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Abstract 

Alternative splicing is a process that partly rejects the common definition of a gene – that one 

gene codes for one specific protein. By variable combination of coding regions (exons) and 

exclusion of non-coding regions (introns), formation of several different mRNA-transcripts, 

and consequently several different proteins, can derive from the same gene. Alternative 

splicing is an important condition for the development of complex life forms, but it is also a 

highly sensitive process and inaccurate splicing is the cause of approximately 15 % of 

mutations that cause genetic diseases. This article presents four genes, BRCA1, BRCA2, ERα 

and ERβ, and inaccurate splicing of these genes increases the risk of developing cancer, 

particularly breast cancer and ovarian cancer. Breast cancer is the second most common form 

of lethal cancer among women. After identifying the cancerogenic mutations, women of 

high-risk families can undergo genetic testing and preventive therapy can reduce the 

morbidity and mortality. The article also presents a short discussion around the ethical 

problems of genetic testing, and the social and psychological dilemmas women of high-risk 

families are facing when they are given the option to undergo genetic testing. 
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Felaktig alternativ splicing: Vissa mutationer 

i BRCA1, BRCA2, ERα och ERβ är starkt 

förknippade med bröstcancer 

Alternativ splicing är en process som delvis slår hål på definitionen av att en gen kodar för ett 

protein. Genom att kombinera kodande regioner (exoner) på olika sätt samtidigt som de icke-

kodande regionerna (intronerna) klipps ut ur det primära transkriptet (pre-mRNA) kommer 

mRNA-molekyler med olika sekvenser att bildas från samma gen. Alternativ splicing är en 

viktig förutsättning för att komplext liv ska kunna uppstå – men också en riskfaktor då det är 

en känslig process där fel leder till sjukdomar. I denna rapport presenteras fyra gener, 

BRCA1, BRCA2, ERα och ERβ närmare. Gemensamt för dessa gener är att felaktig splicing 

leder till ökad risk att drabbas av framför allt bröstcancer och äggstockscancer. Bröstcancer är 

den cancerform som leder till näst flest dödsfall hos kvinnor. Genom att känna till hur 

felaktig splicing ökar risken att drabbas av cancer och vilka mutationer som särskilt 

förknippas med sjukdomen kan man testa kvinnor i riskgruppen och sätta in förebyggande 

behandling. Rapporten avslutas med en kort diskussion runt testning för mutationer och de 

sociala och psykologiska problem det skulle kunna innebära för kvinnorna som väljer att testa 

sig.  

Splicing och alternativ splicing 

Hos eukaryota celler är alternativ splicing 

en viktig metod för att öka proteomets 

storlek. Många av generna i dessa celler 

innehåller både exoner och introner, där 

exonerna är de kodande delarna av DNA. 

Intronernas uppgift är oklar och vid första 

anblicken verkar de innehålla sekvenser 

utan någon fastställd funktion, även om 

mycket om intronernas eventuella funktion 

ännu är oklar. Intronerna är ofta mycket 

längre än exonerna, i vissa fall kan de 

sträcka sig över tusentals baspar (bp) på 

DNA-strängen. Exonerna är oftast mellan 

50-250 bp (1). När DNA i eukaryota celler 

ska transkriberas till mRNA måste 

intronerna klippas bort ur det primära 

transkriptet, pre-mRNA, som bildas för att 

bilda färdigt mRNA som kan translateras 

till proteiner. Denna process kallas 

splicing. De flesta exon är konstitutiva, det 

vill säga de inkluderas alltid i mRNA. 

Andra är ibland inkluderade och ibland 

exkluderade och detta sker genom 

alternativ splicing (2). Alternativ splicing, 

en process som återfinns hos eukaryota 

organismer, innebär att vilka exoner som 

Figur 1. Schematisk bild av olika varianter av 

alternativ splicing. A) Inkludering eller 

exkludering av ett exon. B) Alternativt 5’-splice 

site. C) Alternativt 3’-splice site. D) Endast ett av 

två exon inkluderas. E) Inkludering av intron. 

Figuren är hämtad från Kalnina, Zane et al. (44).  
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slutligen inkluderas i mRNA varierar (se 

figur 1). Dessutom behöver inte hela 

exonet inkluderas i mRNA, utan genom att 

använda alternativa 3’-splice site och 5’-

splice site kan även längden på exonerna 

regleras (2). Det kan variera mellan olika 

vävnader eller bero på vilken fas i 

cellcykeln cellen befinner sig i. Alternativ 

splicing slår delvis hål på den gamla 

definitionen att en gen kodar för ett 

protein. Istället innebär det en förutsättning 

för hög proteindiversitet utan att genomet 

behöver öka i storlek i samma omfattning. 

Hög proteindiversitet är nödvändig för att 

många cellulära processer, som celltillväxt, 

celldöd och differentiering, ska fungera 

(1). Hos människor sker alternativ splicing 

hos uppskattningsvis 95 % av generna med 

flera exoner, vilket innebär att ca 60 % av 

alla våra gener genomgår alternativ 

splicing (3). Detta skapar förutsättningar 

för mer komplexa organismer och det har 

varit en mycket viktig pusselbit i 

människans utveckling. Hjärnan, vårt mest 

komplexa organ, har hög förekomst av 

vävnadsspecifika alternativa mRNA- 

isoformer (4).  

Även om eventuella funktioner för 

intronerna ännu till stor del är okända finns 

det tre regioner i intronerna som man vet 

har en viktig funktion i splicing-processen. 

Dessa kallas 5’-splice site, 3’-splice site 

och branchpoint (3) (5). Dessa behövs för 

att spliceosomen ska kunna bildas på rätt 

ställe i splicing-processen och det är 

mycket viktigt att splicingen blir exakt rätt. 

Om splicingen sker så lite som ett baspar 

fel åt något håll kan det få förödande 

konsekvenser för cellen då läsramen för 

translationen förskjuts (3). Uppskattnings-

vis 15 % av alla sjukdomsframkallande 

mutationer hos människor påverkar 

splicingen av pre-mRNA, till exempel 

genom att ett splice site förstörs eller ett 

nytt skapas (3). 

Mekanism för alternativ splicing 

Innan mekanismen för splicing förklaras är 

det viktigt att förstå begreppet RNP. 

Biologiska reaktioner brukar ofta 

katalyseras av proteiner men även RNA 

har förmågan att katalysera reaktioner, 

dessa kallas ribozymer. RNP är ett 

komplex där både protein och RNA 

behövs för katalytisk aktivitet och RNP 

står också för ribonucleoprotein particle – 

alltså ett komplex där både ribonukleinsyra 

och protein ingår (5).  

