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Det svenska tvillingregistret
är världens största populations-
baserade tvillingregister. Genom
att studera sjukdomsdiskordan-
ta tvillingar analyseras samban-
det mellan en viss exponering
och sjukdom, samtidigt som
man kontrollerar för genetisk
känslighet.

Tvillingregistret används ock-
så för att studera den relativa
betydelsen av arv och miljö för
sårbarhet till sjukdom. Exem-
pelvis påvisas en 40-procentig
hereditet för prostatacancer.
Motsvarande siffror för smitta
av Helicobacter pylori är 57
procent. Familjära faktorer till-
skrivs stark inverkan vid bröst-
cancer eftersom båda tvillingar-
na oväntat ofta drabbas.

Registret är en hittills out-
nyttjad resurs för molekylär-
genetiska studier.

Det svenska tvillingregistret grunda-
des 1959–60 med huvudsaklig målsätt-
ning att driva epidemiologiska studier
kring hälsoeffekter av rök- respektive
alkoholvanor [1-3]. Det är världens

största populationsbaserade tvillingre-
gister (ca 70 000 tvillingar födda sedan
1886) och är därför en ovärderlig resurs
för att studera hälsa och hälsorelaterade
beteenden. Registret omfattar både mo-
nozygota och dizygota tvillingar, och
kan användas till exempel för att göra
matchade fall–kontroll-studier på sjuk-
domsdiskordanta tvillingar med den s k
cotwin-control-metoden. Härigenom
kan man studera sambandet mellan en
viss exponering och sjukdom samtidigt
som man kontrollerar för genetisk käns-
lighet. Information ur tvillingregistret
används också för att studera den relati-
va betydelsen av arv och miljö för vari-
ation i beteenden eller hälsa.

Efter en tid av minskat intresse för
tvillingforskning genomfördes flera
studier i slutet av 1980-talet; några be-
skrivs för att visa vilka möjligheter tvil-
lingregistret erbjuder. Dessutom plane-
ras nu nya studier på registret.

En av orsakerna till det ökade intres-
set är att sjukdomsfrekvensen inom
tvillingkohorten ökat med åren och att
bättre statistiska metoder utvecklats för
att analysera tvillingdata, vilka ger be-
tydligt mer information än de äldre ana-
lysmetoderna. En annan förklaring är
den snabba utvecklingen inom moleky-
lärbiologin och -genetiken.

I molekylärgenetiska studier vill
man oftast ha information om flera in-
divider från samma familj där en viss
sjukdom förekommer. Genom tvilling-
registret kan man dels få reda på om
ärftliga faktorer överhuvudtaget är vik-
tiga för en sjukdom, dels identifiera par
där tvillingarna har sjukdomen i fråga
för vidare analyser.

Skiftande information
Det finns tre födelsekohorter i det

svenska tvillingregistret. Alla kohorter
innehåller aktuella adress- och mortali-
tetsuppgifter, men de har skiftande fö-
delse- och enkätinformation.

Den 1 januari 1995 levde båda tvil-
lingarna i 56 562 par. I Tabell I redovi-
sas antalet levande par från de tre födel-
sekohorterna uppdelade på zygositet,
kön och ålder.

Antalet individer som är döda, levan-
de och emigrerade/okända, i ålders- och
könsgrupper, presenteras i Tabell II.

Gamla kohorten
När registret skapades kontaktades

samtliga pastorsexpeditioner i landet
och uppgifter om flerfödslar mellan
1886 och 1925 nedtecknades. Under
1961 skickades en enkät ut till samtliga
likkönade tvillingpar där båda bodde i
Sverige. Svar erhölls från båda tvilling-
arna i 10 945 par. Detta utgör den så kal-
lade gamla kohorten av tvillingregistret
[1, 2].

Sedan dess har enkätdata insamlats
1963, 1967 och i vissa fall 1970. Infor-
mationen är mest av demografisk, me-
dicinsk och livsstilskaraktär, med speci-
ell inriktning på hjärt- och lungsjukdo-
mar, allmänt hälsotillstånd, alkohol-
och tobakskonsumtion, matvanor och
psykosociala förhållanden.

