
DNA UNDERSÖKNING - EN METOD FÖR TIDIG OCH SÄKER DIAGNOS 
 
Utvecklingen går framåt 
Före 1970 fanns ingen riktigt bra metod att avgöra om en person hade ärvt anlaget (genen) för 
MEN typ 2A (MEN2, Sipples syndrom) från en drabbad förälder. (En sådan person löper stor 
risk att utveckla tumörer i sköldkörteln och binjurarna.) Man fick vänta tills tumören vuxit så 
att den kunde kännas på halsen: Då kunde man med hjälp av en nål suga ut celler från 
förhårdnaden och undersöka dessa i mikroskop. 
 
Om det visade sig vara tumörceller av Sippletyp, kunde man bestämt säga att denna patient 
verkligen hade anlaget för MEN2 och omedelbart måste opereras. Dessutom måste patienten 
undersökas för eventuella binjuretumörer, om det inte redan gjorts. Omkring 1970 började 
man istället använda halten av calcitonin i blodet som undersökningsmetod: Eftersom 
tumörcellerna producerar hormonet calcitonin, visade sig detta vara en mycket känsligare 
metod och man kunde nu hitta många fler av patienterna med celltillväxt innan tumören 
hunnit växa sig stor. Man fann också att genom att stimulera cellerna att frisläppa sitt 
calcitonin kunde man hitta tumörerna i ännu tidigare stadier. Man provade olika stimulerande 
ämnen, såsom kalcium, alkohol och pentagastrin. Efter några års jämförelser kunde man sluta 
sig till att pentagastrin-stimulering av cellerna i sköldkörteln var den säkraste och snabbaste 
metoden att hitta tumörer i tid. Fortfarande fanns det dock ingen metod att upptäcka om en 
person hade anlaget eller inte eftersom anlagsbärare är helt friska fram till det att en tumör 
börjar växa.    
 
Vi vet numera att regelbundna undersökningar av släktingar till anlagsbärare verkligen lönar 
sig: Dessa löper mindre risk att bli allvarligt sjuka i MEN2, jämfört med dem som väljer att 
inte låta undersöka sig alls. Det viktiga är att identifiera dem som ärvt anlaget i tid, så att det 
inte hinner orsaka cancer.  
 
1987 fann två forskargrupper oberoende av varandra att genen som orsakar MEN2 sitter 
någonstans i mitten på kromosom 10 (människan har 23 olika kromosomer). Denna upptäckt 
var mycket viktig både för forskarna och för patienterna: Forskarna kunde nu mera målinriktat 
försöka hitta genen, eftersom man vet var man ska leta. Numera vet man att exakt vilken gen 
som orsakar MEN2, den s.k. RET-genen, och man vet även hur de sjukdomsorsakande 
mutationerna i genen ser ut. För patienterna innebar upptäckten att det nu blev möjligt att hitta 
en anlagsbärare långt innan han löper risk att bli sjuk, genom att man med ett enkelt blodprov 
undersöker patientens DNA och ser om han har ärvt genen/anlaget eller inte. 
 
Vad är DNA? 
DNA är långa kedjor av små ämnen som bygger upp det ärftliga materialet, kromosomerna, i 
alla kroppens celler (figur 1).  
Här och var längs denna långa kedja av DNA finns det som vi kallar för gener: En gen består 
av DNA i en viss kombination, en annan gen har en annan DNA-sammansättning. De är våra 
gener (”arvet”) som ser till att vi blir till och reglerar hela livsprocessen, genom att de reglerar 
bildningen av kroppens olika proteiner och enzymer. Livsprocessen påverkas naturligtvis 
också av yttre faktorer (”miljön”). 
När det gäller MEN2, är det den drabbade genen som påverkar tillväxten i sköldkörteln och 
binjurarna. Hur man lever eller äter, d.v.s. miljön, verkar i detta fall ha mindre betydelse. 
 



 
 
FIGUR 1. 
Visar hur DNA molekyler (överst) bildar en DNA sträng som ibland formar sig till en 
kromosom (nederst) 
 
 
Hur DNA testet går till 
Förenklat kan man säga att handläggning av MEN2 -familjer går till enligt följande: När man 
fastställt att en patient har MEN2 bör han/hon erbjudas genetisk vägledning för att diskutera 
ärftlighet, risk för släktingar, möjlighet till anlagstestning och förebyggande operationer. I 
samband med detta tar man reda på om någon släkting har genomgått gentest för att fastställa 
om man vet hur "släktens mutation" ser ut. Hos nästan alla patienter med MEN2 hittar man en 
mutation. Det finns ett antal olika mutationer i genen varför man måste identifiera mutationen 
i varje släkt.  
 
