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Klinisk: Episodisk hukommelse og 

eksekutiv funksjon (Torres et al., 2007; Martion et al., 

2015) 

 

Farmakologisk: Litium (Nunes et al., 2007; Kessing 

et al., 2010; Gerard et al., 2015; Matsunaga et al., 2015; Cheng 

et al., 2017) 

 

Epidemiologisk: Assosiasjon (Kessing et al., 

1999; Kessing og Nilsson, 2003; Diniz et al., 2017) 

Overlapp 



Arvelighet >60% (McGuffin et al., 2003; Kieseppä and 
Partonen, 2004; Gatz et al., 2006; Lichtenstein et al, 2009)  

 

~1/3 av arvelighet forklart av vanlige 
genvarianter (Lee et al., 2011, 2013; Ridge et al., 2013, 
2016) 

 

>>1000 vanlige genvarianter, kun et titalls 
individuelt oppdaget (Zhang et al., 2018, Frei et al., 
2018 preprint) 

 

Genetisk overlapp vanlig mellom komplekse 
trekk (Visscher et al., 2017) 

Genetisk overlapp? 
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Samarbeid 



Er det genetisk overlapp mellom 

Alzheimers sykdom og bipolar lidelse? 

 

Kan genetisk overlapp brukes til å finne 

nye vanlige genetiske varianter som 

disponerer for tilstandene  

a) hver for seg og  

b) for begge tilstander samtidig? 

 

Spørsmål 



Deltagere 

  

 

 

  

Metode 

17.008 Alzheimers sykdom 

37.154 kontroller 

20.352 bipolar lidelse 

31.358 kontroller 



Data 

Metode 

GWAS summary statistics (p-verdier 

og effektstørrelser for alle SNPs) 



Arvestoff ≈ kokebok 

23 bind (kromosom) 

2 utgaver (kromosompar) 

4-bokstavers språk (nukleotid) 

3 milliarder bokstaver 

 

Mye tekst, noen oppskrifter 

 



SNP ≈ vanlig bokstavendring i 
kokebok 

Single nucleotide 

polymorphism 

 

Forekommer hos >1% 

 

Finnes i 10 millioner av 

3 milliarder (0,3%) 

bokstavposisjoner 







Genome-wide association study 

 

Tester assosiasjoner mellom «alle» SNPs og et 

trekk f.eks. bipolar lidelse 
(Corvin et al., 2010) 

GWAS 



Data 

Metode 

GWAS summary statistics (p-verdier 

og effektstørrelser for alle SNPs) 



Metode 

Tester 

- Genetisk korrelasjon: LD score regression 
(Bulik-Sullivan et al., 2015) 

 

- Genetisk overlapp: Conditional QQ-plots 
(Andreassen et al., 2013) 

 

- Nye SNPs: conditional/conjunctional FDR 
(Andreassen et al., 2013) 

 



LDSC: Ingen genetisk korrelasjon 

(rg =-0.022, SE = 0.052, p = 0.67) 

Resultat 



Resultat 

Conditional QQ-plots: Genetisk overlapp 



Resultat 

Conditional FDR 
- 1 ny SNP assosiert med Alzheimers sykdom 



Resultat 

Conditional FDR 
- 9 nye SNPs assosiert med bipolar lidelse  



Resultat 

Conjunctional FDR 
- 2 nye SNPs assosiert med AD & BIP 



Resultat 

MARK2 
- Assosiert med Alzheimers sykdom og 

bipolar lidelse i samme retning 
- Genet koder microtubule affinity regulating 

kinase 2  
- Kinasen er involvert i nevronal migrasjon og 

tau-fosforylering (Matenia og Mandelkow, 2009) 
 



Resultat 

VAC14 
- Assosiert med Alzheimers sykdom og 

bipolar lidelse i ulik retning 
- Genet koder en del av PIKfyve 

proteinkinasekomplekset 
- PIKfyve er nødvendig for endosomal 

funksjon og blir inaktivert ved avvikende 
prosessering av amyloid prekursorprotein (Di 

Paolo og De Camilli, 2006; Balklava et al., 2015) 
 



Betydning 

Genetisk overlapp uten korrelasjon 

Kan være nyttig å formidle ved spørsmål. 

(Lineweaver et al., 2014)  

 

Miljøfaktorer eller sjeldne varianter 

forklaring på epidemiologisk overlapp? 

 

Større subgrupper av ekstremvarianter? 
(Gale et al., 2013) 



Betydning 

Nye SNPs 

Et lite bidrag til puslespillet av vanlige 

genetiske varianter som disponerer for 

Alzheimers sykdom og bipolar lidelse. 

 

Gir grunnlag for videre forskning på klinisk 

og patofysiologisk betydning. 



Begrensninger 

Kun vanlige genvarianter er undersøkt. 

 

Varians i forekomst forklart av de nye 

vanlige genvariantene er liten. 

 

Manglende genetisk korrelasjon påvirket 

av seleksjons- og overlevelsesbias? 

 

Europeisk opphav. 



Konklusjon 

Genetisk overlapp uten genetisk korrelasjon. 

 

Funn av SNPs relatert til MARK2 og VAC14 

gir hint om delt og ulik patofysiologi ved 

Alzheimers sykdom og bipolar lidelse. 





Takk 
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ole.kristian.drange@gmail.com 

okdrange 