Nyligen har också information från
ca 11 500 olikkönade tvillingpar från
den gamla registreringen av flerfödslar
datoriserats.

Mellankohorten
År 1970 upprättades mellankohorten

(tidigare kallad »det nya svenska tvil-
lingregistret») med hjälp av utdrag ur
födelselängderna. Ett födelseregister
med uppgifter om samtliga tvilling-
födslar (ca 50 000) mellan 1926 och
1967 (såväl lik- som olikkönade tvil-
lingpar) kunde etableras. Under 1972
kontaktades alla likkönade tvillingpar
födda 1925–1958, där båda bodde i
Sverige, med en enkät liknande den
som gick ut till den gamla kohorten.
Svar erhölls från båda tvillingarna i ca
14 000 par [3].

Yngsta kohorten
Tvillingregistret har nyligen utökats

med uppgifter om samtliga flerfödslar
sedan 1968.

1 500 tvillingpar födda mellan 1985
och 1986 har kontaktats med en enkät
angående hälsa och beteende. För övri-
ga tvillingar i denna kohort finns enbart
uppgifter i samband med födelsen, som
erhållits från Medicinska födelseregis-
tret.

Regelbunden uppdatering
Registret uppdateras regelbundet

med aktuella adressuppgifter. Genom
Dödsorsaksregistret och Cancerregist-
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ret inhämtas uppgifter om dödsorsaker
och cancersjukdomar.

29 forskningsprojekt
För närvarande pågår 29 projekt på

tvillingregistret. Studierna täcker ett
brett spektrum av folkhälsofrågor och
är framför allt inriktade på åldrandet,
demenssjukdomar, allergi samt cancer-
och hjärt–kärlsjukdomar. Det finns fort-
farande obearbetad information i tvil-
lingregistret som är av intresse för fors-
kare inom det biomedicinska fältet, ex-
empelvis exponeringsdata (t ex diet, al-
kohol, rökning) 20–25 år bakåt i tiden
som skulle kunna användas för att stu-
dera dessa faktorers betydelse för sjuk-
lighet och dödlighet idag.

»Co-twin control»-studier
Som tidigare nämnts är tvillingstudi-

er speciellt lämpade för att värdera be-
tydelsen av möjliga riskfaktorer efter
kontroll för genetisk predisposition för
sjukdomen. Denna metod användes
ofta i de tidigare studierna på tvillingre-
gistret, och rökvanornas betydelse för
dödlighet och olika dödsorsaker har så-
lunda analyserats med kontroll för in-
verkan av bakomliggande genetisk pre-
disposition. Analyserna visade att det
var rökaren i rökdiskordanta par som
dog av lungcancer [4].

Man kan dessutom basera små expe-
rimentella studier på tvillingmaterial.
Genom studier på sjukdomsdiskordan-
ta par för astma och allergisk snuva har
Ericsson [5] visat att bronkiell hyperre-
aktivitet (som är nära associerad med

astma och förekommer med allergisk
snuva) inte är medfödd utan är en följd
av astman eller den allergiska rinitsjuk-
domen.

Genetisk epidemiologi/
kvantitativ genetik
Tidiga tvillingstudier använde kon-

kordansberäkningar av monozygota
och dizygota tvillingar för att bedöma
huruvida genetiska och miljömässiga
faktorer var viktiga för de egenskaper
man var intresserad av. Med denna me-
tod visades att genetiska faktorer är be-
tydelsefulla för en rad komplexa sjuk-
domar. I äldre konkordansanalyser för-
bisågs ofta betydelsen av exempelvis
ålder vid sjukdomsdiagnos, skillnader i
uppföljningstider eller behovet av att
kontrollera för andra faktorers inver-
kan. I senare studier har sådana aspek-
ter kunnat integreras i analysen.

Sålunda visades för bröstcancer en
relativt stark inverkan av familjära fak-
torer genom att båda tvillingarna oftare
än förväntat drabbades av sjukdomen.
Däremot var risken att båda i paret drab-
bades inte påtagligt högre bland mono-
zygota än bland dizygota tvillingar, vil-
ket tyder på att de genetiska faktorerna
inte är främsta förklaringen till riskök-
ningen inom familjen [6].

