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Prevalensen för de kroniska
inf lammator iska tarmsjukdo-
marna ulcerös kolit och Crohns
sjukdom ökar successivt. Idag
beräknas en halv till en procent
av den svenska befolkningen
vara drabbad. Etiologin är fort-
farande okänd, men troligen
multif aktor iell; såväl dietära
och mikr obiologiska som immu-
nologiska orsaker har diskute-
rats. Kliniska studier, däribland
flera svenska, har även visat att
genetiska faktorer kan spela en
avgörande roll. Avancerade mo-
lekylärbiologiska undersökning-
ar tyder på att vissa specifika
gener är involverade.

Ett aktuellt EU-pr ojekt med
svenskt deltagande syftar till att
i detalj kar tlägga ärftlighets-
gången.

Kroniska inflammatoriska tarmsjuk-
domar (inflammatory bowel diseases,
IBD), med huvudformerna ulcerös kolit
och proktit samt Crohns sjukdom, har i
den industrialiserade världen kommit
att bli allt vanligare. Årligen insjuknar
totalt ca 400–500 svenskar med Crohns
sjukdom, och mer än dubbelt så många
med ulcerös  kolit, enligt aktuella epide-
miologiska studier [1, 2].

Under de senaste årtiondena har in-
cidensen varit oförändrad för Crohns
sjukdom, medan den verkar öka för ul-
cerös kolit.

En förbättrad medicinsk och kirur-
gisk behandling har samverkat till att
långtidsprognosen för IBD har förbätt-
rats betydligt under den senaste 25-års-
perioden. Även om IBD är förenad med
en betydande morbiditet, har mortalite-
ten idag närmat sig en nivå som inte sä-
kert avviker från den i befolkningen i
övrigt. I högriskområden som Skandi-
navien närmar sig prevalensen för IBD-
sjukdomarna sammantagna uppskatt-
ningsvis 0,5–1 procent av befolkning-
en, dvs en nivå som gränsar till vad som
vanligen betraktas som en folksjuk-
dom.

Familjär anhopning
Etiologin till IBD är fortfarande

okänd, men bedöms på goda grunder
vara multifaktoriell. Såväl dietära och
mikrobiologiska som immunologis-
ka och genetiska faktorer tros samver-
ka.

Genetiska frågeställningar vid IBD
har rönt ett stort vetenskapligt intresse
under senare år, och ett flertal viktiga
studier med såväl klinisk som moleky-
lärgenetisk inriktning har publicerats.
IBD är vanligare i vissa etniska grupper,
bl a hos Ashkenazi-judar. Det är även
välkänt att patienter med IBD i 10–20
procent av fallen har en nära släkting,
oftast ett syskon, med samma sjukdom
[3]. Bland förstagradssläktingar till pro-
banden är risken att insjukna i IBD
10–20 gånger större än den i populatio-
nen i övrigt [4-6].

Å andra sidan är det ovanligt att båda
makarna i en familj insjuknar i IBD, och
sjukdomarna verkar inte heller vara
vanligare i familjer vars adopterade
barn har insjuknat [6].

Dessa observationer talar för att det
sannolikt är genetiska faktorer, inte den
gemensamma miljön, som orsakar den
familjära anhopningen av IBD. Vidare
har svenska och danska tvillingstudier
visat att genetiska faktorer har större be-
tydelse vid Crohns sjukdom än vid ul-
cerös kolit [7, 8]. Resultat från genetisk
segregationsanalys pekar på en recessiv
nedärvning vid Crohns sjukdom och en
dominant (additiv) nedärvning vid ul-
cerös kolit [9-11]. Dessa fynd förklarar
dock ärftligheten hos endast en mindre
del av patienterna (7–30 procent) och
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pekar på att nedärvningen är heterogen
vid IBD.  

Nya metoder 
att f inna sjukdomsgener
Försöken att identifiera en eller flera

sjukdomsspecifika gener har under de
senaste  åren tagit stora steg framåt. Av-
görande för denna utveckling har främst
varit införandet av nya molekylärbiolo-
giska tekniker samt tillkomsten av nya
icke-parametriska, statistiska metoder.
Mikrosatelliter är repetitiva DNA-se-
kvenser spridda i det humana genomet
inom regioner som inte kodar för protei-
ner. Tusentals mikrosatelliter har karak-
teriserats med hjälp av genmarkörer av-
seende skillnader i längd och samman-
sättning, s k polymorfism, och kan på-
visas med hjälp av gelelektrofores. Med
hjälp av sk PCR-förstärkning kan de
erhållna genprodukterna separeras.
Teknikerna har kunnat automatiseras
och har därigenom förenklats.