Om man inte har undersökt någon släkting tar man ett blodprov och undersöker den nya 
patientens RET-gen med DNA sekvensering. I nästan alla fall hittar vi då en mutation. Rent 
tekniskt tar man ett blodprov, isolerar DNA och sekvensbestämmer de delar av RET-genen 
där mutationer förekommer. Testet tar ett par veckor att få svar på och görs vid vår avdelning 
på Karolinska institutet. 
 
När släktens mutation har identifierats kontaktar patienten de släktingar som riskerar att bli 
sjuka. Dessa erbjuds genetisk vägledning och anlagstestning (gentest).  
 
Vi rekommenderar barn till patienter med MEN2 att testas vid 6 års ålder och därefter tar man 
bort sköldkörteln om de har anlaget. Detta är en mycket effektiv och ofarlig metod som 
förebygger att de får sköldkörtelcancer. Det finns övertygande data sedan mer än 10 år att 
detta hjälper.  
 
Hur säkert är testet? 
95 % av alla MEN2-patienter bär en mutation på RET-genen, vilket gör att DNA analysen är 
säkrare än någon annan metod på att avgöra om man har ärvt MEN2-genen eller ej. Dessutom 
är den oberoende av personens ålder, så testet kan göras – om man vill – även på små barn. 
Vill man ytterligare öka säkerheten, kan man göra ett pentagastrintest samtidigt eller senare. 
Pentagastrintestet ensamt är mycket säkert på att hitta anlagsbärare när cellerna väl börjat 
växa, men sämre på att avgöra vilka som inte har ärvt anlaget: DNA analysen är därför en 
utmärkt metod att visa vilka personer som behöver pentagastrintestas och vilka som har 
mycket liten risk att få sjukdomen.  
 
När kan man överväga att göra ett DNA test? 



Som i all sjukvårdsbehandling är det alltid Ditt eget val som patient eller förälder: Doktorns 
enda uppgift är att informera och stödja Dig. DNA analysen visar med stor sannolikhet om Du 
har ärvt anlaget eller ej. För anlagsbärare är det naturligtvis viktigt att få på regelbundna 
pentagastrinkontroller, för så småningom kommer calcitoninhalten att börja stiga och hon/han 
behöva opereras, för att undgå sjukdom.  
 
Eftersom testet är lika säkert hur gammal eller ung patienten än är, kan det i princip utföras 
när som helst. En del familjer väljer att undersöka barnen redan när de är små, andra väntar 
tills barnen blivit stora nog att själva bestämma. Det finns för- och nackdelar med båda valen 
och det är i princip samma överväganden man gör inför beslutet att starta med pentagastrin-
undersökningar. Helst bör naturligtvis varje person själv besluta om den vill ha en viss 
undersökning utförd, men fram tills det att barnen blivit myndiga är det föräldrarnas ansvar att 
bestämma.  
 
I praktiken verkar det ofta vara familjens egna erfarenheter av sjukdomen och 
undersökningarna som avgör: I en familj med flera sjuka anhöriga kan det kännas viktigt (och 
även rent medicinskt vara motiverat) att få en DNA analys utförd så tidigt som möjligt, för att 
hitta riskpatienterna i tid. En annan familj har kanske bättre erfarenheter och träffar doktorn 
regelbundet för undersökningar och känner därför mindre behov av ett DNA test. I något fall 
det vara en person som är 20-30 år och gärna skulle vilja sluta med pentagastrin-testerna, men 
inte riktigt vågar; en DNA analys kan lätt avgöra vilket som är bäst. 
De fall som upplevs som mest befriande är när en patient vid en, eller flera, stimuleringar får 
svaret ”misstänkt hög calcitoninhalt”; en situation som skapar både oro och ångest. Att i det 
läget få råd av en DNA analys är säkert till stor hjälp för både patienten och läkaren.  
 
Ett lämpligt tillfälle att diskutera möjligheten till DNA test är när man ändå är hos doktorn för 
pentagastrinundersökning. Tillsammans går man igenom den närmaste släkten för att se vilka 
personer man behöver blodprov från för att kunna utföra testet. Har familjen redan lämnat 
prover för forskning, är möjligheten stor att det endast behövs prover från dem som testet 
gäller. 
 
Ytterligare information 
Det laboratorium som utför analyserna i Sverige (adress nedan) har samlat några svenska och 
utländska artiklar ur vetenskapliga tidskrifter, vilka kan skickas på begäran. Artiklarna 
behandlar metoden lite mer ingående och är i första hand avsedda för läkaren, eftersom de 
kräver medicinska kunskaper.  
 
Vi på laboratoriet svarar gärna på mer individuella frågor, både från patienter och läkare. 
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