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Molekylärgenetiken kan sägas
ha fötts 1953, då James Wat-
son och Francis Crick klar-
lade DNA-molekylens upp-

byggnad. Denna »århundradets upp-
täckt« inom biologin blev startpunkten
för studier av geners struktur och funk-
tion på molekylär nivå [1]. 

Tack vare en serie metodologiska
genombrott inom molekylärgenetiken
har detta område genomgått en drama-
tisk utveckling [2], vilket avspeglas i ett
stort antal Nobelpris. I samband med
detta har kostnaden för att införskaffa
genetisk information med hjälp av olika
test sjunkit kraftigt, och denna utveck-
ling fortsätter i snabb takt.

För fyra år sedan avslutades den första
kartläggningen av människans arvsmas-
sa – vårt genom – inom ramen för det
humana genomprojektet, en milstolpe i
mänsklighetens historia [3]. Man an-
vände sig här av flera människors DNA.
Avancerade metoder har nyligen gjort
det möjligt att också kartlägga genomet
hos enskilda individer. 

Den 31 maj 2007 mottog James Wat-
son vid en ceremoni på Baylor College
of Medicine i Houston, USA, en DVD
med resultatet av kartläggningen av
hans eget genom. Den 7 juli blev hans
genom, ApoE-genen undantagen, till-

gänglig online på databasen Gene Bank
[4]. Nio dagar tidigare hade dock Craig
Venter, uppfinnaren av »shot gun«-
sekvensningsmetoden, publicerat sin
DNA-sekvens på nätet [5, 6]. 

I väntan på tillräckligt billiga metoder
för att rutinmässigt avläsa hela arvs-
massan hos gemene man, har det upp-
rättats kartor över miljontals s k singel-
nukleotid-polymorfismer (snippar) i
våra genom, dvs platser där man vet att
DNA-sekvensen ofta varierar från indi-
vid till individ. Samtidigt har tekniker
utvecklats som gör det möjligt att till en
begränsad kostnad undersöka hundra-
tusentals sådana varianter hos ett stort
antal människor. Man använder nu des-
sa metoder för att undersöka vilka plat-
ser i genomet som är statistiskt associe-
rade med en mängd sjukdomar, där man
vet att genetiken spelar en viss roll. På
detta sätt är man nu i färd med att iden-
tifiera genetiska riskfaktorer som är sta-
tistiskt förknippade med en benägenhet
att utveckla olika sjukdomar [7].

Nyligen introducerade det isländska fö-
retaget Decode, det av Google och Gen-
entech finansierade amerikanska före-
taget 23andMe, och Navigenetics i Kali-
fornien ett DNA-test, baserat på celler i
ett salivprov. För några tusenlappar kart-
lägger de en persons genom. De tar ock-
så fram information om ens risker att
utveckla vissa monogena eller polygena
sjukdomar, dvs sjukdomar som endera
orsakas av förändringar i enstaka gener
eller av variation i många gener, oftast i
kombination med miljöfaktorer. 

Kartläggningen utförs genom att man
avläser variationen hos cirka 600 000
snippar. Utifrån snippmönstret ges in-
formation i form av en webbtjänst, bl a
om det finns en förhöjd risk att utveckla

olika sjukdomar. För närvarande kan
man få information om huruvida man är
anlagsbärare av ett tjugotal sjukdomar,
bl a bröst- och ovariecancer, blödarsju-
ka, diabetes och astma. 23andMe skri-
ver i sin information till läkare: »Våra
kunder är dina patienter.»

I marknadsföringen framhålls att infor-
mationen också kan användas för att ut-
forska släktband långt tillbaka i tiden
för att se varifrån man härstammar. På
Decodes webbplats framhålls att testet
inte i första hand ska användas för sjuk-
domsdiagnostik, utan för att mannen på
gatan ska få möjlighet att dra nytta av de
vetenskapliga framstegen för att få veta
mera om sig själv.

