret ett nationellt kvalitetsregis-
ter?
- Inte i den meningen att det används för att 
följa upp vården för en viss patientgrupp. Det 
är ett släktregister med nationell täckning över 
fastställda porfyridiagnoser, deras mutationer 
och biokemiska markörer. 
Över 60 % av AIP-patienterna i Sverige är bära-

re av den s.k. Norrlands-
mutationen som beskrevs 
av Jan Waldenström 1937 
och kallades The Swedish 
Porphyria. AIP-patienter 
kan insjukna, oftast kring 
20–30 års ålder, i akuta 
attacker som påverkar 
nervsystemet. Kardi-
nalsymtomet är smärta, 
oftast i buken. Anlagen 

nedärvs autosomalt domi-
nant och den kliniska pene-

transen är låg, endast 10-15 % får akuta symtom, 
sålunda är de flesta patienterna symptomfria. 
Hos de patienter som får symtom ansamlas 
neurotoxiska ämnen; aminolevulinsyra, ALA, 
och porfobilinogen, PBG vilka orsakar de sym-
tom som uppträder under den akuta attacken 
och färgar urinen rödbrun. Akuta attacker be-
handlas med hemin, dvs exogent hem som ges 
intravenöst under tre-fyra dagar.
- Vi mättar levern med hem för att minska try-
cket på mellanstegen i hemsyntesen.  Då obun-
det hem är toxiskt startar dock omedelbart 
nedbrytningen av hem. Detta kan orsaka en 
obalans i bildandet och nedbrytningen av hem 
och riskera en klinisk bild av återkommande, sk 
rekurrenta akuta attacker. Detta kan leda till att 
levertransplantation blir nödvändig, säger Eli-
ane Sardh, överläkare, med dr, medicinskt ans-
varig för Porfyricentrum
Tidigare har Porfyricentrum varit involverade i 
ett EU-projekt där man med genterapi försök-
te korrigera PBGD aktiviteten i levern hos pa-
tienter med aktiv sjukdom. Behandlingen gav 
dock inte de förväntade kliniska effekten. En-
zymterapi har också prövats men PBGD en-
zymet saknade vektor att komma in i levercellen 
och var därför overksamt. RNA interferenste-
knologin som ett amerikanskt företaget utveck-
lat, använder sig av en vektor som binder till 
receptorer för galaktosamin, som finns i stor 
mängd på leverceller, vilket ger en leverspecifik 
effekt. Inne i levercellen binder RNAi till mRNA 
av aminolevulinsyra syntas-1, ALAS1, som är 
det hastighetsreglerande steget i leverns hem-
syntes. Detta förhindrar bildning av aktivt en-
zym ALAS1, och uppregleringen av kroppseget 

High Impact Publications (HIP): Ny framgångs-
rik RNAi-terapi för porfyripatienter

  Pauline Harper och Eliane Sardh. Foto: Ulla 
  Rudsander                            
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Molekylär bakgrund till sjukdom i myoglobin 
beskriven

Martin Engvall är neurologspecialist sedan 
2003 och har jobbat på Karolinska i Solna och 
Huddinge i femårscykler. På Centrum för Med- 
födda Metabola Sjukdomar har Martin varit 
sedan 2010, som labbläkare, och senare som 
doktorand.
Hur blev du intresserad av myoglobinopati?

- Jag gjorde ST 
inom neurologi, 
med inriktning 
på immunohis-
tokemi och elek-
tronmikroskopi 
och efter två veck-
or fastnade jag 
på muskelsjuk- 
domar. Det fanns 
ett antal familjer 
med olösta diag-
noser och vi ville 
hjälpa dem. 
Myoglobinopati 
upptäcktes på 
1980-talet, då en 
patient från Södra  
Stockholm  sökte  

för muskelförtvining  runt tummen och lillfin-
gersidan , som sedan       fortskred  till a n dra 
handen, och benen. Muskelbiopsin såg väldigt 