För att splicing-reaktionen ska kunna 

genomföras behöver ett stort komplex av 

proteiner, den så kallade spliceosomen, 

bildas. Denna byggs stegvis upp av fem 

stycken small nuclear ribonucleoprotein 

particles, snRNPs, samt ett stort antal 

hjälparproteiner (auxiliary factors) (1). 

Varje snRNP består av en snRNA-molekyl 

samt ett antal proteiner, specifika för varje 

snRNP (5). Tillsammans katalyserar dessa 

fem snRNPs och hjälparproteinerna de två 

transesterifikationsreaktionerna som är de 

huvudsakliga stegen i splicingen (se figur 

2) (2). På pre-mRNA finns tre regioner 

som behövs för igenkänning och 

inbindning av de RNPs och hjälpar-

proteiner som behövs för reaktionen. I ena 

änden på intronerna finns 5’-splice site och 

i den andra 3’-splice site. Dessutom finns 

det en så kallad branchpoint sequence 

(BPS) på intronet (1) (5). 

Det första steget i splicingen är att snRNP 

U1 binder till 5’-splice site och 

hjälparprotein U2 (U2AF) binder till 3’-

splice site. Detta kallas E-komplex där E 

står för early (6). I nästa steg binder U2 in 

till BPS (branchpoint sequence) och detta  
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komplex kallas A-komplex. När tri-snRNP 

U4/U6-U5 sedan binder till A-komplexet 

bildas B-komplexet. Detta komplex 

innehåller samtliga faktorer som behövs 

för att splicing ska kunna genomföras (1). 

För att komplexet ska bli katalytiskt aktivt 

krävs ytterligare omfattande 

konformationsförändringar och dessa 

innebär bland annat att U1 och U4 lossnar 

från komplexet. Det katalytiskt aktiva 

komplexet betecknas B*-komplex. Efter 

det första katalytiska steget i splicingen 

bildas C-komplexet (5).  

Det är två stycken transesterifikations-

reaktioner som till slut genomförs för att 

intronet ska klippas ut ur det primära 

transkriptet (se figur 3). Den första sker 

när det katalytiskt aktiva B*-komplexet 

bildats. Reaktionen kommer då att inledas 

med att en 2’-hydroxyl på en aminosyra 

(adenosin) i BPS attackerar fosfodiester-

bindningen vid 5’-splice site. Intronet 

kommer på så sätt att bilda en loop men 

sitter fortfarande ihop med 3’-exonet. Den 

Figur 2. Mekanism för alternativ splicing. De första stegen I bildningen av spliceosomen är att snRNP 

(small nuclear ribonucleoprotein particle) U1 binder till 5’-splice site och hjälparprotein (auxiliary factor) U2 

(U2AF) binder till 3’-splice site (A-komplex). Därefter binder snRNP U2 till BPS (branchpoint sequence). När 

tri-snRNP U4/U6-U5 binder till komplexet är samtliga faktorer som behövs för splicing bundna i komplexet. 

För att det ska bli katalytiskt aktivt krävs dock vissa konformationsförändringar, bland annat att U1 och U4 

lossnar från komplexet. Två transesterifikationsreaktioner gör att intronet exkluderas och exonerna ligeras 

sedan ihop. 

Figuren är hämtad från Biamonti and Caceres (43). 

Figur 3. Intronerna klipps ut genom två 

transesterifikationsreaktioner. Den första 

reaktionen inleds med att 2’-hydroxyl på 

aminosyran adenosin i BPS attackerar 

fosfodiesterbindningen vid 5’-splice site. Den 

fria 3’OH-grupp som då bildas på 5’-exonet 

attackerar i sin tur fosfodiesterbindningen vid 

3’-splice site. 

Figuren är hämtad från Black (2). 
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fria 3’-OH-grupp som bildades på 

5’-exonet i första steget av reaktionen 

attackerar, i den andra transesterifikations-

reaktionen, fosfodiesterbindningen vid 

3’-splice site och leder till att exonerna 

ligeras ihop i samband med att intronet 

lossnar (5).  

Reglering av splicing 

Det är vissa svårigheter som måste 

övervinnas när spliceosomen ska bildas. 

Dessa inkluderar exempelvis att snRNPs 

och hjälparproteiner känner igen och 

binder till rätt sekvenser. RNPs känner 

igen specifika sekvenser (3’-splice site, 5’-

splice site och branchpoint sequence). I de 

flesta fall (99 %) känns en sekvens som 

börjar med GU i 5’-änden (donor site) igen 

tillsammans med en sekvens i 3’-änden 

(acceptor site) som slutar med AG (GU-

AG-regeln). Det finns dock en liten grupp 

spliceosomer som identifierar intron-

sekvenser enligt AU-AC-regeln. (3). För 

att undvika inbindning av splicing-faktorer 

på fel ställe är även fler faktorer än bara 

RNPs inblandade vid igenkänning och 

inbindning av splicing-faktorer. Dessa 

olika faktorer, som vart och ett endast löst 

binder till pre-mRNA, är oftast inte bara 

viktiga för igenkänning utan har även en 

viktig roll i katalysen. Att många faktorer, 

som vart och ett endast binder löst till pre-

mRNA, ska bindas in och tillsammans 

skapa ett starkare komplex gör också att 

möjligheten att reglera mekanismen ökar 

(5).  

En annan svårighet ligger i att den 

funktionella spliceosomen måste bildas 

runt intronerna (så kallad introndefinition) 

för att reaktionen ska kunna utföras. 

Eftersom intronerna är så långa kan splice-

siterna ligga tiotusentals baspar ifrån 

varandra. För att splicing-reaktionen ska 

kunna utföras behöver splice-siterna därför  

på något sätt komma i närmast direkt 

kontakt med varandra. Detta är en annan 

orsak till att så många faktorer tillsammans 

bygger upp spliceosomen, det underlättar 

bildningen av spliceosomen trots de stora 

avstånden (5).  

Eftersom exonerna i många fall är mycket 

kortare än intronerna kommer de första 

stegen i bildningen av spliceosomen 

istället att ske runt exonerna, så kallad 

exondefinition (se figur 4).  Detta steg 

måste dock konverteras till introndefinition 

för att splicingen ska fungera (1) (6). Detta 

sker genom interaktioner mellan U1 och 

U2 snRNP (7). Att splicingen inleds med 

introndefinition är bara möjligt om 

intronerna är mycket korta (5). Steget när 

exondefinition konverteras till 

introndefinition är fortfarande till stora 

delar okänt.  

 

Regleringen, och det slutgiltiga beslutet 

om alternativ splicing ska ske sker inte 

bara i samband med splice site recognition 

och bildningen av den tidiga 

spliceosomen. Det är i dessa steg 

regleringen oftast sker, men reaktionen kan 

även regleras i andra stadier i bildningen 

av spliceosomen och även i 

Figur 4. Introndefinition och exondefinition. 