Tvillingkohorten födda 1886–1925
har följts med avseende på orsaksspeci-
fik dödlighet alltsedan tvillingregistret
inrättades. Efter 26 års uppföljning
hade 2 810 tvillingar dött i koronarsjuk-
dom. Bland män var den relativa risken
att dö i koronarsjukdom 8,1 för mono-

zygota tvillingar och 3,8 för dizygota
tvillingar om tvillingpartnern hade dött
före 55 års ålder i koronarsjukdom.
Bland kvinnor var motsvarande siffror
15,0 och 2,6 om tvillingpartnern hade
dött före 65 års ålder. De relativa risker-
na minskade endast marginellt när man
tog hänsyn till andra riskfaktorer som
rökning, hypertoni, diabetes mellitus,
kroppsmasseindex, födelsekohort, ut-
bildning och civilstånd.

Dessa data indikerar att risken att dö
i koronarsjukdom är relativt starkt in-
fluerad av genetiska faktorer hos såväl
män som kvinnor, framför allt då det
gäller risken att dö tidigt [7].

Utvecklingen av nya statistiska me-
toder har medfört att man nu kan kvan-
tifiera den relativa betydelsen av gene-
tiska respektive miljömässiga faktorer.
Exempelvis har Kendler och medarbe-
tare [8] visat att heritabiliteten (andelen
av variationen som beror på genetisk
variation) för affektiva sjukdomar är
0,64. På samma sätt har analyser base-
rade på registret visat en heritabilitet på
ca 40 procent för prostatacancer [9],
40–60 procent för migrän [10], 65 pro-
cent för »forced vital capacity» [11],
och att genetiska effekter minskar i be-
tydelse med ålder avseende kolesterol,
triglycerider, apoproteinerna A1 och B
[12] och systoliskt blodtryck [13].

En annan studie har visat att sårbar-
het för att bli smittad av Helicobacter
pylori är delvis ärftligt betingad (herita-
bilitet = 57 procent [14]).

Nyligen har samtliga manliga tvil-
lingpar i registret boende i Stockholm
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Tabell I. Tvillingpar där båda levde 1 januari 1995.

Monozygota Dizygota Okänt zygositet Olik Totalt

Åldersgrupp, år Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Olikkönade

90– 4 15 6 21 1 3 50
85–89 22 66 24 91 2 2 207
80–84 67 140 96 237 8 12 560
75–79 113 229 199 414 9 22 986
70–74 164 280 329 521 18 25 1 337

Summa 370 730 654 1 284 38 64 0 3 140

65–69 188 253 297 446 260 291 1 003 2 738
60–64 217 277 342 447 277 271 1 091 2 922
55–59 265 326 440 503 349 311 1 318 3 512
50–54 383 507 567 695 539 423 1 725 4 839
45–49 398 460 613 684 554 477 1 826 5 012
40–44 362 435 616 623 452 302 1 694 4 484
35–39 237 281 406 392 693 624 1 522 4 155

Summa 2 050 2 539 3 281 3 790 3 124 2 699 10 179 27 662

30–34 1 435 1 415 1 583 4 433
25–29 1 394 1 360 1 333 4 087
20–24 1 442 1 408 1 045 3 895
15–19 1 331 1 389 1 023 3 743
10–14 1 526 1 504 1 100 4 130
5–9 1 889 1 808 1 775 5 472

Summa 0 0 0 0 9 017 8 884 7 859 25 760
Totalt 2 420 3 269 3 935 5 074 12 179 11 647 18 038 56 562
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och Uppsala varit föremål för hörselun-
dersökning som ett led att kvantifiera
den ärftliga komponenten i hörselned-
sättning.

Epidemiologiska studier
utan genetisk frågeställning
I en del epidemiologiska studier har

informationen i tvillingregistret utnytt-
jats som ett longitudinellt material utan
att beakta tvillingstatus. Ett exempel på
detta är en studie av låg fysisk aktivitet
och cancer i tjocktarmen. Genom att ut-
nyttja den befintliga enkätinformatio-
nen om kostvanor och fysisk aktivitet
kunde man konstatera att låg fysisk ak-
tivitet medförde en högre risk för colon-
cancer [15].