ovanlig ut      med svarta prickar, som inte gick 
att torka bort från glaset, utan prickarna fanns i 
muskelvävnaden. Några år senare kom ett mus-
kelprov från Dalarna med exakt samma bild, 
och det visade sig vara samma pappa. Sjukdo-
men beskrevs i en publikation, men orsaken var 
okänd.
- Jag började jobba med den här sjukdomen 
1999 och då gjordes en genetisk kopplingsan- 
alys, där vi kartlade mikrosatellitmarkörer över 
hela arvsmassan för friska och sjuka individer, 
och en region som innehöll ca hundra gener hit-
tades på kromosom 22, säger Martin Engvall. 
Men på den tiden kunde man inte sekvens- 
bestämma gener så lätt.
Tre gener identifierades som kunde ha en kop- 
pling till sjukdomen och en molekylärbiolog 
sekvenserade dem, men resultatet var nega- 
tivt. När helexomsekvensering och så smånin-
gom helgenomsekvensering blev möjligt ca 
2010 sekvenserades hela regionen och myo- 
globingenen hamnade överst på listan.
- Mutationen His98Tyr i myoglobinet stämde 
perfekt med muskelsymptom hos sjuka resp 
friska individer i stamträdet. Vi fick också kon- 
takt med en framstående muskelforskare, Ni-
gel Laing i Australien, som tillsammans med 
spanska forskare identifierat samma symptom 
och samma punktmutation i en spansk familj. 

Martin Engvall. 
Foto: Ulla Rudsander

ALAS1 förhindras och därmed sjunker de tox-
iska substanserna (ALA och PBG) undan. 
- När företaget kontaktade oss 2012 var vi först 
oroade att hemsyntesen skulle stängas av helt 
i levern, men det visade sig i toxikologiska 
djurstudier att även om man gav väldigt höga 
doser av RNAi så tillåter inte cellen att hemsyn-
tesen stängs av helt, det finns en ”rescue”-me-
kanism, säger Eliane Sardh.
Hon fortsätter:
- Det som är unikt med Porfyricentrums med-
verkan i studien är att vi kunde studera säk-
erhetsprofilen och undersöka den farmako-
dynamiska effekten av RNAi hos en unik och 
välkarakteriserad patientkohort med kroniskt 
hög utsöndring av ALA och PBG som inte har 
akuta attacker. I denna grupp kunde vi även 
identifiera de doser som var lämpliga att i en 
senare del av studien pröva hos patienter med 
akut sjukdom. Vad som också varit mycket vär-
defullt i denna studie är en metod där vi kunnat 

mäta ALAS1 mRNA i cirkulerande exosomer 
från levern i patienternas urin och serum. Detta 
har gett oss en unik inblick i leverns hemsyntes 
utan att göra leverbiopsier. 
 - Studien har gett oss många nya insikter om 
leverns hemsyntes, och en bättre förståelse om 
patofysiologin bakom den akuta porfyriattack-
en, säger Eliane Sardh. Nu pågår en Fas 3 mul-
ticenter studie med 94 patienter från 18 olika 
länder. Sex -månaders data är sammanställda 
och publiceras inom kort. 
- Det här är ett behandlingsgenombrott för 
en grupp patienter som är väldigt sjuka med 
påverkad livskvalitet och som tillbringar my-
cket tid på sjukhus i upprepade akuta attacker 
där tidigare endast levertransplantation varit 
behandlingsalternativet. 

Phase 1 Trial of an RNA Interference Therapy for Acute 
Intermittent Porphyria. Sardh E et al N Engl J Med. 2019 
Feb 7;380(6):549-558. doi: 10.1056/NEJMoa1807838. 
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Utlämning av data för forskningsändamål: KUL-
gemensam rutin