Om många människor får sitt genom
kartlagt, skulle detta kunna skapa data-
baser med genetisk information av stort
värde för humangenetisk forskning, bl a
för studier av variationen i DNA-mönst-
ret inom och mellan olika befolknings-
grupper, och för studier av sambandet
mellan genotyp och förhöjd risk för
sjukdomar, något som kan uttryckas
genom begreppet relativ risk. 

I marknadsföringen meddelas att
man kan kräva att resultaten av kart-
läggningen av ens genom utesluts ur
databasen, men att man helst bör sam-
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Dagens DNA-test ger begränsade möjligheter att förut-
säga vilka sjukdomar en person kommer att drabbas av.
Men i framtiden kan man få hela sitt genom avläst. Tolk-
ningarna av denna enorma informationsmängd kommer
också att förbättras kraftigt. Men att förutsäga sjukdom
kommer fortfarande att vara svårt, på grund av de kom-
plexa processer som styr deras uppkomst.
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En schematisk bild av DNA-spiralen. Ord-
ningsföljden mellan AT- och GC-basparen i
DNA-spiralen bestämmer den genetiska ko-
den och därigenom proteiners struktur. Nya
genetiska test som marknadsförs till all-
mänheten påvisar basparsvariationen på
hundratusentals platser i arvsmassan.



tycka till att provet och undersöknings-
resultaten får användas för forskning.

Ger en kartläggning av snippmönstret
adekvat och användbar information till
den enskilda personen? 

Eftersom man inte avläser hela arvs-
massan vid de erbjudna testen, utan
bara undersöker ett stort antal skilda
platser i genomet, så kan man inte hop-
pas på att påvisa alla de sekvensvariatio-
ner som kan tänkas finnas hos de under-
sökta patienterna. När det gäller vissa
monogena sjukdomar, som t ex domi-
nant nedärvda sjukdomar med fullstän-
dig manifestationsgrad (penetrans) hos
genen, kan det vara värdefullt att få veta
att man kommer att få sjukdomen, om
ett test kan fånga upp den aktuella för-
ändringen. Detta förutsätter dock att
sjukdomen kan förebyggas eller be-
handlas effektivt, och det kan innebära
ett svårt trauma att i unga år få veta att
man har anlaget för en allvarlig, icke be-
handlingsbar, dominant ärftlig sjukdom
såsom Huntingtons chorea.

Det förhåller sig emellertid så att det
stora flertalet monogent nedärvda sjuk-
domar är sällsynta, och sekvensvariatio-
nen är oförutsägbar. Det är därför osä-
kert om det lönar sig att testa männi-
skor utan känd ärftlighet, och de nyligen
introducerade testen har små möjlighe-
ter att påvisa monogena sjukdomar.

Vid multifaktoriella sjukdomar är det
däremot vanligare att sekvensvarianter
som är vanliga i befolkningen kan på-
verka risken att insjukna. Till gruppen
multifaktoriella sjukdomarna räknas
tillstånd där den ärftliga konstitutionen,
tillsammans med miljöfaktorer, bidrar
till sjukdomens uppkomst. Hit hör
hypertoni, hjärt–kärlsjukdomar, tumör-
sjukdomar, diabetes typ 2, allergier och
psykiska sjukdomar.

Vid dessa sjukdomar kan den specifika
genetiska koden på sin höjd ge informa-
tion om huruvida det finns en viss för-
höjd risk att få sjukdomen. Risken att ut-
veckla sjukdomen är vanligtvis måttligt
förhöjd [8]. I informationsmaterialet
som tillhandahålls av 23andMe är man
också försiktig med att utlova klara be-
sked om sjukdomsrisk. Det är dessutom
endast beträffande hjärt–kärlsjukdomar,
diabetes typ 2 och några andra multifak-
toriella sjukdomar som man kan sägas
ha god kunskap om vilka livsstilsfakto-
rer som kan förebygga sjukdomen, om
en ökad genetisk risk är för handen.