På grund av intronernas längd inleds splicingen 

med exondefinition. Detta konverteras sedan till 

introndefinition, genom en till stora delar okänd 

process, innan splicingen sker. 
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konformationsförändringen som sker 

mellan första och andra tranesterifikations-

reaktionerna (1).  

De element som ingår i genen, antingen i 

exonerna eller intronerna, och som deltar i 

regleringen av splicingen brukar benämnas 

cis-regulatoriska element. Hit räknas ESE 

(exonic splicing enhancers), ESS (exonic 

splicing silencers), ISE (intronic splicing 

enhancers) och ISS (intronic splicing 

silencers). Till ESE binder proteiner som 

hör till SR-familjen (proteiner med serin- 

och arginin-rika upprepande sekvenser). 

SR-proteiner har ofta en viktig roll i 

splicing-processen. ISS och ESS binder till 

heterogenous nuclear ribonuclear proteins 

(hnRNPs). Dessa har minst en RNA-

bindande domän och dessutom domäner 

för protein/protein-interaktioner. ISE är 

mer okänd. (1). Splicing regleras oftast 

genom kombinatoriska eller kompetitiva 

effekter mellan aktivatorer och inhibitorer. 

Detta innebär att om ett exon slutligen 

inkluderas eller exkluderas beror på 

koncentrationen eller aktiviteten för varje 

typ av regulator, dock oftast av SR-

proteiner eller hnRNPs. (1) 

Enhancing av splicing 

När SR-proteiner binder till ESE 

underlättas splicing. De rekryterar U1 

snRNP till 5’ splice site och U2 komplex 

till 3’ splice site. Reaktionen utförs av RS-

domänen på SR-proteinet och proteinets 

aktivitet regleras med hjälp av 

fosforylering och defosforylering (1). 

Dessutom samarbetar SR-proteiner med 

andra positiva regulatorer och bildar stora 

enhancing-komplex (1).  

Inhibering av splicing 

Inhibering av splice site recognition kan 

ske på flera sätt: Dels kan det ske direkt 

om splicing silencers är belägna fysiskt 

nära splice sites eller splicing enhancers. 

Då kan splicing silencers helt enkelt 

blockera inbindningen av snRNPs eller 

positiva regulatorer. Dessutom kan de 

blockera inbindningen av aktivatorer till 

enhancers på detta sätt. Om inhibitorerna 

är belägna långt ifrån den enhancer de 

reglerar kan även DNA-strängen forma en 

loop så att inhibitor och enhancer kommer 

i kontakt med varandra (1). 

Inhiberingen kan även ske indirekt. I vissa 

fall är inhibitorerna belägna långt ifrån 

(100-200 baspar) från den enhancer de 

reglerar. Då kan de förhindra splice site 

recognition genom en multimeriserings-

process, alltså en påbyggnad av repressorer 

utmed RNA-strängen (1) (8). 

Hur kan felaktig splicing leda till 

cancer? 

Mutationer, antingen i cis-acting splicing 

elements, eller i reglerande proteiner, kan 

medverka till att nya tumörer bildas och 

utvecklas (3). Ett stort antal gener där 

felaktig splicing kan leda till cancer är 

kända, se tabell 1 för några exempel. 

Denna artikel kommer dock att fokusera på 

bröstcancer och därmed kommer fokus att 

ligga på breast cancer type 1 susceptibility 

gene (BRCA1), breast cancer type 2 

susceptibility gene (BRCA2) och östrogen-

receptorn, estrogen receptor, (ER). Syftet 

är att belysa några cancerframkallande 

mutationer och, så långt det är möjligt, 

förklara hur dessa kan felaktig alternativ 

splicing i dessa gener kan ha ett samband 

med bröstcancer. 
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Upptäckt och lokalisering av 

BRCA1 och BRCA2 

Mutationer i antingen BRCA1 eller 

BRCA2 innebär mellan 60-85 % ökad risk 

att drabbas av bröstcancer och 10-26 % 

ökad risk att drabbas av äggstockscancer 

(11). Mutation i BRCA1 beräknas finnas i 

45 % av de familjerna med hög förekomst 

av bröstcancer och 80 % av familjerna 

med hög förekomst av både bröstcancer 

och äggstockscancer (12). 

BRCA1 som är ett stort protein som med 

1863 aminosyror, klonades första gången 

1994. Tre år tidigare hade genen 

namngetts och lokaliserats till kromosom 

17 (13). Genom att titta på familjer med 

hög förekomst av bröstcancer kunde man 

se ett samband med mutationer i BRCA1 

och bröstcancer hos kvinnor. Dock gällde 

inte detta män som drabbades av 

bröstcancer. Därför började man leta efter 

en till gen och hittade 1994 även BRCA2 

som klonades ett år senare (13). BRCA2 

lokaliserades till kromosom 13 och är  

 

 

 

3418 aminosyror stort (14). Mutationer 

orsakar ungefär lika många fall av 

bröstcancer som BRCA1, dock verkar den 

inte öka risken för äggstockscancer (12). 

Funktion för BRCA1 och BRCA2 

Både BRCA1 och BRCA2 (benämns här 

endast BRCA i sammanhang som gäller 

båda generna) deltar i ett stort antal 

mekanismer i cellen och har vitt skilda 

funktioner vid olika tillfällen. I denna 

uppsats kommer jag främst att fokusera på 

de egenskaper som, när de av någon 

anledning inte fungerar, kan kopplas till 

cancerutveckling. Exakt vilken roll BRCA 

har som tumörrepressor är ännu inte känt, 

men BRCA har en klart viktig roll i 

reparationen av dubbelsträngsbrott, en för 

cellen mycket allvarlig kromosomskada, 

och det spelar stor roll för att 

kromosomstrukturen i cellerna ska 

bevaras. Uppstår fel i kromosomstrukturen 

kommer detta att spridas vidare till 

dottercellerna när cellerna delar sig och 

replikation av DNA sker. Dessa celler 

kommer då att ackumuleras och tumörer 

Gen Exempel på sjukdomar orsakade av felaktig splicing 

LKB1 (tumör-suppressor)  Peutz-Jeghers Syndrom (ökad cancerrisk) (3) 

KIT (onkogen) Cancer i mag/tarm-systemet (3) 

CDH17 (minst två mutationer) Levercancer (3) 

KLF6 (tumör-suppressor) Prostatacancer (3) 

HAS1 (tumör-suppressor) Benmärgscancer (3) 

BRCA1 Bröstcancer, äggstockscancer (3) 

BRCA2 Bröstcancer, äggstockscancer (9) 

ER Bröstcancer, äggstockscancer, schizofreni, Parkinsons, 

benskörhet och tjocktarmscancer (10) 

Tabell 1. Exempel på olika gener där fel i splicingen leder till olika sjukdomar. Felaktig alternativ splicing 

är en vanlig orsak till sjukdomar. Tabellen visar några exempel.  