För att värdera molekylärbiologiska
fynd används i dessa sammanhang
framför allt två typer av statistiska me-
toder:

Associationsstudier är populations-
baserade och förutsätter kännedom om
vilken eller vilka genetiska markörer
som kan vara kopplade till en viss sjuk-
dom. En högre förekomst bland sjuka
än hos kontroller styrker tesen att det
skulle finnas ett samband mellan sjuk-
domstillståndet i fråga och genmarkö-
ren.

Vid länkningsstudier undersöks om
en viss genmarkör genomgående ärvs
tillsammans med sjukdomen i fråga
inom en familj. Vid tillstånd, som IBD,
med ofullständigt känd ärftlighetsgång
tillämpas sk syskonparsanalys, där ge-
netiska markörer analyseras endast hos
drabbade syskon. Analysen blir härige-
nom oberoende av sjukdomens pene-
trans.

Grundförutsättningen är att varje
syskon har 50 procents chans att ha den

ena av två alleler för ett arvsanlag från
föräldrarna gemensamt med ett annat
syskon, medan chansen för att ha två –
eller inga – gemensamma alleler varde-
ra är 25 procent. Den statistiska analy-
sen utfaller positivt om det finns flera
alleler gemensamma för syskonen. Me-
toden kan utvidgas till att innefatta även
andra släktingar än syskon.

Om en ökad förekomst av en eller
flera gemensamma alleler påvisas i en
undersökt grupp med en viss sjukdom
behöver detta fynd testas i en ny grupp.
Om resultatet kan bekräftas talar detta
starkt för att sjukdomen och ett visst av-
snitt av genomet ärvs tillsammans. Yt-
terligare detaljstudier kan sedan kart-
lägga vilka gener som finns inom det
aktuella genomavsnittet och vilken el-
ler vilka av dessa som kan ha betydelse
för uppkomst av sjukdomen i fråga.

IBD-1-genen
En fransk forskargrupp kring dr 

Gilles Thomas vid Centre d’Etude du
Polymorphism Humain (CEPH) i Paris

var först med att söka igenom hela ge-
nomet vid inflammatorisk tarmsjuk-
dom [12]. Man använde 270 genmarkö-
rer, och påvisade i en första omgång
bland 40 undersökta syskonpar en ökad
allelförekomst vid Crohns sjukdom för
tre markörer på kromosom 1 och för en
markör på kromosom 16. Det senare
fyndet kunde bekräftas i en undersök-
ning av en andra grupp av familjer med
71 syskonpar. Den aktuella genen har
benämnts IBD-1 och har sedermera ve-
rif ierats av flera oberoende forskar-
grupper.

Med motsvarande metodik har ytter-
ligare känslighetsgener för inflammato-
risk tarmsjukdom (såväl Crohns sjuk-
dom som ulcerös kolit) lokaliserats till
kromosom 3, 7 och 12 [13] och, mer
specifikt för ulcerös kolit, till kr omo-
som 2 och 6. Med kännedom om dessa
känslighetsgener kan olika kandidatge-
ner, vilkas lokalisation inom motsva-
rande genomdel redan är känd, föreslås
och vidare testas som möjliga specifika
sjukdomsorsakande gener (Faktaruta
1).

Problemet med hittills gjorda studier
har genomgående varit att patientmate-
rialen varit alltför begränsade för att
kunna ge helt konklusiva data. Det står
därför klart att enskilda forskargrupper
ej ensamma klarar av att driva denna
forskning vidare, vare sig volymmäs-
sigt eller ekonomiskt. Därför krävs ett
samarbete mellan olika centra i olika
länder för att skapa en tillräckligt stor
rekryteringsbas bestående i första hand
av patienter med familjär anhopning av
IBD.

EU-studie
av 1 300 familjer
Ett stort biomedicinskt EU-projekt

har nu initierats i avsikt att närmare för-
söka kartlägga det redan identifierade
IBD-1-lokus på kromosom 16 och att
försöka finna andra möjliga gener av
betydelse. Till projektet har knutits 17
centra från nio EU-länder. Målsättning-
en med denna gemensamma studie är
att rekrytera ett mycket stort antal fa-
miljer med IBD. Målet är att studera
300 familjer i vilka minst två första-
gradssläktingar har IBD samt ytterliga-
re 1000 familjer med enstaka fall av
IBD.

