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Gentester har under några år använts kliniskt för att anpassa en patients läkemedelsbehandling utifrån 
dennes förmåga att bryta ned läkemedel. Sådana tester har nu också börjat användas i utredningar vid 
vissa dödsfall. 
 I Sverige dör ca 550 individer varje år av förgiftning genom läkemedel eller droger. Det är 
en utmaning för rättstoxikologen att utifrån analysresultaten från den toxikologiska undersökningen 
avgöra om orsaken till den dödliga förgiftningen är ett medvetet överintag av läkemedel eller inte. I 
kroppen finns särskilda enzymer som omvandlar, metaboliserar, substanser till mera vattenlösliga 
ämnen så att de kan utsöndras via njurarna. Vi har studerat generna för två av dessa enzymer, 
CYP2D6 och CYP2C19, vilka är involverade i metabolismen av läkemedel som är vanligt 
förekommande i förgiftningsfall. Förändringar i enstaka byggstenar, DNA- baser, i den genetiska 
koden kan leda till att dessa enzymer slutar fungera. Individer som bär på dessa genetiska anlag har 
en sämre förmåga eller saknar helt förmågan att omvandla läkemedel. Läkemedlet lagras då istället i 
kroppen och kan orsaka förgiftning. Andra genetiska förändringar kan leda till att kroppen tillverkar 
mycket enzym. Konsekvensen för individer som bär på sådana anlag är att de inte får någon effekt av 
en normal dos läkemedel, eftersom läkemedlet då snabbt omvandlas och kan kissas ut. 
 Målsättningen med mitt avhandlingsarbete har varit att studera om den genetiska variationen 
i CYP2D6 och CYP2C19 kan medverka till en dödlig utgång vid förgiftning av läkemedel. 
 För att studera den genetiska variationen har vi utvecklat tillförlitliga och snabba 
molekylärbiologiska metoder anpassade för att kunna undersöka obduktionsprover.  
Vi har studerat ett stort antal prover från avlidna som har genomgått rättsmedicinsk obduktion. Vi 
förväntade oss att finna fler personer med anlag för en långsam metabolism bland förgiftningsfallen, 
vilket då skulle kunna förklara en del av förgiftningarna. Vi fann dock att våra resultat inte stödjer 
den hypotesen. Istället fann vi en genetisk variant i CYP2D6 genen som leder till en ökad 
metaboliseringsförmåga hos fler personer som tagit livet av sig jämfört med personer som dött av 
andra orsaker. Vi har idag inte någon förklaring till dessa fynd.  
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