 



10 

 

kan utvecklas (15). Det finns tre möjliga 

tillvägagångssätt för att reparera dubbel-

strängsbrott: Homolog rekombination 

(HR), nonhomologous end joining (NHEJ) 

och single strand annealing (SSA) (16). 

Hos däggdjur verkar det dock som att HR 

eller NHEJ är de viktigaste processerna 

(15) och i denna uppsats ligger fokus 

därför på just dessa två. 

Reparation av dubbelsträngsbrott 

Det paradoxala med reparation av 

dubbelsträngsbrott är att dessa processer i 

sig kan orsaka fel i DNA-sekvensen. 

NHEJ är en så kallad error-prone process, 

alltså en process där fel i 

kromosomstrukturen till viss del 

accepteras. NHEJ innebär enkelt förklarat 

att kromosomändarna vid dubbelsträngs-

brott helt enkelt ligeras ihop igen och 

eventuella fel som uppstår blir omöjliga att 

detektera. SSA, som också är en error-

prone process, är när överlappande bitar 

av enkelsträngat DNA (så lite som ca 30 

baspar) ligeras ihop. Överlappningen kan 

dock ske på fel ställen. HR, där reparation 

av dubbelsträngsbrott sker genom 

rekombination mellan systerkromatider, är 

dock en felfri process (16) (15). 

BRCA behövs för att HR ska kunna 

utföras och man har sett att i celler med 

felaktiga gener för BRCA blir en effekt att 

HR inte kan utföras och istället lagas 

DNA-skador genom NHEJ eller, i vissa 

fall, SSA. BRCA1 och BRCA2 har dock 

olika roller i reparationen av dubbel-

strängsbrott. BRCA2 deltar i kontrollen av 

RAD51, ett rekombinas som behövs för 

homolog rekombination vid HR hos 

eukaryota organismer (16). BRCA1 verkar 

ha en mer allmän roll och fungerar som en 

länk mellan signalerande komponenter och 

utförande komponenter i DNA-

reparationen (16) (15). 

Homolog rekombination 

Vid homolog rekombination används 

homologt DNA från systerkromatiden för 

att reparera den skadade DNA-strängen. 

Genom att oskadat genetiskt material 

används som mall vid kan de skadade 

DNA-strängen syntetiseras på rätt sätt och 

processen är därmed felfri (15). I bröst-

cancerceller hos människor, där vildtyps-

allelen av BRCA1 förlorats, har man 

mycket riktigt också sett att homolog 

rekombination som metod för att reparera 

dubbelsträngsbrott minskar (15). 

BRCA1 samlokaliserar med bland annat 

Rad51 under HR. Rad51 behövs för att 

enkelsträngat DNA ska kunna invadera 

dubbelsträngat DNA. Dock verkar det som 

att interaktionen mellan BRCA1 och 

Rad51 är indirekt och att BRCA2 fungerar 

som en länk mellan dessa två proteiner. 

BRCA1 samarbetar även med en rad andra 

proteiner som deltar i reparations-

mekanismen (15). Homolog rekombina-

tion sker endast under S/G2-fas i cell-

cykeln eftersom då systerkromatiderna 

ligger i nära kontakt med varandra (17) 

och det är också i denna fas som BRCA1 

är som mest aktivt (16). Systerkromatiden 

används som en mall för elongering av 

ssDNA och en så kallad holliday junction, 

där systerkromatiderna sitter ihop med 

varandra, kommer att bildas när strängarna 

sedan paras ihop (se figur 5). Crossover är 

en oönskad process där det genetiska 

materialet fördelas på fel sätt mellan 

systerkromatiderna och detta motverkas 

starkt i däggdjursceller (15) (17).  
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Nonhomologous end joining 

För NHEJ används inte homologt DNA för 

reparation och det gör kontroll och rättning 

omöjlig (se figur 6) (15). Ändarna på 

DNA-strängarna ligeras direkt ihop och 

det är inte ovanligt med sekvens-

förändringar vid stället där brottet skedde, 

även efter att ändarna ligerats ihop. Det 

kan handla om deletion eller duplicering 

av baser (15) (17). 

Mer och mer pekar dock på att det skulle 

finnas flera varianter av NHEJ, en felfri 

form och en error-prone. Mycket pekar på 

att BRCA1 har en viktig roll i regleringen 

av NHEJ men den verkar vara viktigast för 

del felfria varianten även om denna 

mekanism fortfarande är okänd. Dock  

 

 

verkar det handla främst om att undvika 

deletion av nukleotider vid brottet (15). 

Sammanfattningsvis skulle man alltså 

kunna säga att BRCA1 gynnar felfri 

reparation av dubbelsträngsbrott samtidigt 

som den motverkar processer där fel lätt 

kan uppstå.  

Struktur för BRCA1 och BRCA2 

Genen för BRCA1 består av 23 stycken 

exon, dock är bara 22 funktionella då 

translationen startar vid exon 2 (12).  Exon 

11 är det överlägset största exonet och 

kodar för 60 % (17) av proteinet (14). 

Dessutom innehåller exon 11 flera 

domäner som är delaktiga i 

protein/protein-interaktioner. Avsaknad 

eller delvis avsaknad av detta  

Figur 5. Homolog rekombination (HR). Vid 

dubbelsträngsbrott är homolog rekombination en 

av två möjliga reparationsmekanismer hos 

eukaryota organismer. Denna process är felfri 

därför att oskadat DNA från systerkromatiden 

används som mall för reparera den skadade 

kromosomen. Efter att komplexet Holliday 

junction bildats kan systerkromatiderna separeras 

på två olika sätt. Crossover är en oönskad 

process som stark motverkas i däggdjursceller. 

Figuren är hämtad från Zhang and Powell (15). 

 

Figur 6. Nonhomologous end joining 

(NHEJ). Vid NHEJ ligeras ändarna vid 

dubbelsträngsbrottet ihop utan att kontroll 

om det blir rätt är möjlig. Förändringar av 

sekvensen, speciellt genom deletion av 

baser, är inte ovanligt förekommande och 

processen kallas därför error-prone.  