Från Sverige deltar tre gastroentero-
logiska kliniker med särskilt intresse
för epidemiologiska och genetiska frå-
geställningar vid IBD (Huddinge, Öre-
bro, Linköping). Vid dessa tre centra
kommer i första hand IBD-familjer från
respektive region att rekryteras, men
även familjer från andra delar av landet
kan inkluderas i studien.

Kolleger runt om i landet välkomnas
därför varmt att höra av sig till närmas-
te center (Faktaruta 2) angående IBD-

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  35  •  1998 3667

Föreslagna sjukdomsgener
vid inflammatorisk tarmsjukdom

Sjukdom Genlokalisation, kromosom Sjukdomsgen

Crohns sjukdom
och ulcerös kolit 3 GNA12

7 MUC-3
Hepatocyttillväxtfaktor
EGF-receptor

12 ?

Crohns sjukdom 16 Interleukin-4-receptor
CD 11
CD 19

Ulcerös kolit 2 ?
6 HLA-klass II antigen

TNFα?
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familjer som kan tänkas vara intressera-
de av studien. De familjer som kan ingå
i studien är dels de där två syskon har
IBD, dels familjer där både föräldrar
och barn är sjuka.

I studien kommer både sjuka famil-
jemedlemmar och deras friska föräldrar
respektive friska syskon att kontaktas
för blodprovstagning. Alla kliniska data
angående sjukdomens karaktär, dura-
tion, utbredning och eventuella kompli-
kationer kommer att registreras konfi-
dentiellt. En central databas för studien
kommer att etableras vid CEPH i Paris,
som är koordinerande center och tillika
ansvarigt för den genetiska analysen av
tagna blodprov.

Projektet godkändes i sin svenska
omfattning i september 1997 av den
regionala forskningsetiska kommittén
vid Karolinska institutet som samord-
nande instans. Tidsramen för projektet
sträcker sig från 1997 fram till år
2000.

Med den aktuella studien förväntas
vår kunskap om bakomliggande gene-
tiska orsaker till IBD att väsentligt kun-
na öka, ledande till potentiella möjlig-
heter att förbättra såväl diagnostik som
behandling av patienter med ulcerös ko-
lit eller Crohns sjukdom.
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Chronic inflammatory bowel diseases, ul-
cerative colitis and Crohn’s disease, are
steadily increasing in prevalence, and one
half to one per cent of the Swedish population
are currently estimated to be affected. The ae-
tiology remains unknown, but is probably
multifactorial. Both dietary, microbiological
and immunological causes have been discus-
sed. Clinical studies, including several Swe-
dish studies, have also shown genetic factors
to be crucially involved. Findings in sophisti-
cated molecular biological studies suggest
certain specific genes to be involved, and a
current EU project in which Sweden is parti-
cipating has been launched to map the mode
of inheritance in detail.
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Särtryck av en serie i
Läkartidningen

1996–1997
Epilepsi är en av de största grup-
perna av neurologiska sjukdo-
mar. Omkring 60 000 personer i
Sverige har aktiv epilepsi, och
man räknar med att ca 10 procent
av befolkningen någon gång får
ett epileptiskt anfall.

De senaste årens utveckling har
inneburit väsentliga förändringar i
diagnostiken och behandlingen
av epilepsi. Farmakologisk terapi
gör relativt snabbt en domineran-
de andel patienter anfallsfria, och
prognosen på längre sikt är inte
heller ogynnsam.

Förändringarna i diagnostiken
och tillkomsten av flera nya me-
del motiverar den uppdatering
som Läkartidningens serie om
epilepsi syftade till. Seriens artik-
lar har nu samlats i ett särtryck,
som utöver farmakoterapi och kir-
urgisk behandling belyser epide-
miologisk differentialdiagnostik,
utredning samt rehabilitering.
Även de särskilda problemen vid
epilepsi och graviditet analyse-
ras.

Häftet omfattar 9 artiklar på sam-
manlagt 40 sidor + omslag. Priset
är 45 kronor, vid köp av 11–50 ex
40 kronor och vid större upplagor
35 kronor/ex.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beställer härmed

........... ex Epilepsi

..............................................
Namn

..............................................
Adress

..............................................
Postnummer/Postadress

Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet »Epilepsi»

Telefax: 08-20 76 19
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