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Överväldigande bevis stöder hypo-
tesen att neoplasi på cellnivå är en gene-
tisk sjukdom, såtillvida som föränd-
ringar i DNA orsakar den frikoppling
från normal tillväxt- och differentie-
ringsreglering som karakteriserar tu-
mörceller. Kromosomundersökningar
av neoplastiska celler, huvudsakligen
vid leukemi och lymfom, har väsentligt
bidragit till denna förståelse. Sålunda
har samtliga tumörtyper – benigna såväl
som maligna – som studerats tillräckligt
ingående visats ha cytogenetiskt påvis-
bara kromosomavvikelser, av vilka ett
stort antal har kunnat förknippas med
specifika, morfologiskt definierade un-

dergrupper. I vissa fall föreligger en när-
mast hundraprocentig association mel-
lan en bestämd tumörtyp och en karak-
teristisk kromosomförändring [1].

Detaljanalys på molekylär nivå av
brottpunkterna i de tumörassocierade
kromosomavvikelserna har under det
senaste decenniet både avsevärt ökat
vår förståelse för deras patogenetiska
konsekvenser och lett till att ett flertal
gener av betydelse för tumöruppkomst
kunnat påvisas. Dessa gener omfattar
inte bara onkgener och tumörsuppres-
sorgener utan även andra tidigare ka-
rakteriserade gener vars betydelse för
tumorigenesen varit helt okänd. De cy-
togenetiska och molekylärgenetiska
studierna har klart och tydligt visat att
många olika tillväxt- och differentie-
ringsrelaterade gener, ofta transkrip-
tionsfaktorer, är av patogenetisk bety-
delse, och att aktivering, inaktivering
eller omstrukturering av dessa gener
kan åstadkommas genom en rad olika
mekanismer [2-4]. För närvarande har
drygt 100 neoplasiassocierade kromo-
somavvikelser – majoriteten transloka-
tioner – karakteriserats på molekylär
nivå [5]. I cirka hälften av fallen har de
relevanta generna i båda brottpunkterna

identifierats och konsekvenserna av
kromosomförändringarna kunnat klar-
läggas på DNA-, RNA- och protein-
nivå.

Hand i hand med denna grundforsk-
ning, som på ett avgörande sätt breddat
vår förståelse för hur kromosomavvi-
kelser kan leda till tumöruppkomst, har
kromosombilden fått ökande praktisk
klinisk betydelse. På grund av tekniska
svårigheter har till helt nyligen använd-
ningen av cytogenetisk analys varit be-
gränsad till hematologiska sjukdomar.
De senaste åren har emellertid metodo-
logiska förbättringar lett till att även so-
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Figur 1. Ovan ses en normal metafas med 46 kromosomer. 
T h visas en metafas med uttalad cytogenetisk komplexitet från
en malign tumör. Cellen har mer än 80 kromosomer, varav flera
är strukturellt rearrangerade, exempelvis en ringkromosom (liten
pil) och en gigantisk markörkromosom (stor pil).

Under de senaste tio åren har
kunskapen om kromosomför-
ändringar i solida tumörer ökat
dramatiskt, vilket fått allt större
betydelse för diagnostiken av ett
ständigt stigande antal tumör-
sjukdomar. Kromosombilden
kan även ha prognostisk inne-
börd. I en översikt diskuteras de
cytogenetiska fynd som kan ge
kliniskt användbar information.
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lida tumörer kunnat studeras systema-
tiskt, och resultaten antyder att princi-
perna är desamma som vid leuk-
emi och lymfom [6]: påvisandet av spe-
cifika kromosomförändringar ger möj-
lighet till både skärpt diagnostisk pre-
cision och förbättrad prognosbedöm-
ning.

Det diagnostiska värdet av kromo-
somfynden vid tumörsjukdom baseras
på två grundläggande principer:

1. Karakteristiska mönster av kro-
mosomavvikelser, framför allt graden
av cytogenetisk komplexitet och före-
komsten av vissa icke slumpmässiga
avvikelser, är associerade med bestäm-
da tumörtyper.

2. Vissa tumörer kännetecknas av
karakteristiska, till och med patogno-
mona, avvikelser.

Denna kunskap kan användas för att
(a) skilja neoplasi från en icke-neoplas-
tisk vävnadsförändring, (b) differentiera
mellan en benign och en malign tu-
mör samt (c) erhålla en specifik diagnos.