Figuren är hämtad från Zhang and Powell 

(15). 
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Figur 7. Funktionella domäner hos 

BRCA1 och BRCA2. A) BRCA1: I 

N-terminalen finns en RING-

fingerdomän. NLS-domänen (nuclear 

localization signal domain) behövs 

för att proteinet ska kunna lokaliseras 

till kärnan och den DNA-bindande 

domänen för att reparera skadat DNA. 

SCD- domänen  (SQ-cluster domain) 

är viktig för fosforylering av BRCA1 

och BRCT-domänerna (BRCA1 C-

terminal domains)  i C-terminalen 

behövs för att BRCA1 ska kunna 

binda till skadat DNA. 

B) BRCA2: Centralt finns åtta 

stycken BRCT-motiv och de fyra 

närmast N-terminalen är viktiga för 

inbindning av RAD51. NLS-

domänerna är nödvändiga för att 

proteinet ska kunna lokaliseras till 

cellkärnan. 

exon är därmed den mutation som kan 

förväntas innebära störst påverkan på 

proteinet (18).  

BRCA1 innehåller ett antal domäner 

viktiga för proteinets funktion (se figur 7). 

I N-terminalen finns en RING-

fingerdomän (även kallad zink-finger), 

viktig för proteinets funktion i ubiquitin-

ligasaktivitet (19) (17). Ubiquitynering är 

en av de huvudsakliga mekanismerna för 

reglering av DNA-reparation. I DNA-

reparation vid dubbelsträngsbrott finns två 

möjliga tillvägagångssätt, en felfri metod 

och en där fel till viss del accepteras för att 

DNA-strängarna ska kunna ligeras ihop 

(error-prone) (20). I C-terminalen finns 

två stycken BRCA1 C-terminal domains 

(BRCT-domäner). BRCT-domäner hittas 

hos många proteiner som är delaktiga i 

reparation av DNA och de är nödvändiga 

för att BRCA1 ska kunna hitta och binda 

till skadat DNA. Denna domän är också 

nödvändig för interaktion med BRCA2 

och Rad51 (19) (17). I mitten finns en 

annan stor domän, en DNA-bindande 

domän, och denna bidrar också till att 

reparera skadat DNA. En SQ-cluster 

domain (SCD-domän) finns också och den 

behövs för att proteinet ska kunna 

fosforyleras. Dessutom finns två nuclear 

localization signal domains (NLS-

domäner) för att proteinet ska kunna 

lokalisera sig in i kärnan i cellen (19). 

Jämförelse med humant BRCA1 och 

BRCA2 visar att generna är identiska till 

uppskattningsvis 60 % och liknande 

resultat har man sett när man jämfört 

BRCA1 och BRCA2 hos möss (14). När 

man tittar på proteinernas uppbyggnad och 

vilka funktionella domäner som ingår ser 

man dock stora skillnader. Trots att 

BRCA2 är betydligt större än BRCA1 

inkluderar det endast två kända 

funktionella domäner (se figur 7). Centralt 

finns en BRCT-domän med åtta BRCT-

motiv. Dessutom finns, liksom hos 

BRCA1, två NLS-domäner för att 

proteinet ska lokaliseras till cellkärnan 

(19). Trots de stora olikheterna finns det 

ändå ett par likheter man kan se: Både 

BRCA1 och BRCA2 är relativt stora 

proteiner med ett stort centralt exon som 

ensamt kodar för >50 % av proteinet. Båda 

B 

A 
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är dessutom relativt dåligt konserverade 

mellan arter för att vara tumör-

repressorgener (14).   

Mutationer i BRCA1 förknippade 

med felaktig splicing och cancer 

Man har sett ett samband mellan mutation 

i BRCA1 och cancer i epitelcellerna i 

framför allt bröst och äggstockar, men 

även i äggledare och i sällsynta fall också i 

bukspottkörtel och prostata. Från början 

trodde man att genen var involverad i 

funktioner specifika för just dessa 

vävnader, men den har visat sig vara icke-

vävnadsspecifik (18). De mutationer man 

ser har ett samband med bröst- eller 

äggstockscancer har ofta en defekt som 

påverkar RING-fingerdomänen eller någon 

av BRCT-domänerna, något som antyder 

att dessa är viktiga för genens funktion 

som tumör-repressorer (17). 

BRCA1 är en tumörsuppressorgen som 

skyddar mot cancer genom att fungera som 

en negativ regulator för tumörtillväxt. 

Genom negativ feedback kontrollerar 

BRCA1 intensiteten av tillväxtfaktorer och 

andra stimuli som skulle kunna bidra till 

cancerutveckling (21). Denna mycket 

viktiga funktion skulle kunna förklara 

paradoxen med att BRCA1 bevarats trots 

att mutationer i denna gen är så strakt 

förknippat med cancer. De cancer-

framkallande varianterna har muterats så 

att funktionerna försvunnit eller 

reducerats. Cancerframkallande alleler 

ärvs som en dominant allel, men i 

kroppens övriga celler är egenskapen 

recessiv (12). Detta innebär att om en 

mutation sker i könscellerna och ärvs av en 

avkomma kommer den muterade allelen 

antingen att slå ut vildtypen eller så 

kommer vildtypsallelen att muteras så att 

även den förlorar sin funktion (17).  

Cancerframkallande mutationer i BRCA1 

inträffar på många olika ställen i genen 

och det är svårt att peka ut mutationer som 

är starkare förknippade med cancer-

utveckling än övriga mutationer. Ännu har 

man inte heller kunnat se om alla dessa 

mutationer påverkar samma funktion hos 

BRCA1 men det verkar som att mutationer 

som påverkar förmågan att reparera 

dubbelsträngsbrott har störst samband med 

cancerutveckling (15). 

Nedan kommer dock ett par mutationer där 

man sett ett samband med utveckling av 

cancer att presenteras. Båda innebär att en 

punktmutation gör att exon 18 exkluderas 

ur proteinet. Detta gör att den första 

BRCT-domänen inte inkluderas i proteinet 

och detta påverkar cellens förmåga att 

reparera skadat DNA.  

Exkludering av exon 18 i BRCA1 

Det finns flera olika mutationer som gör 

att exon 18 exkluderas. Ett exempel är 

c.5199G>T som inducerar exkludering av 

exon 18 in vivo och in vitro. Från början 

trodde man att denna exkludering förstörde 

en ESE-sekvens och därmed försvårade 

inbindning av SR-proteinet ASF/SF2. 

Istället har det dock visat sig att 

mutationen medför att en inhibitor, hnRNP 

A1/A2 binder in. Exkludering av exon 18 

ändrar inte läsramen men 26 aminosyror 

exkluderas från proteinet och avbryter 

därmed den första BRCT-domänen. Denna 

är nödvändigt för att BRCA1 ska fungera 

(22) och spelar en viktig roll i 

interaktionen med BRCA2 och Rad51 

(19). Mutationen c.5199G>T innebär att 

nukleotid nummer 5199, som normalt ska 

vara guanin, bytts ut mot tymin. Vid 
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translationen innebär det ett stopp-kodon 

istället för glutaminsyra (23). 

