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Omkring 10 procent av alla
kvinnor som drabbas av bröst-
cancer bär på en ärftlighet för
sjukdomen. Lika stor är andelen
för dem som drabbas av kolon-
cancer. Flera gener för ärftliga
cancersjukdomar är nu identifie-
rade och många kan därför i för-
väg få veta om de bär på anlaget.

– Men genetiska test är fort-
farande förknippade med såväl
tekniska som etiska och sociala
problem, säger docent Annika
Lindblom på enheten för klinisk
genetik vid Karolinska sjukhu-
set i Solna.

Antalet ärftliga sjukdomar uppskat-
tas till minst 7 000. Av de vanligaste
cancersjukdomarna, som koloncancer
och bröstcancer, beräknas mellan 5 och
10 procent vara ärftligt betingade. 

Det är dock en lågt tilltagen siffra ef-
tersom nya genmutationer, som ärvs av
nästkommande generation, inte upp-
täcks förrän ett antal individer insjuk-
nat. Det kan dröja flera generationer.

– Med ökad kunskap kan vi på sikt
kanske dela upp dagens generella siffra
på 10 procent i två undergrupper: en
grupp som löper en relativt hög risk och
en som inte löper någon risk alls, säger
Annika Lindblom. 

Annika Lindblom forskar kring ärft-
liga cancersjukdomar, och arbetar även
kliniskt med medlemmar i s k bärarfa-
miljer som vill genomgå anlagsbärar-
test. Vid årets medicinska riksstämma
är Annika Lindblom moderator för ett
symposium om fördelar, nackdelar och
problem vid anlagstest för cancer.

80 procents risk att insjukna
Individer som bär på en ärftlig can-

cergen kan löpa upp till 80 procents risk

att själva insjukna i cancer. Siffran byg-
ger på observationer av familjer i Euro-
pa där forskare följt andelen insjuknade
medlemmar under två–tre generationer.
För att anses tillhöra en bärarfamilj bör
åtminstone tre nära släktingar ha drab-
bats av cancer. 

Under det senaste decenniet har flera
cancergener i bärarfamiljer lokaliserats
och klonats. Bland dem finns två bröst-
cancergener, BRCA1 och BRCA2, två
tumörsuppressorgener som genom mu-
tationer har blivit inaktiva.

De flesta former av nedärvda autoso-
mala dominanta sjukdomsanlag rör sig
om mutationer i tumörsuppressorgener.
Förutom vid bröst- och koloncancer
medverkar de i uppkomsten av bland an-
nat neurofibrom, gliom, hudcancer och
njurcancer. Inaktiva tumörsuppressor-
gener orsakar fler ärftliga cancersjukdo-
mar än till exempel onkogener.

BRCA1, som klonades 1994, orsa-
kar både bröstcancer och cancer i
äggstockarna. Genmutationen varierar
mellan olika familjer. En typisk
BRCA1-bärare kan vara en kvinna, vars
mamma fick äggstockscancer i 50-år-
såldern och som själv får bröstcancer i
40-årsåldern. 

BRCA2 klonades 1995 och den orsa-
kar bröstcancer hos såväl kvinnor som
män. Ytterligare ett genetiskt anlag,
BRCA3, har upptäckts men genen (eller
generna) är ännu inte identifierad.

Drabbar barnen på olika sätt
I en bärarfamilj nedärvs anlagen i de

flesta fall till hälften av barnen. Men
sjukdomen behöver för den skull inte
bryta ut. Bröstcancergener som nedärvs
till pojkar kan förbli tysta fram tills att
pojkarna får egna barn. Om det då blir
flickor riskerar dessa att senare i livet
insjukna i bröstcancer. 

Olika medlemmar i en och samma
bärarfamilj kan också drabbas av olika
former av inbördes associerade cancer-
sjukdomar. I bärarfamiljer med bröst-
cancergener kan en medlem drabbas av
både bröst- och äggstockscancer, me-
dan en annan »bara» drabbas av den ena
sjukdomen.

Universitetssjukhusen kan idag er-
bjuda medlemmar i bärarfamiljer an-
lagsbärartest. För kvinnor i dessa famil-

jer har mammografikontroller varit den
enda möjligheten att med en någorlun-
da säkerhet förhindra bröstcancer.

Genom anlagsbärartest erbjuds nu ett
nytt alternativ: bär kvinnan på genen kan
hon operera bort brösten, och kanske
äggstockarna, i förebyggande syfte. På
enheten för klinisk genetik vid Karolins-
ka sjukhuset i Solna genomgår varje år
ett hundratal kvinnor anlagsbärartest.

