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En mängd sjukdomar har under se-
nare tid fått sin molekylära förklaring
genom olika former av genetisk analys.
Samma tekniker påverkar nu också
sjukvården på ett omvälvande sätt. Ge-
nom arbetet med att systematiskt kart-
lägga vårt genetiska arv identifieras allt
fler arvsanlag av betydelse för risken att
utveckla vanliga sjukdomar. Samtidigt
etableras allt kraftfullare analysmeto-
der med vilkas hjälp sjukdomar kan dia-
gnostiseras på ett exaktare sätt och dia-
gnoser kan fastläggas också innan sym-
tom uppträder. Vartefter som kunska-
pen växer ger dessa molekylärgenetiska
analyser allt viktigare bidrag till pro-
gnostik och terapival.

Nedan skall jag belysa denna ut-
veckling utifrån tre perspektiv: Den
första, mer tekniska delen beskriver
dagsläget inom genomforskningen som
en bakgrund till dess tillämpningar
inom sjukvården. I nästa del beskrivs de
allt effektivare metoderna att tillämpa
genetiska analyser vid en mängd sjuk-
domstillstånd. Slutligen skall jag berö-
ra möjligheter och begränsningar för
dessa utvecklingslinjer inom sjukvår-
den.

LANDVINNINGAR I ARVSMASSAN
Fysiska kartor
DNA-molekylerna, som utgör vår

arvsmassa, består av kedjor av de fyra
nukleotiderna A, C, G och T. Ordnings-
följden av dessa nukleotider utgör ett
slags text som kodifierar genetisk infor-
mation. Inom det internationella ge-
nomprojektet har nu flera utmärkta
översiktliga kartor upprättats över den
mänskliga arvsmassan, och dessa förfi-
nas fortlöpande [1] (Figur 1).

En typ av karta beskriver avstånd
mätt i antalet nukleotider mellan defi-
nierade positioner utefter våra kromo-
somer. Dessa s k fysiska kartor backas
upp av ordnade uppsättningar av många
tusental jäst- eller bakteriestammar som

var och en inkluderar någon liten del av
människans arvsmassa, fri från övriga
mänskliga arvsanlag och tillgängliga
för alla intresserade forskare. Den störs-
ta delen av vår arvsmassa finns repre-
senterad i sådana sorterade samlingar
av DNA-fragment, och det återstår idag
bara ungefär 10 procent vita fläckar på
dessa fysiska kartor.

Genetiska kartor
En annan sorts kartor beskriver inte

fysiska avstånd i arvsmassan utan något
som kallas genetiska avstånd. Genetis-
ka kartor har under lång tid utnyttjats
för att undersöka den kromosomala pla-
ceringen av arvsanlag hos t ex banan-
flugor. Med hjälp av molekylärgenetis-
ka metoder har nu liknande kartor upp-
rättats även över människans arvsmas-
sa. Dessa kartor är särskilt viktiga, ef-
tersom de gör det möjligt att söka efter
punkter i arvsmassan som är belägna
nära sjukdomsanlag. Detta visar sig ge-
nom att de tenderar att nedärvas tillsam-
mans med egenskapen att utveckla en
viss sjukdom i familjer med en ökad fre-
kvens av just den sjukdomen.

En individ ärver en kopia av varje
kromosom från vardera föräldern, men
när dessa kromosomer förs vidare till
nästa generation har de först genomgått
en process kallad genetisk rekombina-
tion. Denna process gör att varje kromo-
som som en individ ger i arv till sitt barn
utgör en blandning av segment från de
två kromosomer individen ärvt från sin
mor och far (Figur 2). Ju närmare var-
andra två arvsanlag ligger utefter en
kromosom, desto mindre är chansen att
en rekombination skall ha inträffat mel-
lan dessa arvsanlag. Sannolikheten för
rekombination utnyttjas därför i gene-
tiska kartor som ett mått på det genetis-
ka avståndet mellan arvsanlag.

Genkartor
Med hjälp av dagens heltäckande ge-

netiska kartor kan man alltså navigera
fram till den ungefärliga positionen för
ett viktigt sjukdomsanlag, förutsatt att
man har tillgång till blodprov från indi-
vider i familjer med sjukdomen och kan
utföra ett stort antal genetiska test. Väl
framme i rätt region blir uppgiften att
hitta det aktuella arvsanlaget. I det läget
utnyttjas ett slags fysiska kartor som

ännu föreligger i högst ofullständig
form. Dessa kartor kommer att i färdigt
skick ange den kromosomala positio-
nen för vart och ett av människans totalt
50 000–100 000 olika arvsanlag eller
gener. Även detta arbete kan dock för-
väntas vara avslutat inom bara några få
år som en konsekvens av stora satsning-
ar bl a inom ramen för ett antal industri-
ella projekt.