Den snabba utvecklingen inom mole-
kylärmedicinen ger nya möjligheter att
säkrare påvisa sjukdomsanlag och att
möjliggöra effektivare förebyggande åt-

gärder och riktad, individualiserad be-
handling, under begreppen molekylär
medicin och farmakogenomik [2]. 
De nya molekylära verktygen kommer
också att möjliggöra utökad sjukdoms-
diagnostik och billiga analyser av enskil-
da individers genom. 

Det finns anledning för sjukvården att
hålla sig à jour med de nya genetiska test
som nu bjuds ut till allmänheten. För att
kunna ta ställning till marknadsföring-
en från företag i privat regi, som okri-
tiskt erbjuder en kartläggning av allmän-
hetens genom, är det angeläget att spri-
da kunskap om genetik och dess tillämp-
ningar, så att alla har möjlighet att fatta
informerade och genomtänkta beslut.
Det behövs även mer utbildning för vård-
personal i molekylärgenetik och dess
tillämpningar i hälso- och sjukvården.

Det är viktigt att en provtagning för att
kartlägga en persons genom föregås och
åtföljs av informationssamtal, helst med
en klinisk genetiker eller genetisk infor-
matör, som avhandlar de genetiska, me-
dicinska, etiska och psykologiska frågor
som är associerade med en kartläggning
av vederbörandes genom [9]. Det kom-
mer därför att behövas allt fler kliniska
genetiker och genetiska informatörer
för att tillgodose det ökade behovet av
genetisk information.

Med hjälp av information om vårt
genom kan man i vissa fall få kunskaper
om framtida sjukdomsrisker, vilket kan
göra att man kanske tecknar försäkring-
ar för att gardera sig mot framtida sjuk-
dom. Försäkringsbolag och arbetsgivare
kan ha intresse av att skydda sig mot des-
sa konsekvenser genom att ställa frågor
till kunder respektive anställda om even-
tuella ärftliga riskfaktorer.

I den nya lagen om genetisk integritet,
som trädde i kraft den 1 juli 2006, anges
att ingen utan stöd i lagen ska få ställa
som villkor för ett avtal att den andra
parten genomgår en genetisk undersök-
ning eller lämnar genetisk information
om sig själv. Vidare gäller att ingen utan
stöd i lagen i samband med avtal får
efterforska eller använda genetisk infor-
mation om en person. Det är också för-
bjudet att olovligen bereda sig tillgång
till genetisk information om någon an-

nan. Försäkringsbolag är undantagna
från förbudet att efterforska och använ-
da genetisk information vid riskbedöm-
da personförsäkringar på mycket höga
belopp. Situationen kompliceras av att
de genetiska testen kan skickas efter per
postorder och mycket väl kan utföras i
ett annat land än där man bor.

Som beskrivits här kan de test som nu
erbjuds av 23andMe och av Decode ge
en bra bild av släktskapsförhållanden,
men deras möjligheter att förutsäga
sjukdom är betydligt mer begränsade.
Emellertid kan vi räkna med att kostna-
den för att delvis eller fullständigt sek-
vensbestämma mänskliga genom kom-
mer att fortsätta att sjunka. Inom några
år kommer företag att kunna erbjuda
»1 000-dollarsgenomet«, dvs för en be-
gränsad kostnad kan man få hela sitt
genom avläst. Då rör det sig om tio tusen
gånger mer information än vad som le-
vereras i de nu aktuella testen, och det
blir också möjligt att påvisa nya genetis-
ka varianter. Förutsättningarna för att
tolka den informationsmängden kom-
mer också att förbättras kraftigt, även
om det trots allt förblir oklart med vilken
säkerhet man kommer att kunna förut-
säga sjukdom, på grund av de komplexa
processer som styr deras uppkomst.

Vid sidan av gentesten kommer vi tro-
ligen också att kunna lära känna oss
själva med hjälp av en arsenal av test på
proteinnivå, som inte avläser sjukdoms-
risker i framtiden, utan påvisar sjuk-
domsprocesser som pågår någonstans i
kroppen mycket tidigt i förloppet, men
det är en helt annan historia.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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