I KULs verksamhetsplan för 2019 ingår ett för- 
bättrat tillgängliggörande av data. Formella 
styrdokument finns i Karolinskas Vårdhandbok 
under Centrala staber/Kvalitet och Patientsäk- 
erhet/ Karolinskas Vårdhandbok/ Administra- 
tion och Juridik/ Journalföring/ Journalup- 
pgifter – utlämnande. Vi följer helt Karolinskas 
Vårdhandbok, använd senaste versionen på 
Inuti. Följande bilagor och blanketter finns: Bi- 
laga 1: Allmänna principer, Bilaga 2: Mall för 
delegering av ansvar för menprövning, Bilaga 
3:   Blankett   för
forskaren som 
ansöker om data, 
Bilaga 4: Blan- 
kett för utlämn- 
ingsbeslut, skall 
signeras av verk- 
samhetschef.
För     utlämning  av  data  för
forskningsändamål gäller Offentlighets- och 
Sekretesslagen, OSL 2009:400. Ingen skillnad 
görs mellan laboratoriedata och journaldata. 
För forskning med etiktillstånd där huvudman 
är kommun, landsting eller myndighet (inklu-
sive statliga universitet) gäller rakt skaderek-
visit, vilket betyder att utgångspunkten är att 
data ska lämnas ut. En menprövning görs el-
ler så inhämtas samtycke (se bild). För annan 
extern part (privat industri et c) gäller omvänt 

skaderekvisit, dvs att utgångspunkten är att 
data inte ska lämnas ut. Detta torde förutsätta 
att bara avidentifierade data får användas för 
externa parter.
Presumption för menprövning med rakt ska- 
derekvisit är att utlämning sker om det inte kan 
antas att den enskilde eller någon närstående 
till den enskilde lider men om uppgiften röjs, 
dvs bara om man vet om att detta kan ge någon 
enskild ett men ska man vägra utlämning. Men-
prövning med omvänt skaderekvisit bety-

der att man kan 
utlämna bara 
om man vet att 
ingen lider men. 
Några KUL - 
s p e c i f i k a     
ö v e r v ä g a n 
den  är  att  ag- 

gregerade data inte  är  person-
uppgifter och att ovan beskrivna rutin behövs 
inte användas. Överföring av data sker enligt 
KULs säkerhetsrutiner, vilket innebär t ex att 
en kopia av utlämnade data arkiveras av KUL 
IT. Dessa används aldrig förutom vid force ma- 
jeure som t ex fuskutredning och liknande.

De förstod tidigt att det var en ny sjukdom och 
valde strategin att titta på genuttryck i muskel- 
celler. 
För att publicera behövs dock en funktionell 
analys. Men knock-out möss för hela myoglob- 
ingenen blev inte särskilt påverkade, där fanns
kompensatoriska effekter. Zebrafisk med punk- 
tmutationen His98Tyr visade inte heller någon 
fenotyp. Bärare av His98Tyr-mutationen in-
sjuknar vid ca 40 års ålder med muskelförtvin-
ing som se- dan leder till andnings- och hjärts-
vikt.
- Vi kom vidare genom att göra biokemiska 
och biofysikaliska studier. I en molekyldyna-
misk simulering kan man se att His98Tyr-mu-
tationen påverkar lutningen av hemgruppen i 
myoglobin. Bindningen av syre och hemgrupp 
försämras så att syreradikaler släpps ut. De 
svarta prickarna är oxiderade fetter som ligger i 

cellerna och ställer till skada.
De sex familjer med myoglobinopati i Sverige, 
Spanien,  Frankrike  och  Nederländerna  i  ar-
tikeln är de som är kända i världen. Det är den 
första sjukdom som beskrivits med mutation i 
myoglobinproteinet. Familjerna är inte släkt 
utan mutationerna har uppstått oberoende av 
varandra.
- Nu när vi har publicerat  fynden  hoppas  vi 
att andra forskare kan ta vid och utveckla t ex 
en antisensenukleotid som behandling. I maj 
månad föddes också det första barnet som fått 
pre-implantatorisk fosterdiagnostik, så att mu- 
tationen inte förs vidare till nästa generation.

Myoglobinopathy is an adult-onset autosomal dominant 
myopathy with characteristic sarcoplasmic inclusions. 
Olivé M et al Nat Commun. 2019 Mar 27;10(1):1396. doi: 
10.1038/s41467-019-09111-2.
   