I mitten av 1996 beräknar man att
den korrekta kromosomlokalisationen
kommer att ha fastställts för uppskatt-
ningsvis 10 000–15 000 av våra gener.
Redan idag finns delar av DNA-sekven-
sen, dvs ordningsföljden av nukleoti-
derna, för mellan en fjärdedel och hälf-
ten av våra gener deponerade i offentli-
ga databaser.

Den totala DNA-sekvensen hos en
människa, omfattande såväl alla arvs-
anlag som den överväldigande mäng-
den DNA som uppenbarligen inte har
någon speciell funktion, kan komma att
vara känd om fem till tio år, beroende på
hur mycket ekonomiskt stöd den verk-
samheten kommer att få. Det är troligt
att den största delen av arbetet med att
sekvensbestämma människans totalt
cirka 3 miljarder nukleotider kommer
att utföras vid ett litet antal specialisera-
de sekvenscentra.

Arvsanlagens betydelse
Med allt fler av våra arvsanlag isole-

rade och kartlagda inställer sig frågan
vilken funktion alla de proteiner har
som våra gener kodar för. Tolkningen
av den genetiska textmassa som vår
arvsmassa utgör kräver en kodnyckel
som gör det möjligt att jämföra det ge-
netiska språket uttryckt i nukleotider
med en översättning till mer lättförståe-
lig information. Individer med sjukdo-
mar orsakade av förändringar i kända
gener erbjuder just en sådan möjlighet
genom att det är möjligt att studera sam-
bandet mellan en skadad gen och pati-
entens symtom. På detta sätt kan klinis-
ka studier ge ytterst viktiga ledtrådar till
genproduktens normala funktion.

Det finns också en mängd andra me-
toder för att bestämma funktionen för
proteiner vilkas gener identifieras ge-
nom sekvensanalys. Dessa metoder in-
kluderar såväl sekvensjämförelse med
andra gener med känd funktion som ex-
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periment där man förstör motsvarande
gen hos möss för att undersöka vilka
konsekvenser det får för djuret. Trots
dessa ansträngningar är för närvarande
funktionen hos de flesta gener som
identifierats helt okänd.

Möjligheten att hitta gener av bety-
delse för vissa sjukdomar tillmäts ett
mycket stort kommersiellt värde, och
ett antal nystartade, framför allt ameri-
kanska företag med stinna aktieportföl-
jer har gett sig in i kapplöpningen om att
hitta dessa gener. Exempel på sådana
företag är Darwin, Mercator, Milleni-
um, Myriad, HGS, Incyte, Sequana och
TIGR. Samtliga dessa företag utnyttjar
och bidrar också samtidigt till genom-
forskningen.

Den genetiska urkund som vår arvs-
massa utgör framstår alltmer som ett
ganska överskådligt, oundgängligt red-
skap för att nå djupare insikter i männi-
skans biologi och patologi. För att in-
hämta denna information krävs kraft-
fulla metoder för att studera arvsmas-

san, och dessa kunskaper och metoder
blir nu också snabbt tillgängliga inom
sjukvården.

GENETISK ANALYS
Dagens diagnostik
För närvarande erbjuds i Sverige ru-

tinmässigt genetiska test till individer
som har anledning befara att de eller de-
ras barn skall drabbas av någon av ca 50
olika ärftliga sjukdomar. Någon DNA-
baserad genetisk screening av normal-
befolkningen bedrivs inte idag i landet,
men alla nyfödda undersöks på protein-
nivå för tecken på fyra olika genetiska
sjukdomar: fenylketonuri, hypotyreos,
galaktosemi och adrenogenitalt syn-
drom. Denna situation med ganska be-

gränsad genetisk diagnostik kommer
sannolikt att förändras radikalt. Alltef-
tersom fler genetiska förändringar av
prediktivt värde identifieras, och vartef-
ter analyserna kan utföras med ökande
säkerhet och till rimlig kostnad, förvän-
tas tillämpningarna öka kraftigt.

Nya tillämpningar
Genetiska analyser blir allt viktigare

också i andra sammanhang än vid klas-
siska genetiska sjukdomar. Ärftliga or-
saker påvisas vid viktiga folksjukdomar
såsom autoimmunitet, hjärt–kärlsjuk-
dom och psykiatriska sjukdomar. Ge-
nom effektiva genetiska metoder blir
det möjligt att undersöka förekomsten
av genetiska riskfaktorer. Ett bra exem-
pel är den s k Leyden-mutationen i ko-
agulationsfaktor V som starkt ökar ris-
ken att utveckla djup ventrombos i sam-
band med kirurgiska ingrepp eller vid p-
pillermedikation [2, 3].