Ett annat exempel är röntgen under
graviditeten och cancer hos barn. Tvil-
lingar är en lämplig population för det-
ta eftersom de exponeras för röntgen i
högre grad än icke-tvillingar under fos-
terlivet. Studien visade en förhöjd risk
för cancer under barndomen efter rönt-
genexponering [16].

Inom området hjärt–kärlepidemio-
logi har bland annat visats att högt intag
av fisk sänker risken för hjärt–kärlrela-
terad mortalitet [17].

Ny kontakt för att
bedöma arv och miljö
Den senaste stora datainsamlingen

på tvillingarna är från 1972. För närva-
rande finns det planer på att inom en
snar framtid kontakta tvillingarna igen
med en enkät eller en telefonintervju för
att samla in nya data. Av intresse är att
kontakta de tvillingar som redan tidiga-
re har besvarat en enkät för att komplet-
tera den gamla exponeringsinformatio-
nen med aktuell information och samti-
digt inhämta uppgifter om sjuklighet.

Dessutom är det önskvärt att ta en förs-
ta kontakt med den yngsta kohorten.

För närvarande planerar forskare vid
registret att samla information bl a om
hjärt–kärlsjuklighet, demenssjukdo-
mar, depression, Parkinsons sjukdom,
osteoporos, diabetes, astma/allergi,
cancer och ögonsjukdomar.

Syftet med kontakten skulle vara
dels att bedöma arvets respektive mil-
jöns betydelse för sjukdomar, dels att
skapa ett underlag för framtida moleky-
lärgenetiska studier av tvillingar kon-
kordanta eller diskordanta för en sjuk-
dom. Om tvillingmetoden visar att ge-
netiska faktorer är viktiga för sjukdo-
men, och bägge tvillingarna i ett dizy-
got tvillingpar är sjuka, har man ett ide-
aliskt utgångsläge för att identifiera ge-
ner med etiologisk relevans (»affected
sib pair»-metod).

Tvillingregistret förvaltas av Institu-
tet för miljömedicin vid Karolinska in-
stitutet. Utomstående kan få tillgång till
material genom ansökan till Styrgrup-
pen för tvillingregistret. För närvarande
inkommer varje år cirka tio ansökning-
ar. Det finns emellertid inga medel för
den kontinuerliga driften av registret
och all forskning som utnyttjar regist-
ret, liksom nya satsningar, måste bekos-
tas av enskilda forskningsanslag.

Störst intresse
från utlandet
Det svenska tvillingregistret är en

nationell resurs av stor betydelse för
medicinsk forskning. Intresset för re-
gistret har under längre tid varit större
från utländska än inhemska forskare.
Registerhållning och forskningsakti-
vitet har under de senaste 20 åren be-
kostats nästan uteslutande av ameri-
kanska anslag. På senare tid har det

svenska tvillingregistret tilldragit sig
uppmärksamhet från genteknologiska
företag som önskar utnyttja denna re-
surs för att studera sjukdom med hjälp
av genkartrering.

Det är angeläget att resurser skapas
för att behålla expertis och kunskap
inom Sverige, och att tvillingregistrets
framtid säkras genom anslag till regis-
terhållning och nya kontakter med tvil-
lingarna.

*
Baskostnader för registerhållning

under 1995–1996 står Forskningsråds-
nämnden för.
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Varning i Riskronden:

Akut scrotum testistorsion
– tills man visat annat

Testistorsion är relativt vanligt, en
man av 160 drabbas före 65 års ålder.
Riskronden redogör för tre fall där dia-
gnosen först blev epididymit.

En 47-åring sökte akut efter ett
dygns smärta i vänstra skrotalhalvan
där han var lite svullen. Mannen var öm
över epididymis och funikel. Han fick
en injektion diklofenak och blev i stort
besvärsfri.