Ett antal andra mutationer har också hittats 

i exon 18. En av de mest förekommande är 

c.5242C>A (även kallad A1708E) (22) 

som innebär att aminosyran alanin 

(nummer 1708 i proteinsekvensen) byts ut 

mot glutaminsyra (24). Detta är en 

mutation som leder till ökad risk att 

drabbas av cancer (25) och mutationen 

leder till att den första BRCT-domänen 

hos BRCA1 inte blir komplett. Millevoi et 

al. visade att BRCA1-varianten 

c.5242C>A påverkar splicingen av exon 

18 och medför felaktig exkludering av hela 

exon 18 in vivo (22). Detta verkar inte 

påverka proteinets (BRCA1) förmåga att 

binda SR-proteiner, utan precis som 

c.5199G>T medför c.5242C>A att 

inhibitorer binder in starkare. De 

inhibitorer som binder in är hnRNP H/F 

och hnRNP A1 (22).  

BRCA1 och ERα 

BRCA1 verkar även ha ett komplext 

samband med östrogenreceptor (ER) α. 

Detta står att läsa mer om i under rubriken 

”Komplext förhållande mellan ERα och 

BRCA1 i utveckling av bröstcancer”. 

BRCA2 och cancer 

Över 1800 varianter är kända för BRCA2 

och även om man känner till att avbrott i 

denna gen generellt sett ökar risken för 

cancer i bröst och äggstockar. Dock är det 

fortfarande många splice-varianter där 

effekterna, och eventuella kopplingar till 

cancer, ännu är okända. I vissa fall är det 

också problematiskt att bestämma effekten 

av specifika mutationer eftersom splicing-

mekanismen i sig, och även regleringen av 

den, är mycket komplex (9).  

Ett exempel på en mutation där man sett 

ett tydligt samband med bröstcancer är 

8393C>G. Mutationen innebär att 

kvävebas nummer 8393, som är 

lokaliserad i exon 18, byts ut från cytosin 

till guanin. Därmed avbryts en ESE-

sekvens och detta försvårar inbindningen 

av tre olika SR-proteiner; SF2/ASF, 

SRp40 och SRp55. Detta innebär att exon 

18 exkluderas ur transkriptet (se figur 8) 

(26) (9).  

Östrogenreceptor α och β 

Östrogen behövs för att bröstkörtlarna ska 

kunna utvecklas och mogna på ett riktigt 

sätt (10). Östrogen, som är ett steroid-

hormon, kan ta sig igenom cellmembranet 

utan hjälp av transportproteiner och väl 

inne i cytoplasman binder det till ER (27). 

Utan inverkan av östrogen existerar 

östrogenreceptorn som ett inaktivt 

komplex tillsamman med ett antal värme-

chocksproteiner i cytoplasman (28). Då 

östrogen binder till östrogenreceptorn 

lossnar denna från komplexet och tar sig in 

i cellkärnan där den binder till unika 

strukturer, EREs (estrogen response 

elements), på DNA (28) (29). Det finns två 

typer av ER, ERα och ERβ. Dessa 

Figur 9. Konsekvens av 

mutationen 8393C>G. Tre SR-

proteiner, SF2/ASF, SRp40 och 

SRp55 drabbas då kvävebasen 

cytosin byts ut mot guanin. Detta 

medför att exon 18 exkluderas vid 

splicing. 

Figur 8. Konsekvens av mutationen 

8393C>G. Tre SR-proteiner, SF2/ASF, SRp40 

och SRp55 drabbas då kvävebasen cytosin byts 

ut mot guanin. Detta medför att exon 18 

exkluderas vid splicing. 
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varianter kodas av separata gener och är 

inget resultat av alternativ splicing. Det är 

ännu inte helt klarlagt vilka funktioner 

respektive receptor reglerar. Hos KO-möss 

har man sett att ERα verkar spela störst 

roll för bröstkörtlarnas utveckling (10) och 

ERβ verkar vara mer viktig för vävnader 

som inte är lika starkt förknippade med 

östrogensignalering, exempelvis prostata, 

tjocktarm och nervsystemet (30). Det råder 

dock ett komplext förhållande mellan ERα 

och ERβ vilket försvårar bestämningen av 

receptorspecifika funktioner. Receptorerna 

bildar nämligen inte bara homodimerer 

(ERα+ERα eller ERβ+ERβ) utan även 

heterodimerer (ERα+ERβ). Dock verkar 

inte receptorerna vara varken beroende av 

varandra eller i kontroll av varandra (10). 

Det finns även en svårighet till när det 

kommer till att bestämma funktionen för 

ERβ, nämligen att det finns fem olika 

isoformer av detta protein (31), något jag 

återkommer till i stycket om alternativ 

splicing av ERβ och samband med cancer. 

Enligt Smith et al. (31) har man i många 

studier inte heller tagit hänsyn till att dessa 

isoformer inte nödvändigtvis behöver ha 

samma funktion. 

Historik 

Fel i östrogensignaleringen, exempelvis på 

grund av mutationer i östrogenreceptorn 

(ER) är förknippat med en rad sjukdomar 

såsom schizofreni, Parkinsons, benskörhet, 

tjocktarmscancer och äggstockscancer. 

Dessutom förknippas den med bröstcancer 

(10) och det är detta samband som är i 

fokus i denna uppsats. Att felaktig 

östrogensignalering är en betydande orsak 

till utvecklingen av bröstcancer har varit 

erkänt länge och redan på 1800-talet var 

det känt att profylaktisk ooforektomi 

(borttagning av äggstockarna) hjälpte ca en 

tredjedel av de kvinnor, som ännu inte nått 

klimakteriet, och som drabbats av 

metastatisk bröstcancer (10) På 1950-talet 

kom Jensen and Jacobson fram till att det 

måste finnas en östrogenreceptor och Toft 

och Gorski kunde mycket riktigt 

identifiera denna receptor under 1960-talet 

(32) . På 1980-talet klonade man för första 

gången fram en östrogenreceptor, numera 

kallad ERα (33)och under nästa årtionde 

klonades en annan variant, ERβ (34).  