– De som kommer till oss gör det för
att kunna överväga ytterligare en åtgärd
utöver de som redan vidtagits, säger
Annika Lindblom.

– Det kan kanske tyckas drastiskt att
operera bort brösten i förebyggande syf-
te. Men om kanske både en syster och
mamman avlidit i unga år så har hela
uppväxten präglats av detta. Då är be-
slutet inte så svårt att ta, framför allt inte
om kvinnan själv är småbarnsförälder.

Av dem som efter en kartläggning av
insjuknandefrekvensen i den egna famil-
jen indikerar ärftlig bröstcancer, bär de
flesta dock på en eller flera cancergener
som ännu inte är klonade och som därför
inte kan identifieras i laboratoriet.

Även två gener som ger upphov till
ärftlig icke-polypotid tarmcancer har
klonats: mlh1 och msh2, som kodar för
proteiner som är viktiga i DNAs eget re-
parationssystem. I 2 procent av alla ko-
loncancerfall finns det mutationer i nå-
gon av dessa gener. 

Till skillnad från polypoid tarmcan-
cer, vars förstadier kan upptäckas ge-
nom rektoskopi och behandlas i tid, har
det tidigare varit svårt att avgöra om en
medlem i en bärarfamilj löper risk att
drabbas av icke-polypoid tarmcancer.

– För individer som bär på anlag för
tarmcancer är risken att insjukna
omkring 80 procent. Men redan när
man hittar bärarfamiljer – alltså innan
något anlagsbärartest är gjort – erbjuds
familjemedlemmarna att gå på regel-
bundna kontroller.

– Genom möjligheten att göra ett
genetiskt test kan hälften av familje-
medlemmarna slippa de regelbundna
kontrollerna, säger Annika Lindblom.

De flesta som remitteras till universi-
tetssjukhusens avdelningar för klinisk
genetik kommer på grund av en familje-
historia präglad av cancersjukdomar.

Men till skillnad från andra typer av
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laboratorietest är anlagsbärartest för-
knippade med såväl flera tekniska som
etiska och sociala problem.

– Till de tekniska svårigheterna hör
att vi hittar färre mutationer än vad som
verkligen finns. Om vi inte hittar en
känd cancergen, trots att man bedömt
att det föreligger en ärftlighet, så inne-
bär det ju inget befriande för patienten.

– Utöver de två kända bröstcancer-
generna finns det förmodligen ytterliga-
re minst en enskild högriskgen för bröst-
cancer. Men i de flesta fall handlar det
om variationer av gener som samverkar.

För att kunna genomföra en analys
krävs att den exakta DNA-sekvensen
för den gen, vars mutation är karakte-
ristisk för den specifika familjen, först
är kartlagd. Det innebär att det helst bör
finnas någon insjuknad släkting som
ännu är i livet. Ofta är det inte så. 

Ett annat problem är att det ibland rör
sig om stora gener som kan vara svåra
att studera i detalj. I vissa fall upptäcks
inga mutationer trots att de existerar,
kanske på grund av att mutationen finns
gömd i en intron. Introner är delar av
DNAt som inte kodar för något protein.

– Utvecklingen av analysmetoder
går fort och jag tror att vi snart kommer
att kunna erbjuda enklare och billigare
analyser. Men en bättre teknik innebär
inget revolutionernade för sjukvården;
det handlar trots allt om en liten grupp
människor som bär på anlagen och som
det kommer att vara aktuellt att testa, sä-
ger Annika Lindblom.

– För dem som endast löper en
mindre risk att utveckla sjukdom är det
inte aktuellt att testa sig idag, då vi bara
har operation av brösten att erbjuda som
alternativ till regelbundna kontroller.
Men på sikt kanske andra behandlings-
möjligheter har utvecklats och då kan
det bli kliniskt intressant att identifiera
även dessa individer.

»Ett br a lagförslag»
Till de etiska och sociala problemen

hör avsaknaden av lagar som reglerar
användningen av genetisk information.
Det finns ett lagförslag som varit ute på
remiss, och som eventuellt kommer att
kunna tas i Riksdagen under våren 1999.
Annika Lindblom har läst förslaget.

– Jag tycker det är ett mycket bra
förslag som täcker in allt. Man föreslår
bland annat att tredje man, exempelvis
arbetsgivare eller försäkringsbolag, inte
ska få använda genetisk information
som rör en enskild individ. Den får bara
användas av sjukvården och patienten,
för patientens eget bästa.

I Sverige gäller för närvarande sam-
ma övergripande regler för hantering av
genetisk information som för övrig häl-
so- och sjukvård.