Allt fler förvärvade eller medfödda
genetiska skador som orsakar tumör-
sjukdomar identifieras, vilket möjlig-
gör entydigare diagnostik, känsligare
påvisande av enstaka tumörceller och
kanske helt nya terapeutiska strategier.
Liknande fördelar får man vid infek-
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Figur 1. Tre olika typer av kartor som
upprättas över människans arvsmassa:
Fysiska kartor anger avståndet mellan
speciella punkter utefter en kromosom,
mätt i nukleotider. Dessa punkter kan
utgöras av korta segment med känd
nukleotidsekvens, t ex bitar av arvsanlag,
eller fragment som isolerats i en
kloningsvektor.
I genetiska kartor bedöms avståndet
mellan två punkter genom att man mäter
hur ofta avsnittet träffas av rekombination
under meiotiska celldelningar. Genetiska
kartor kan utnyttjas för att bedöma var
sjukdomsanlag som går i arv i släkter är
belägna.
Genkartor, till sist, kommer när de är
färdiga att beskriva den kromosomala
positionen för alla människans arvsanlag. 

Figur 2. Genetisk rekombination är den
process under könscellsbildningen då
genetiskt material byts ut mellan
paternellt och maternellt nedärvda
kromosomer. Rekombinerade
kromosomer lämnas sedan vidare till
avkomman. Med hjälp av s k genetiska
markörer är det möjligt att se skillnad på
de kromosomer en individ ärvt av sin mor
respektive sin far. Om en markör är
belägen nära ett sjukdomsanlag tenderar
markören och anlaget att nedärvas
tillsammans hos individer i en familj med
sjukdomen. 
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tionsdiagnostik där känsliga, snabba
och precisa DNA-test ger möjligheter
till förbättrad behandling. Ytterligare
en viktig tillämpning för DNA-diagno-
stik gäller möjligheten att säkrare styra
terapival och dosering av läkemedel ge-
nom att med genetisk analys undersöka
vilka varianter patienten har av de re-
ceptorer eller metaboliserande enzymer
som läkemedlet interagerar med.

Metoder för mutationsdetektion
De allt effektivare metoderna att stu-

dera genetisk variation belystes vid ett
internationellt möte om mutationsde-
tektion i Visby 1995. Där beskrevs en
mängd nya tekniker för att möta olika
diagnostiska problem. Det finns nu test
som gör det möjligt att söka efter muta-
tioner i gener hos en patient bl a med ut-
nyttjande av de enzymsystem som i cel-
len tjänar till att reparera DNA-skador.
Så kallade DNA-chips, som består av en
stor mängd olika korta DNA-strängar
bundna till en kiselyta, kan också ut-
nyttjas för att snabbt söka igenom ett
arvsanlag då man letar efter ett stort an-
tal möjliga förändringar (Figur 3). Enk-
la, miniatyriserade test gör det möjligt
att snabbt undersöka stora patientgrup-
per för förekomst av kända genetiska
varianter som är associerade med speci-
fika sjukdomar. Allt effektivare tekni-
ker som etableras inom genomforsk-
ning för att sekvensbestämma DNA fin-
ner också viktiga tillämpningar i klinisk
rutin (Figur 4). Slutligen pågår också en
stark utveckling av tekniker för att mik-
roskopiskt undersöka kromosomerna
för att påvisa även relativt begränsade
strukturella förändringar.

Visbymötet utmynnade i en proto-
kollsamling med aktuella metoder för
mutationsdetektion av värde för såväl
forskning som – alltmer – sjukvård [4].
Vid detta möte diskuterades också be-
hovet av databaser för lagring av infor-
mation om mutationer vid olika sjuk-
domstillstånd.

Mutationsdatabaser
En mängd information insamlas om

vilka grupper av gener som ensamma
eller i kombination med varandra eller
med miljöfaktorer har betydelse för oli-
ka sjukdomar. Denna information blir
nu i ökande grad tillgänglig både i text-
böcker och i »online»-format. Utifrån
sådan kunskap kommer behandlande
läkare att kunna beställa specifika gene-
tiska analyser för att säkerställa sin dia-
gnos. För att underlätta bedömningen
av analysresultaten etableras också mu-
tationsdatabaser, tillgängliga t ex via

Internet, där genetiska förändringar
som tidigare observerats hos patienter
katalogiseras. Den läkare som beställt
en genetisk undersökning kan få hjälp
med att bedöma en påvisad genetisk av-
vikelse i en gen genom att konsultera
detta alltmer omfattande register av ti-
digare observerade mutationer och de-
ras olika kliniska konsekvenser.