Struktur hos ERα och ERβ 

Även om inte ERα och ERβ kodas av 

samma gen finns det en del likheter. Genen 

är uppbyggd av åtta exoner och det färdiga 

proteinet består av sex domäner (se figur 

9). Domän A och B bildar tillsammans en 

activation function 1 (AF-1-domän) som 

fungerar som aktivator för transkriptionen 

genom att den rekryterar co-aktivatorer 

(30). C-domänen fungerar som DNA-

bindande domän och binder till ERE-

strukturerna på DNA. D-domänen fungerar 

som en länk mellan C- och E-domänen och 

i ERα har den även en viktig roll för att 

proteinet ska lokaliseras till kärnan 

eftersom en NLS-region finns här. 

Domänerna E och F inkluderar en 

activation function 2 (AF-2-domän), även 

den en transkriptionsaktivator men denna 

stimuleras av ligandinbindning, och 

dessutom en ligandbindande domän och 

det är alltså här proteinet binder östrogen 

(10) (30) (35). 

Felaktig alternativ splicing av ER 

kan leda till cancer 

I dagsläget finns det fem kända isoformer 

av ERβ till följd av alternativ splicing. Tre 

typer av ERβ dominerar i bröstvävnad, 

ERβ1, ERβ2 och ERβ5 och dessa verkar 

ha olika funktion, vilket visats genom att 

dessa typer förknippas med olika typer av 
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cancer och dessutom blir prognosen olika 

beroende på vilken isoform som uttryck i 

cancervävnad. Även genom att jämföra 

uttrycket av respektive isoform i frisk 

vävnad och i cancerceller kan man dra 

slutsatsen att isoformerna måste ha olika 

funktion. ERβ1 uttrycks i mindre mängd i 

frisk vävnad, något som tyder på att den 

har en roll som tumörrepressor. ERβ2 och 

ERβ5 uttrycks istället i större mängd.  

Mekanismen bakom detta förändrade 

uttryck är dock fortfarande mestadels 

oklar. Ökad metylering av promotorn för 

ERβ har observerats och detta skulle 

kunna ligga bakom minskat uttryck av 

ERβ1. Varför denna metylering inte 

minskar uttrycket av även ERβ2 och ERβ5 

är dock en fråga som återstår att lösa (31). 

Varför ERα kan bidra till cancerutveckling 

är inte heller klart men det finns några 

teorier om var problemet kan ligga, 

exempelvis felaktig fosforylering, 

mutationer i genen eller att cancer-

utvecklingen är en effekt av felaktig 

splicing. Herynk och Fuqua (10) listar över 

30 kända splice-varianter av ERα. De 

flesta av dessa uttrycks både i normala 

celler i bröstet och i cancerceller och det 

verkar inte bara vara uttrycket av specifika 

splice-varianter som har ett samband med 

bröstcancer utan snarare förhållandet 

mellan olika splice-varianter och full-

längdsvarianten (36).  Ett fåtal varianter 

verkar dock endast uttryckas i cancerceller 

och det som vid första anblicken verkar 

som en gemensam faktor för dessa är att 

fler än ett exon är exkluderat. Dessutom 

finns fem exempel på varianter där ett eller 

flera exon duplicerats och samtliga dessa 

har endast hittats i cancerceller (10). 

Simak och Coombes nämner varianter där 

exon 2, 3, 4, 5 och 7 saknas. En av dessa, 

ERαΔ5, har detekterats i 

bröstcancerbiopsier (35) och varianten har 

varit känd sen början av 1990-talet (37) 

Denna variant har visat sig kunna aktivera 

EREs även under frånvaro av östrogen. 

Därför har det föreslagits att denna variant 

skulle kunna vara nyckeln till gåtan om 

resistens mot tamoxifen, ett anti-östrogen 

som används i behandling mot bröstcancer. 

Liksom östrogen binder tamoxifen till den 

ligandbindande domänen. Detta skulle 

kunna förklaras med av ERαΔ5 saknar 

större delen av den ligandbindande 

Figur 9. Struktur hos ERα och ERβ. Högst 

upp visas ERα, som består av åtta stycken 

exoner och proteinet har sju funktionella 

domäner. AF-1 och AF-2 (activation function) 

fungerar som aktivatorer för transkriptionen. C-

domänen är den DNA-bindande domänen. 

Dessutom finns en ligandbindande domän som 

binder östrogen och en NLS-domän (nuclear 

localization domain) för att proteinet ska kunna 

lokaliseras till kärnan. Hinge-domänen fungerar 

som en länk mellan C- och E-domänen. 

Längst ner visas ERβ, Precis som ERα 

innehåller även ERβ AF-1 och AF-2 som 

fungerar som transkriptionsaktivatorer. En 

DNA-bindande domän finns liksom en 

ligandbindande domän för inbindning av 

östrogen. Hinge-domänen fungerar som en länk 

mellan C- och E-domänen. 

Bilden är hämtad från Herynk and Fuqua (10) 
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domänen, där östrogen binder in. Den 

DNA-bindande domänen är dock intakt 

och ERαΔ5 har visat sig vara konstitutivt 

aktiv (38) (28). 

Komplext förhållande mellan ERα 

och BRCA1 i utveckling av 

bröstcancer 

Eftersom mutationer i BRCA1 verkar ha 

ett samband med cancer i vävnader där 

östrogen är en viktig signalmolekyl, som 

bröst och äggstockar, väcktes frågan om 

det fanns ett samband mellan BRCA1 och 

hormonell signalering med östrogen. 

Sedan 1970-talet har det varit känt att det 

finns två huvudsakliga typer av 

bröstcancer – ER-positiv och ER-negativ 

(39). ERα-positiva tumörer är beroende av 

östrogensignalering för att tillväxten ska 

fungera och är därmed relativt enkla att 

behandla genom anti-östrogener, till 

exempel tamoxifen (38). Dock är ca 90 % 

av alla bröstcancerfall av ERα-negativ typ 

och prognosen vid denna typ av cancer är 

dålig jämfört med prognosen för ERα-

positiv bröstcancer (40). ERα-negativ 

bröstcancer har också visat sig ha ett 

samband med minskat uttryck av BRCA1 

(40) och även Orban och Olah (18) nämner 

i en review-artikel att fullängdsvarianten 

av BRCA1 minskade i vissa typer av 

bröstcancer, dock inte alla. Patienter med 

mutationer i BRCA1 har visat sig svara 

betydligt sämre på behandling med 

tamoxifen (40). 

Hos många mutationer av BRCA1 som 

förknippas med bröstcancer har man sett 

att förmågan att minska uttrycker av ERα, 

något som normalt sett verkar vara en av 

många funktioner för BRCA1, avtagit 

(40).  

Utifrån detta skulle man kunna tro att 

mutationer av BRCA1 borde leda till ökat 

uttryck av ERα – men istället har det som 

sagt visat sig att de flesta typerna av 

bröstcancer inte uttrycker ERα alls (40). 