Peter Örn
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Ökade möjligheter att spåra
ärftlig a sjukdomar innebär ock-
så en ökad efterfrågan på gene-
tisk vägledning, d v s psykolo-
giskt stöd inför och efter ett test,
information om sjukdomen, om
möjlighet till r egelbundna kon-
tr oller etc. Snart startar den
första utbildningen i Norden av
genetiska vägledare.

– Den krisreaktion som upp-
kommer vid ett positivt svar ef-
ter ett genetiskt test är mycket
beroende av hur väl förberedd
individen har varit, säger psyko-
log Ulrika Hösterey-Ugander,
som på uppdrag av Nordiska
hälsovårdshögskolan och Göte-
borgs universitet planerar den
nya utbildningen.

Diagnostik av friska individer, an-
lagsbärartest, handlar främst om att hit-
ta dominant nedärvda sjukdomsgener.
De som tar kontakt med avdelningar för
klinisk genetik är väl medvetna om att
sjukdomen finns i familjen. Ofta har de
fått kännedom om det först som vuxna;
det är vanligt att man av »respekt» för
varandra länge tiger om att den finns en
ärftlig sjukdom inom familjen.

Ulrika Hösterey-Ugander arbetar
som psykolog på avdelningen för kli-
nisk genetik vid Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset/Östra, där hon främst mö-
ter människor som har någon familje-
medlem med Huntingtons korea.

Ovisshet tynger mest
– Människor som lever som riskper-

soner mår oftast bättre efter ett genetiskt
svar. Ovissheten är tyngre att leva med än
ett besked om att man bär på sjukdoms-
genen och kommer att insjukna, det visar
både svenska och internationella studier,
säger Ulrika Hösterey-Ugander.

Men möjligheten att diagnostisera
friska individer är relativt ny och det in-
nebär specifika svårigheter vid krisbe-
arbetningen. 

En är svårigheten för omgivningen
att med ord bemöta den kris som drab-
bar en människa, som är frisk men som
bär på en gen för en allvarlig sjukdom.

– Jag brukar råda dem som testat sig
att vara försiktig med vem man berättar
det för. De kanske inte får det stöd de

förväntar sig av omgivningen, utan mö-
ter i stället vänners egen ångest. 

– Men när det gått en tid och beske-
det integrerats hos individen är man ofta
inte längre så känslig för andras reak-
tioner och blir därför mer frispråkig, sä-
ger Ulrika Hösterey-Ugander.

För närvarande är Ulrika Hösterey-
Ugander engagerad i planeringen av den
första utbildningen i Norden av genetis-
ka vägledare, eller genetic counsellors
som är den internationella benämningen.

I England har genetiska vägledare
funnits sedan 1992 och det är den eng-
elska verksamheten som står modell för
den utbildning på 1,5 år som – om allt
går i lås – ska starta hösten 1999 på Nor-
diska hälsovårdshögskolan i Göteborg.

– Det finns ett behov i de nordiska
länderna av personal som både kan fun-
gera som ett psykosocialt stöd, och som
har kompetens inom molekylärbiologi
och att ta anamneser.

– Vi kommer främst att vända oss
till sjuksköterskor, socionomer, psyko-
loger och liknande yrkesgrupper. Men
jag tror även att till exempel molekylär-
biologer som vill arbeta mer med män-
niskor kan intressera sig för den här ut-
bildningen, säger Ulrika Hösterey-
Ugander.

Förbättr a samarbetet 
med primärvård
Vid universitetssjukhusens avdel-

ningar för klinisk genetik finns speciel-
la team där sjuksköterskor ofta ansvarar
för information och genetisk vägled-
ning. Vid uppföljningen spelar primär-
vårdsläkarna en viktig roll. 

En av målsättningarna med den nya
utbildningen är att kontakten mellan
primärvård och avdelningarna för kli-
nisk genetik ska förbättras. Det skulle
kunna göras genom att avdelningarna
för klinisk genetik knyter de nya gene-
tiska vägledarna till sig.

– På grund av den rårande överbe-
lastningen inom primärvården tar man
sig ofta inte den tid som behövs i upp-
följning och i kontakt med de genetiska
avdelningarna. Det skulle behövas be-
tydligt fler kommunikationskanaler, sä-
ger Ulrika Hösterey-Ugander.

Den 1,5 år långa utbildningen ska
enligt planerna kunna byggas på med
ytterligare ett halvår och leda till en
masterexamen.

Peter Örn

Genetiska vägledare 
utbildas i Göteborg