Med hjälp av dessa insamlade kun-
skaper utvidgas nu tidigare sjukdoms-
grupper till att omfatta sjukdomar med
skenbart väsensskilda symtom, och det
blir tydligt att olika förändringar i sam-
ma arvsanlag kan få vitt skilda konse-
kvenser. Därmed blir genetiska analy-
ser ett allt vanligare och viktigare led i
undersökningen vid ett ökande antal
sjukdomar.

MÖJLIGHETER/BEGRÄNSNINGAR
Nya inblickar i sjukdomar
Samtidigt som förbättrade analys-

metoder i kombination med ökade kun-
skaper om arvsmassan får alltmer om-
fattande tillämpningar i sjukvården
hjälper dessa två resurser också till att
förklara allt fler hittills ofullständigt
kända sjukdomar. Det är flera olika ty-
per av studier som bidrar till denna ut-
veckling.

Som ovan nämnts studeras stora
grupper av individer med specifika
sjukdomar för att undersöka vilka delar
av arvsmassan som nedärvs tillsam-
mans av de individer i en familj som
drabbats av en sjukdom. Dessa tekniker
utnyttjas idag för ett frontalangrepp på
snart sagt alla stora sjukdomar. Högt
blodtryck, diabetes, astma och schizo-
freni är bara några få av de sjukdomar
som studeras på detta sätt.

I andra fall kan man dra viktiga slut-
satser om patogenetiskt betydelsefulla
arvsanlag utifrån jämförelser med mot-
svarande arvsanlag och deras roll i helt
andra organismer. Sådana analyser ut-
förs genom en kombination av experi-
mentella och databaserade jämförelser
av arvsanlag. Ett exempel på resultat av
detta slags studier är fyndet att bakteri-
ella DNA-reparationsenzymer har snar-
lika motsvarigheter hos människan som
visar sig vara av betydelse för uppkoms-
ten av coloncancer genom att de leder
till en ackumulation av andra genetiska
skador [5].

I ett tredje exempel på genetiskt ba-
serade strategier att förklara sjukdom
används ytterst känsliga tekniker för att
söka igenom mängder av DNA i ett väv-
nadsprov. På detta sätt är det möjligt att
påvisa sällsynta DNA-sekvenser som

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR 26-27  •  1996 2497

Figur 3. Oligonukleotidchips utgör
mikroprocessorliknande objekt på vilka
upp till en miljon olika korta DNA-
sekvenser kan sitta bundna i definierade
positioner. Chips av denna typ kan göra
det möjligt att undersöka enskilda gener
hos patienter för att i klinisk rutin söka
efter en mängd olika möjliga mutationer. 

Figur 4. DNA-sekvensanalys av prov
från en individ med den normala
sekvensen av en gen, från en som är
bärare av en mutation och från en patient
som har denna mutation i homozygot
form. De olikfärgade topparna visar
ordningsföljden av de fyra olika
nukleotiderna i ett segment av genen,
avläst genom automatiserad DNA-
sekvensbestämning. Den gen som
undersökts är förändrad vid Wilsons
sjukdom, hepatolentikulär degeneration.
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inte kommer från människan utan i stäl-
let härrör från en okänd infektiös orga-
nism som orsakat sjukdomen. Också
denna taktik har firat viktiga segrar och
utnyttjades bl a för att påvisa ett tidiga-
re okänt herpesvirus som har betydelse
för uppkomsten av Kaposi-sarkom hos
såväl patienter med aids som patienter
utan HIV-infektion [6].

Prediktiv medicin
Allteftersom genetiska riskfaktorer

klarläggs vid ett snabbt ökande antal
sjukdomar utvecklas ett mer prediktivt
perspektiv inom hälso- och sjukvården,
där det kan bli möjligt att förutsäga vil-
ka individer som kommer att drabbas av
en viss sjukdom och i vissa fall när i li-
vet de kan väntas insjukna. Det finns
emellertid ett antal faktorer som be-
gränsar i vad mån sjukvården kommer
att utnyttja dessa nya möjligheter till ge-
netisk diagnostik. Det är långt ifrån
självklart att individer vill veta vilka
sjukdomar som kommer att drabba dem
senare i livet. Situationen kompliceras
ytterligare av berättigade farhågor att
möjligheten till t ex sjukförsäkring eller
anställning kan påverkas menligt av ett
testresultat.