Neoplasi versus icke-neoplastisk
vävnadsförändring
En klonal kromosomavvikelse an-

sågs under många år vara ett karakteris-
tikum för neoplasi, och förekomst av en
abnorm klon var därmed praktiskt taget
ett bevis för tumörväxt. Senare års
forskning har visat att även om det van-
ligtvis förhåller sig så, finns det flera
undantag från denna regel. Som exem-
pel kan nämnas att olika klonala kro-
mosomavvikelser nyligen påvisats så-
väl i munslemhinna från friska personer
som i synovia, osteofyter och ledbrosk
från patienter med osteoartros [7, 8]. En
speciell kromosomavvikelse – en extra
kromosom 7 – har påträffats inte bara i
ett stort antal vävnadsförändringar
(Faktaruta 1) som enligt alla konventio-
nella kriterier inte kan betecknas som
tumörsjukdomar, utan till och med i cel-
ler från normal hjärna, njure och lunga.

Det är således uppenbart att före-
komst av en klonal kromosomavvikelse
inte är liktydig med neoplasi. Samtidigt
är det viktigt att komma ihåg att samtli-

ga förändringar som hittills påvisats vid
icke-neoplastiska tillstånd har varit för-
hållandevis okomplicerade och prak-
tiskt taget alltid i form av endast en av-
vikelse. Komplexa klonala kromosom-
abnormiteter är däremot mycket säll-
synta vid icke-neoplastiska förändring-
ar, och kan därför användas som ett dif-
ferentialdiagnostiskt kriterium.

Exsudat av okänd genes är ett exem-

pel på hur det cytogenetiska fyndet kan
bidra med viktig information. Före-
komst av komplexa kromosomavvikel-
ser (Figur 1) i celler från ett exsudat ta-
lar med närmast hundraprocentig säker-
het för malignitet.

Benign versus malign tumör
Sambandet mellan cytogenetisk

komplexitet, oavsett typ av avvikelse,

Trisomi 7 i icke-neoplastiska
vävnadsförändringar
Aterosklerotiska plack
Dupuytrens kontraktur
Kronisk pyelonefrit
Leversteatos
Osteoartros
Peyronies sjukdom
Prostatahyperplasi
Reumatisk synovit
Tyreoideahyperplasi
Varikösa vener

FAKTARUTA 1
Karakteristiska cytogenetiska förändringar
i benigna och maligna epiteliala tumörer

Tumörtyp Kromosomförändring Fusionsgen
Njure

Adenom +7, +17, –Y
Karcinom Strukturella förändringar av 3p

särskilt del(3p)
t(X;1)(p11;q21) TFE3/PRCC

Tyreoidea
Adenom +5, +7, +12

Strukturella förändringar av 19q
Papillärt karcinom inv(10)(q11q21) RET/PTC

Spottkörtlar
Pleomorft adenom Strukturella förändringar av 3p21, CTNNB1/PLAG1

8q12 och 12q15
Adenokarcinom del(6q)
Adenoidcystiskt
karcinom t(6;9)(q21–23;p13–22)
Mukoepidermoid- del(6q)
karcinom t(11;19)(q14–21;p12–13)

Ovarium
Tekom +12 som enda avvikelse
Karcinom Komplexa förändringar

FAKTARUTA 2

Karakteristiska cytogenetiska förändringar
i benigna och maligna mesenkymala tumörer

Tumörtyp Kromosomförändring Fusionsgen
Fettvävnad

Lipom Translokationer av 12q13–15 LPP/HMGIC
Translokationer av 6p
Strukturella förändringar av 13q

Atypiskt lipom +r(12)
Lipoblastom der(8)(q11–13)
Spolcellslipom Förlust av 16q13➝qter
Hibernom Strukturella förändringar av 11q13–21
Liposarkom

Myxoid och rund- t(12;16)(q13;p11) CHOP/FUS
cellig t(12;22)(q13;q12) CHOP/EWS
Pleomorf Komplexa förändringar

Muskelvävnad
Leiomyom (uterus) Translokationer av 12q13–15

Rearrangemang av 6p
del(7)(q21q31)
+12

Leiomyosarkom Komplexa förändringar

FAKTARUTA 3



och malignitet kan vara av värde vid dif-
ferentialdiagnostiken mellan en benign
och en malign tumör. Multipla numeris-
ka och, i synnerhet, komplexa struktu-
rella kromosomavvikelser är vid denna
frågeställning ett starkt indicium på ma-
lignitet. Kromosombilden ger i denna
situation ingen vägledning om den ex-
akta diagnosen, men gör det osannolikt
att det rör sig om en benign tumör.