Tillståndet bedömdes som sannolikt
betingat av en prostatit men epididymit
kunde inte uteslutas. I journalen fanns
ingen uppgift om rektalpalpation, kon-
staterar Riskronden.

Mannen sändes hem med diklofenak
och norfloxacin. Behandlingen hjälpte
inte så han återkom fem dagar senare.
Läkaren hittade en rejäl fast hård resi-
stens motsvarande vänster bitestikel och
bytte ut norfloxacin mot tetracyklin.

Några dagar senare hörde mannen av
sig men fick lugnande besked eftersom
han inte hade feber.

Efter ytterligare några dagar fann
man ett stort ömmande infiltrat motsva-
rande testikeln och bitestikeln.

Vid en operation avlägsnades väns-
ter testikel och bitestikel. Man gjorde
också en profylaktisk pexi på höger
sida. PAD på vänstra testikeln visade to-
tal destruktion som efter torsion.

Roterad
och nekrotisk
En 18-åring fick plötsliga smärtor

till vänster i buken och pungen. På vård-
centralen konstaterades att vänster tes-
tikel var svullen och öm. Mannen remit-
terades vidare med frågan testistorsion.

Jourhavande läkare på sjukhuset
sade att vänster testikel var uppdragen
och svullen, men beskrev den som vä-
sentligen normalstor utan konsistens-
ökning och endast lätt palpationsöm.

Buken palperades utan anmärkning.
Efter ultraljudsundersökning som visa-
de en normalstor testikel omgiven av

vätska medan epididymis var »tjock,
svullen och oregelbunden – epididy-
mit».

Patienten fick antibiotikum och
smärtstillande/avsvällande tabletter.

Vid kontroll nästa dag beskrev sam-
ma läkare patienten som »betydligt för-
bättrad». Testikeln var normalstor med-
an bitestikeln var svullen men något
mindre öm.

Fyra dagar senare hade svullnaden
ökat: »testikeln nu kraftigt svullen och
förstorad …»

Ett nytt ultraljud visade en svullen,
ödematös testis och epididymis.

Nästa dag vid en kirurgisk explora-
tion var testikeln roterad 180 grader och
nekrotisk. Både den och bitestikeln togs
bort.

Senare lade man in protes på vänster
sida och utförde en fixation av höger
testikel för att förhindra torsion.

Det tredje fallet var en 13-årig pojke
med smärtor i vänster testikel sedan tre
dagar. Tillståndet ansågs betingat av en
epididymit och han fick antibiotika.

Fyra dagar senare visade ultraljud ett
resultat förenligt med epididymit. Men
man kunde inte utesluta risken för en
tumör, varför pojken remitterades till
barnklinik. 

Först fyra dagar senare opererades
han och man avlägsnade en nektrotisk
testikel.

Mycket vida
indikationer
Alla tre patienterna fick primärt dia-

gnosen epididymit, kostaterar Riskron-
den.Det typiska insjuknandet vid epidi-
dymit sker förhållandevis långsamt. Pa-
tienten brukar få feber, miktionssym-
tom och pyuri.

Ultraljud är inte någon tillfredstäl-
lande metod för att utesluta testistor-
sion.

En vanlig symtombild vid testistor-
sion är ensidig testikel-, epididymis-
och skrotalsvullnad samt unilateral rod-
nad av skrotalhuden. 

En svullnad av epididymis minskar
alltså inte sannolikheten av en testistor-
sion. Denna kan tillfälligt gå tillbaka för
att sedan återkomma, vilket medför att
diagnosen försvåras och motiverar kir-
urgisk exploration på mycket vida indi-
kationer.

De flesta testiklar som varit torkve-
rade mindre än åtta timmar har räddats
från totalnekros, vilket dock inte inne-
bär att de alltid behållit sin funktion. •

Dröjsmål med att kirurgiskt
undersöka en misstänkt testis-
torsion äventyrar funktionen
hos såväl den torkverade som
den andra testikeln.

Varningen finns i Riskronden
nr 2 1996 där det framhålls att
akut scrotum – smärta, palpa-
tionsömhet, rodnad och svull-
nad – är testistorsion tills denna
diagnos kunnat uteslutas.