Därför har ytterligare en modell 

presenterats för att beskriva utvecklingen 

av bröstcancer. I ett tidigt stadium av 

cancerutvecklingen förloras viltyps-

allelerna av BRCA1 vilket leder till 

utveckling av bröstcancer. I ett senare steg 

skulle sedan ERα-positiv bröstcancer 

utvecklas till ERα-negativ (40), något man 

sett vissa bevis för redan i början av 

2000-talet. Simak och Coombes 

konstaterade att ERα överuttrycks av ca 70 

% av alla bröstcancerpatienter och att ca 

hälften av dessa svarar bra på behandling 

med exempelvis tamoxifen. Majoriteten av 

de som inledningsvis svarade på 

behandlingen utvecklade dock senare 

resistens mot den (35). 

En förebyggande behandling av bröst-

cancer, och som man utfört på patienter 

där man sett mutationer i BRCA1 och 

BRCA2 är profylaktisk ooforektomi (41). 

Eftersom denna behandling är 

framgångsrik i behandlingen mot 

bröstcancer tyder det på att uttrycket av 

ERα trots allt spelar en viktig roll för 

utvecklingen av bröstcancer, åtminstone 

till en början (40). Men om detta är fallet – 

varför fungerar profylaktisk ooforektomi 

som behandling mot bröstcancer även om 

inte tamoxifen gör det? Båda 

behandlingarna grundas ju på att uttrycket 

av ERα spelar roll för cancerutvecklingen. 

En förklaring skulle kunna vara att vissa 

östrogenmetaboliter i sig skulle kunna vara 

cancerframkallande (40). Ansamling av 

dessa metaboliter i vävnader som uttrycker 

där ERα uttrycks, till exempel i 

bröstvävnaden, skulle kunna bidra till att 
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BRCA1 muteras och cancer utvecklas. Hos 

kvinnor som ännu inte nått klimakteriet 

kan profylaktisk ooforektomi kraftigt 

minska uttrycket av ERα och därmed 

minskas ansamlingen av toxiska 

östrogenmetaboliter (40).  

Detta samband mellan ERα och BRCA1 

ger också ett svar på frågan varför 

mutationer av BRCA1 är förknippade med 

just cancer i bröst och äggstockar även om 

uttrycket av genen inte på något sätt är 

vävnadsspecifikt. 

Genetiska test för att förebygga 

cancer – en fråga om etik 

Vad kan man dra för nytta av att känna till 

kopplingen mellan specifika mutationer 

och samband med cancer? Svaret är 

givetvis att man kan testa för ökad 

cancerrisk. Men hur påverkar det patienten 

och vad får ett besked att man bär på en 

potentiellt farlig mutation för psykologiska 

och sociala konsekvenser? 

Bröstcancer är den näst vanligaste 

dödsorsaken bland cancersjukdomar hos 

kvinnor (42) och mutationer i BRCA1 

eller BRCA2 beräknas öka risken för 

bröstcancer med 60-85 % och risken för 

äggstockscancer med 10-26 % (11). Efter 

att BRCA1 identifierats började man testa 

för mutationer i denna gen, något som till 

en början drog till sig många kritiska 

blickar. Kritiker menade att för stort fokus 

lades på den genetiska aspekten av 

cancerutveckling men det tar ingen hänsyn 

till miljöfaktorer. (19). Genom genetiska 

tester skulle man kunna hitta de kvinnor 

som bär på dessa mutationer och de skulle 

kunna erbjudas förebyggande behandling 

med profylaktisk ooforektomi och 

läkemedel. Genom att den ökade risken att 

drabbas av cancer blir känd kan 

insjuknande förebyggas och dödsfallen 

minska (42). I en studie av Domche et al. 

drabbades 7 % av kvinnorna som 

genomgått profylaktisk ooforektomi av 

bröstcancer jämfört med 13 % i 

kontrollgruppen. Risken reduceras alltså 

med nära 50 %. (41).  Om man istället 

tittar på äggstockscancer blir skillnaden 

ännu större, hela 90 %. Domche et al. 

kunde visa att profylaktisk ooforektomi 

minskade risken att drabbas av 

äggstockscancer från 16 % (kontroll-

gruppen) till 1 %. Dessa två grupper visade 

ingen skillnad vad gällde mutationer i 

BRCA1 eller BRCA2 och inte heller några 

olikheter vad gäller rökvanor, barna-

födande eller användning av p-piller (41). 

Profylaktisk ooforektomi utförs dock på 

kvinnor som ännu inte nått klimakteriet 

men operationen leder till att kvinnorna 

kastas in i ett tidigarelagt klimakterium 

med ökad risk för bland annat osteopeni 

(förstadium till benskörhet) och 

hjärtsjukdomar  (41).  

Fortfarande återstår dock frågan vad dessa 

tester skulle kunna innebära för de 

individer som får reda på att de bär på 

mutationer i BRCA1 eller BRCA2. När 

man började testa för mutationer i BRCA1 

fanns det också en stor oro för vad 

resultatet skulle innebära för effekter ur ett 

psykologiskt och socialt perspektiv, många 

psykologer föreslog till och med att 

kvinnorna skulle genomgå en psykologisk 

utredning innan de testades (19). Attityden 

hos kvinnor visade sig vara oväntat positiv 

men det många kvinnor fruktar med dessa 

tester är att de ska råka ut för genetisk 

diskriminering – att de utesluts ur 

samhället, diskrimineras av arbetsgivare 

eller avvisas av familjen. Dessutom är 

risken att bli sedd som en sämre partner 

eller förälder överhängande. Vad som 
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också är viktigt att komma ihåg att 

resultaten inte enbart gäller den kvinna 

som väljer att testa sig. Potentiellt skulle 

resultaten från ett genetiskt test även gälla 

släktingar och många kvinnor avstår också 

testen av rädsla för att även deras barn ska 

diskrimineras (19) (42). 

De etiska frågorna kvarstår. Är kvinnor i 

högriskfamiljer skyldiga att testa sig? Och 

om de gör det – är de skyldiga att dela 

resultatet med sin omgivning? Hur ska 

läkare ställa sig i frågan – ska de vara 

skyldiga att dela resultatet med kvinnans 

familj och släktingar? Vad innebär det för 

den enskilda kvinnan att få reda på att hon 

bär på en mutation i BRCA1 eller 

BRCA2? Och hur ska hon stöttas om hon 

väljer att inte dela med sig av resultatet? 

Kanske är det helt enkelt upp till var och 

en att bestämma om det är värt att testa 

sig? Man kan tycka att alla har rätt att 

känna till sina genetiska riskfaktorer. Men 

om så är fallet – borde man inte då också 

ha rätt att inte veta? 
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