En normal kromosomuppsättning
saknar informationsvärde. Benigna
tumörer kan ha kromosomavvikelser,
och maligna tumörer kan ha en till sy-
nes helt normal karyotyp.

Specifik diagnos
Drygt 50 karakteristiska kromosom-

avvikelser, varav ett flertal är patogno-
mona för specifika tumörer, är kända

och kan utnyttjas för att konfirmera el-
ler vederlägga en misstänkt diagnos, fö-
reslå en alternativ diagnos eller spåra
primärtumören vid metastaserande
sjukdom. Praktiskt taget alla »tumör-
specifika» kromosomförändringar är
balanserade, dvs omlagringar som inte
leder till vare sig förlust eller tillskott av
genetiskt material. Flera har karakteri-
serats på molekylär nivå, och samtliga
har visats leda till fusion av prolifera-
tions- och differentieringsrelaterade ge-
ner i brottpunkterna.

För närvarande kan specifika kromo-
somförändringar och/eller molekylär-
genetiska fynd ge kliniskt användbar
vägledning vid fyra differentialdia-
gnostiska överväganden. De karakteris-
tiska kromosomavvikelser och de fu-
sionsgener som uppkommer genom
kromosomomlagringarna vid dessa tu-
mörsjukdomar anges i Faktarutorna
2–5.

Differentialdiagnostiskt dilemma 1:
Benign versus malign epitelial tumör.
Det finns fyra situationer (Faktaruta 2) i
vilka en karakteristisk kromosomavvi-
kelse kan vara av värde:

A. De flesta njuradenom har enkla
numeriska förändringar, vanligtvis +7,
+17 och –Y, medan majoriteten av njur-
karcinom kännetecknas av strukturella
avvikelser, oftast deletioner (del), av
den korta armen på kromosom 3 (3p).

En karakteristisk translokation 
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Karakteristiska cytogenetiska förändringar
i maligna ben- och mjukdelstumörer

Tumörtyp Kromosomförändring Fusionsgen
Liposarkom

Myxoid och rundcellig t(12;16)(q13;p11) CHOP/FUS
t(12;22)(q13;q12) CHOP/EWS

Högt differentierat +r(12)
Synovialt sarkom t(X;18)(p11;q11) SSX/SYT
Rabdomyosarkom t(2;13)(q35;q14) PAX3/FKHR
(alveolärt) t(1;13)(p36;q14) PAX7/FKHR
Dermatofibrosarcoma
protuberans t(17;22)(q22;q13)/+r(17;22) COL1A1/PDGFB
Infantilt fibrosarkom +8, +11, +17, +20
Extraskeletalt
kondrosarkom t(9;22)(q22;q12) TEC/EWS
Parostealt osteosarkom +r(12)
Klarcellssarkom t(12;22)(q13;q12) ATF1/EWS
Ewings sarkom/Askins tumör/ t(11;22)(q24;q12) FLI1/EWS
Perifert neuroepiteliom t(21;22)(q22;q12) ERG/EWS

t(7;22)(p22;q12) ETV1/EWS
Desmoplastisk småcellig
rundcellstumör t(11;22)(p13;q12) WT1/EWS

FAKTARUTA 4

Karakteristiska cytogenetiska förändringar
i småcelliga, rundcelliga maligna tumörer

Tumörtyp Kromosomförändring
Ewings sarkom t(11;22)(q24;q12)

t(21;22)(q22;q12)
t(7;22)(p22;q12)

Rabdomyosarkom t(2;13)(q35;q14)
t(1;13)(p36;q14)

Desmoplastisk småcellig rundcellstumör t(11;22)(p13;q12)

Extraskeletalt kondrosarkom t(9;22)(q22;q12)
Neuroblastom del(1p), hsr(homogeneously staining

region)1, dmin (double minutes)1

Non-Hodgkin-lymfom Flera specifika aberrationer

1 cytogenetiska tecken på genamplifiering.

FAKTARUTA 5

Figur 2. Schematisk illustration av den
reciproka translokationen
t(12;16)(q13;p11), ett karakteristiskt fynd
vid myxoida liposarkom. Från vänster till
höger: normal kromosom 12, normal
kromosom 16, deriverad kromosom 12
och deriverad kromosom 16. Boxarna
anger de kromosomsegment som byter
plats vid translokationen. Den
patogenetiskt viktiga konsekvensen är
uppkomsten av en fusionsgen –
CHOP/FUS – på den deriverade
kromosomen 12.



omfattande kromosomerna X och 1,
t(X;1)(p11;q21), är ovanlig men uppen-
barligen patognomon för papillära ade-
nokarcinom.