Medan genetiska faktorer nu påvisas
vid allt fler sjukdomar vidgas gapet
mellan sjukvårdens förmåga att påvisa
genetiska risker och att åtgärda dessa.
Genetiskt baserade insikter i sjukdoms-
mekanismer gör det emellertid redan 
idag möjligt att vid flera vanliga och all-
varliga sjukdomar säkrare välja den för
individen bästa behandlingen bland fle-
ra tänkbara. Det behöver inte bara vara
en fråga om huruvida en graviditet skall
avbrytas på grund av påvisade riskfak-
torer. Genetiska analyser kan i stället
föranleda råd om livsföring eller tätare
kliniska kontroller för att snabbare upp-
täcka en sjukdom som patienten riske-
rar att utveckla.

Vid sidan av gängse läkemedel kom-
mer också genetiskt baserade terapifor-
mer att få en allt större roll för att be-
handla genetiska rubbningar. Exempel
på sådan terapi inkluderar ersättnings-
behandling med rekombinanta protei-
ner framställda med genetisk teknik och
– i ett längre perspektiv – genterapi, dvs
tillförsel av arvsanlag till kroppsceller
eller behandling med mindre nuklein-
syramolekyler som selektivt påverkar
funktionen av enstaka arvsanlag vid s k
antisensterapi.

Kostnader vid klinisk användning
Vid dagens genetiska diagnostik un-

dersöks enstaka arvsanlag med metoder

som också utnyttjas i grundforskning-
en. Inom de närmaste åren kan vi i stäl-
let vänta oss genetiska rutintest färdiga
att tillämpas vid en mängd olika gene-
tiska frågeställningar. Dessa nya meto-
der kommer att fungera efter många oli-
ka principer, men gemensamt är att det
blir möjligt att undersöka avsevärt fler
och mer komplexa genetiska egenska-
per betydligt enklare och snabbare än
dagens test tillåter. Utförandeformer för
genetiska test kommer inte nödvändigt-
vis att skilja sig från andra laboratorie-
undersökningar.

Hur dyra dessa test blir är emellertid
mycket svårt att förutsäga och det kom-
mer i hög grad att bestämmas av vilket
värde varje test har, dvs vad patient och
samhälle är villiga att betala.

Behov av utbildning
En viktig begränsande faktor för

möjligheterna att kliniskt tillämpa ge-
netiska framsteg ligger i de bristfälliga
förkunskaperna hos läkarkåren. Läkare,
liksom studenter under utbildning, be-
höver få en betydligt starkare kunskaps-
bas för att kunna utnyttja de möjligheter
som molekylärmedicinen nu erbjuder.

Det är också än så länge oklart vid
vilka sjukhus och vilka kliniker som ge-
netisk diagnostik kommer att utföras i
framtiden. Dagens relativt komplexa
metoder tenderar att begränsa tillämp-
ningar av genetisk diagnostik till högt
specialiserade laboratorier, ofta med ett
framträdande forskningsintresse, men
längre fram väntar metoder som gör det
möjligt att utföra kvalificerade genetis-
ka analyser också utanför forskningsla-
boratorier, t ex på distriktsläkarmottag-
ningar.

Fler gener att hitta
En sista aspekt av genetik i sjukvår-

den att diskutera är den att en välfunge-
rande sjukvård och välskötta patientre-
gister kan ge Sverige en värdefull posi-
tion i det viktiga arbetet att påvisa gener
som påverkar sjukdom. Kvalificerade
kliniska observationer kan t ex göra det
möjligt att särskilja distinkta grupper av
patienter med till synes samma sjuk-
dom, och detta är något som i hög grad
förenklar arbetet att påvisa de arvsanlag
som förklarar att sjukdomen uppträder i
drabbade familjer. Det är därför angelä-
get med samarbete mellan intresserade
kliniker och forskare för att reda ut ge-
netiska orsakssamband. Inom landet
finns ett antal forskningsgrupper som
speciellt intresserar sig för genetiska
studier av sjukdomar, och det finns så-
lunda flera laboratorier att vända sig till

för att få hjälp med att värdera eller ut-
föra studier av patientgrupper med sjuk-
domar som verkar vara genetiskt be-
tingade.

Frasen »Hereditet: 0» i patientjour-
naler kommer alltså framöver visa sig
ha allt mindre fog för sig. Läkare måste
uppmärksamma genetiska sjukdoms-
mekanismer för att kunna utnyttja de
snabbt ökande möjligheterna till gene-
tisk analys för allt säkrare diagnostik
och behandling.
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