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vakas de svenska lä-
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I både detta och tidigare nummer av Läkar-
tidningen har redaktionen på olika sätt 
speglat konsekvenserna av ett utbud av

kommersiellt tillgängliga genetiska test. 
Genom att inom vissa regioner av genomet

analysera variationen av DNA på nukleotidni-
vå (singelnukleotidpolymorfism, SNP) kan
man få en uppfattning om huruvida den statis-
tiska risken att insjukna i de sjukdomar man
testar för ligger över eller under genomsnittet
för befolkningen.

Att översätta en statistisk association till en
för individen begriplig sjukdomsrisk är inte en-
kelt. För flertalet folksjukdomar utgör SNP-
mönstret bara en del av ett multifaktoriellt
orsakssamband. Gentestens kritiker har också
menat att företagen alldeles för tidigt börjat
marknadsföra en teknik avsedd för forsknings-
ändamål som ett test för risken att bli sjuk. Men
precisionen utvecklas, och för vissa sjukdomar
kan den börja uppfattas som kusligt hög.

En form av alzheimer är kopplad till en av-
vikelse i genen som kodar för proteinet 
apolipoprotein E (ApoE). De 2 procent av 
befolkningen som har en dubbel upplaga av
ApoE-varianten E4 löper en 15 gånger ökad
risk för att utveckla alzheimer – och dessutom
en ökad risk för arterioskleros. En enkel upp-
laga av ApoE4 ökar alzheimerrisken tre gång-
er. 

Hur företaget Smart Genetics, som introdu-
cerat ett billigt ApoE-gentest, tänker sig att
meddela testresultaten – och hur de som får
beskedet att de är högriskfall kommer att rea-
gera – diskuteras i tidskriften Science
(2008;319:1022-3).

N eurologen Robert Green i Boston, som
lett en stor attitydstudie kring alzhei-
mer, tror att flertalet klarar att ta sådana

svåra besked – ApoE-genens upptäckare, Allen
Roses, är mer skeptisk.  

Att ge och ta besked om genetiskt test
»Att översätta
en statistisk
association till
en för indivi-
den begriplig
sjukdomsrisk
är inte enkelt.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

Artiklar märkta med W-sigillet har varit förhands-
publicerade på ‹www.lakartidningen.se›.
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