B. Tyreoideaadenom kännetecknas
av antingen enbart numeriska föränd-
ringar eller strukturella avvikelser om-
fattande den långa armen på kromosom
19 (19q), särskilt band 19q13, medan
en inversion inom kromosom 10,
inv(10)(q11q21), utgör en karakteris-
tisk förändring i papillära tyreoideakar-
cinom.

C. Majoriteten av pleomorfa spott-
körteladenom har rearrangemang av tre
band i kromosomerna 3, 8 och 12: 3p21,
8q12 och/eller 12q15. Dessa föränd-
ringar ses inte i maligna spottkörteltu-
mörer. Den vanligaste avvikelsen i
spottkörtelkarcinom är förlust av mate-
rial från den långa armen på kromosom
6, del(6q).

D. De flesta benigna ovarialtekom
har en extra kromosom 12 som enda av-
vikelse, medan ovarialkarcinom prak-
tiskt taget utan undantag uppvisar myc-
ket komplexa förändringar.

Differentialdiagnostiskt dilemma 2:
Benign versus malign mesenkymal tu-
mör. Cytogenetiska fynd kan ha dia-
gnostiskt värde vid två grupper av tu-
mörsjukdom (Faktaruta 3):

A. De benigna fettcellstumörerna li-
pom, atypiskt lipom, lipoblastom, spol-
cellslipom och hibernom har var och en
karakteristiska förändringar, ofta som
enda avvikelse. De flesta maligna fett-
cellstumörer kännetecknas av antingen
translokationen t(12;16)(q13;p11), som
är patognomon för myxoida och rund-
celliga liposarkom, eller en mycket ut-
talad komplexitet, som är ett karakteris-
tiskt fynd i pleomorfa liposarkom. 

B. Mer än 80 procent av leiomyom i
uterus har en av de fyra abnormiteter
som anges i Faktaruta 3, oftast som enda
avvikelse. Dessa förändringar har inte
beskrivits i leiomyosarkom, som där-
emot praktiskt taget alltid uppvisar
komplexa avvikelser.

Differentialdiagnostiskt dilemma 3:
Maligna ben- och mjukdelstumörer.
Cytogenetiken kan erbjuda god hjälp
vid differentialdiagnostiken av dessa
tumörtyper. Praktiskt taget alla föränd-
ringar i Faktaruta 4 är i själva verket pa-
tognomona för de olika tumörtyperna,
och följaktligen kan en mycket exakt
diagnos erhållas när en av dessa aberra-
tioner påvisats (Figur 2).

Differentialdiagnostiskt dilemma 4:
Småcelliga och rundcelliga tumörer.
Odifferentierade småcelliga och rund-
celliga tumörer utgör, särskilt hos barn,
ett av onkologins svåraste differential-
diagnostiska problem. Flera av de ma-

ligna tumörerna i Faktaruta 5 – speciellt
rabdomyosarkom, Ewing-sarkom och
extraskeletalt kondrosarkom – kan vara
oerhört svåra att skilja såväl från var-
andra som från non-Hodgkin-lymfom
och neuroblastom. Eftersom alla dessa
tumörtyper har karakteristiska avvikel-
ser kan cytogenetiken erbjuda värdefull
hjälp.

Prognostisk 
betydelse
Flera studier under senare år har vi-

sat att graden av cytogenetisk komplex-
itet är en oberoende prognostisk risk-
faktor. Patienter vars tumörer uppvisar
få och enkla avvikelser har signifikant
bättre prognos än de som har många och

komplexa förändringar. Sådana sam-
band har rapporterats för bl a karcinom
i ovarier, kolon, pankreas och njure [1].
Huruvida multipla kromosomavvikel-
ser är en oberoende prognostisk para-
meter eller snarare en indikator på gra-
den av tumörprogression är oklart. Des-
sa samband är av teoretiskt intresse,
men viktigare ur klinisk synvinkel är att
specifika kromosomförändringar kan
ha prognostisk innebörd.

Följande avvikelser har visats vara
prognostiskt ogynnsamma: rearrange-
mang av kromosomerna 7 eller 11 i ma-
lignt melanom [9], strukturella föränd-
ringar av den korta armen på kromosom
19 i malignt fibröst histiocytom [10],
deletioner av den korta armen på kro-
mosom 1 i neuroblastom [11], rearran-
gemang av band 11q13 i skivepitelcan-
cer i munhåla och svalg [12] samt mo-
nosomi 3 i uveala melanom [13].

Utblickar
mot framtiden
Trots de viktiga framsteg som gjorts

beträffande kliniskt cytogenetiska kor-
relationer, är den kliniska betydelsen av
flertalet specifika kromosomföränd-
ringar fortfarande huvudsakligen
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Figur 3. Antalet publicerade tumörer
med kromosomavvikelser i de fem
upplagorna av den kontinuerligt
uppdaterade databanken »Catalog of
chromosome aberrations in cancer» [14].

Figur 4. In situ-hybridisering av en
metafas från ett Ewing-sarkom med den
karakteristiska translokationen
t(11;22)(q24;q12). Brottpunkten i
kromosom 22 är belägen i EWS-genen,
och translokationen medför att proben för
genen ger en splittrad signal, dvs
återfinns på de två deriverade
kromosomerna 11 och 22.



okänd. Samtidigt tillkommer ständigt
ny information i snabb takt. Figur 3 vi-
sar den dramatiska ökningen av antalet
publicerade tumörer med klonala kro-
mosomavvikelser. Det är uppenbart att
de hittills identifierade aberrationerna
[14] endast utgör toppen på ett isberg.
Den fortsatta kartläggningen kan såle-
des inom en nära framtid komma att
identifiera undergrupper av tumörsjuk-
domar på basis av specifika kromosom-
avvikelser och/eller genrearrange-
mang. Förhoppningsvis kan en sådan
kartläggning – baserad på den genetis-
ka skadan snarare än på den fenotyp
som är resultatet av skadan – bidra till
en bättre klassifikation av tumörsjukdo-
mar, och därmed få terapeutiska konse-
kvenser.

Med hjälp av fluorokrommärkta
kromosomspecifika prober och/eller
prober för unika DNA-sekvenser, s k
FISH-teknik, är det möjligt att selek-
tivt färga och visualisera specifika kro-
mosomer, kromosomsegment och till
och med enstaka gener i såväl interfas-
som metafasceller. Brottpunkterna i
påvisade avvikelser kan därmed iden-
tifieras med tidigare oanad precision
(Figur 4).

Det senaste spännande tillskottet till
arsenalen av specialfärgningar är s k
multicolor-FISH, som gör det möjligt
att med datorteknik framställa varje en-
skilt kromosompar i olika färg [15, 16].
Härigenom öppnas helt nya möjligheter
att påvisa och exakt karakterisera kro-
mosomavvikelser.

FISH-metodiken, som kan sägas vara
en brygga mellan klassisk cytogenetik
och molekylärgenetik, befinner sig bara
i början av en utveckling som med all
sannolikhet kommer att revolutionera
diagnostiken av tumörsjukdomar.

Karakteriseringen av de cytogenetis-
ka förändringarna på molekylär nivå
kommer att göra det möjligt att med
DNA-teknik identifiera en misstänkt
kromosomavvikelse, och därmed
snabbt konfirmera eller förkasta en dia-
gnos. Kromosomförändringen kan med
moderna metoder påvisas till och med i
enstaka celler. Detta kommer med all
sannolikhet att få konsekvenser för upp-
följningen av patienter med tumörsjuk-
domar. Lovande resultat föreligger re-
dan i dag. Den fusionsgen som bildas
som resultat av 12;16-translokationen i
myxoida liposarkom är väl karakterise-
rad [17], och har med polymeraskedje-
reaktion (PCR) kunnat påvisas i blod-
prov från patienter med sådana tumörer
[18].

Principiellt bör det förhålla sig på
samma sätt vid alla cancerformer. Om
så är fallet, kommer tumörceller i cirku-
lationen eller i andra vävnader att kun-
na identifieras och kvantifieras så fort
den cytogenetiska diagnosen fastställts.
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Helt ny bok 
om syndrom!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en helt ny efterföljare:
”Kvinnorna och  männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
perioden 1990–1996.Den tar upp
namn som Asperger, Bichat, Fan-
coni och  Waldenström. Här finns
också män  ”bakom metoden”, ex-
empelvis Doppler och Röntgen.

• Denna nya bok omfattar 248 sidor
och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande) av
de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien. Priset är 190 kro-
nor + porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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