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Släkthistorien är en av de starkaste riskfaktorerna vid prostatacan-
cer. Män vilkas far eller bror haft prostatacancer har dubbelt högre 
risk att insjukna i prostatacancer jämfört med män som inte har 
prostatacancer i den närmaste släkten, och risken ökar med antalet 
insjuknade släktingar. Prostatacancer är en multifaktoriell sjukdom 
där både miljöfaktorer och ärftlighet påverkar uppkomsten av cancer. 
Cirka 5–10 procent av prostatacancerfallen uppskattas bero på ned-
ärvd predisposition för cancer. Enligt nyare undersökningar ser det 
ut att finnas stor genetisk heterogenitet bakom ärftlig prostatacancer. 
Klara bevis för ärftlig predisposition för prostatacancer har kommit 
fram i kopplingsundersökningar, som resulterat i att lokalisation i 
olika kromosomer är känd för flera gener som predisponerar för pro-
statacancer. I ett finländskt material med prostatacancerfamiljer har 
den starkaste kopplingen hittills konstaterats till X-kromosomens del 
Xq27–q28, där det finns en genavvikelse som predisponerar för prosta-
tacancer. Hittills har man bara identifierat en genavvikelse som pre-
disponerar för prostatacancer, HPC2/ELAC2 i kromosom 17. Andra 
lokaliserade genavvikelser bakom ärftlig prostatacancer är än så 
länge okända. Som bäst pågår flera internationella undersökningar, 
där man försöker identifiera de hittills lokaliserade generna som or-
sakar prostatacancer och finna andra ännu ickelokaliserade genav-
vikelser som inverkar på prostatacancerns ärftlighet.

År 1998 rapporterades i Finland 3095 nya pro-
statacancerfall enligt Finlands Cancerregis-
ters statistik [1]. Prostatacancer är för närvar-
ande den allmännaste cancertypen hos män 
i Finland och den näst allmännaste orsaken 
till död i cancer. Antalet nya prostatacancer-
fall ökar alltjämt starkt i Finland. När be-
stämningen av prostataspecifikt antigen togs i 
bruk i början av 1990-talet, ökade antalet kon-
staterade prostatacancerfall tydligt [2].  Bättre 
diagnostik kan dock inte ensamt förklara det 
starkt ökade antalet nya fall. Uppskattnings-
vis var tionde man kommer att insjukna i 
prostatacancer under sin livstid. Merparten 

av fallen konstateras hos män över 65 år och 
genomsnittsåldern när diagnosen ställs är för 
närvarande 71 år i vårt land. Kunskapen om 
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de faktorer som inverkar på uppkomsten av 
prostatacancer är än så länge knapp. Av den 
orsaken är det svårt att förebygga och be-
handla sjukdomen. 

Arvsmassan kan predisponera för 
prostatacancer 

Prostatacancer är en multifaktoriell sjukdom. 
Både ärftliga och yttre faktorer anses in-
verka på risken att insjukna i prostatacancer 
[3]. Uppkomsten av cancer beror på gene-
tiska förändringar som huvudsakligen orsa-
kas av yttre faktorer och sålunda endast 
förekommer i själva cancervävnaden. Det 
behövs många sådana genavvikelser innan 
en normal cell förvandlas till cancercell. Vid 
ärftlig cancer har patienten av sina föräldrar 
ärvt en genavvikelse som avsevärt ökar can-
cerrisken. Utgående från en färsk tvillingun-
dersökning har man uppskattat att nedärvda 
faktorer kunde ha betydelse i upp till 40 
procent av prostatacancerfallen [4]. I de 
flesta epidemiologiska studier har man upp-
skattat att ärftliga faktorer svarar för 5–10 
procent av prostatacancerfallen [5–7]. Nog-
granna bedömningar av de ärftliga faktorer-
nas roll kan man göra först när de viktigaste 
genavvikelser som predisponerar för prosta-
tacancer har identifierats. Det är dock sanno-
likt att genetiska faktorer, endogena hormo-
ner och miljöfaktorer tillsammans inverkar 
på uppkomsten av prostatacancer [3, 8].

Det har länge varit känt att släktingar till 
prostatacancerpatienter löper en större risk 
att insjukna i prostatacancer än den övriga 
befolkningen [9, 10].  Män vilkas far eller 
bror har konstaterats ha prostatacancer har 
ungefär dubbelt så stor risk att insjukna i 
prostatacancer som män som inte haft pro-
statacancer i den närmaste släkten [11–13]. 
Risken för prostatacancer växer med anta-
let insjuknade släktingar. Män som har tre 
första gradens släktingar (far eller bror) med 
prostatacancer löper elvafaldig risk att in-
sjukna i prostatacancer [11]. Insjuknandet 
sker vid tidigare ålder än i genomsnitt, vilket 
också tyder på ärftlig predisposition för 
cancer [12]. Även undersökningar med tvil-
lingpar har visat att identiska bröder oftare 
har samtidig prostatacancer än icke-iden-
tiska, vilket stöder tanken att ärftliga fakto-
rer har betydelse för uppkomsten av prosta-
tacancer [4, 14–16]. 

Utgående från epidemiologiska undersök-
ningar har följande kriterier för ärftlig pre-
disposition för prostatacancer uppställts: 

1) tre eller flera nära släktingar (far eller 
bröder) har haft prostatacancer eller 2) pro-
statacancer förekommer i tre generationen 
(på fädernet eller mödernet) eller 3) två släk-
tingar insjuknar i en ålder under 55 år [12]. 
Enbart förekomst av cancer i samma släkt 
bevisar ännu inte att ärftliga faktorer med-
verkar till uppkomsten. I undersökningar av 
familjer med prostatacancer hos flera nära 
släktingar har segregationsanalyser visat att 
en autosomalt dominant nedärvd genav-
vikelse kunde ligga bakom ärftlig prosta-
tacancer [5, 6, 17]. Av bärarna av genen 
(generna) har 60–90 procent uppskattats in-
sjukna i prostatacancer före 85-årsåldern, 
medan icke-bärarnas risk bara är cirka 
10 procent. Antalet bärare av sjukdoms-
genen har dock beräknats vara få, bara 
cirka 0,3–0,6 procent av befolkningen [5, 6]. 
Utöver den här modellen har också nedärv-
ning recessivt genom X-kromosomen föresla-
gits [18, 19]. Det har beräknats att bara 5–10 
procent av all prostatacancer skulle vara av 
klart ärftlig typ. Detta skulle innebära att 
150–300 nya prostatacancerfall årligen i Fin-
land är av ärftlig typ.

Kopplingsundersökningar av 
prostatacancer 

Den första tydliga bekräftelsen på kopplingen 
mellan en genavvikelse och prostatacancer 
fick man i en 1996 publicerad undersökning 
av en amerikansk-svensk forskargrupp [20]. 
Arvsmassan kartlades utgående från 91 pro-
statacancersläkter och man fann i kromosom 
1 en del (1q24–1q25) som innehöll en genavvi-
kelse som framkallar prostatacancer.  Fyndet 
har kunnat bekräftas i två andra separata 
undersökningar [21, 22], men själva genen 
har man trots intensiva undersökningar ännu 
inte lyckats finna. Utöver denna gen, som 
kallats hpc1, har kopplingsundersökningar 
med olika familjematerial hittills gett minst 
sju andra ställen med  genavvikelser som pre-
disponerar för prostatacancer [23–29].

En annan gen som predisponerar för pro-
statacancer (PcaP) har lokaliserats till kro-
mosomdelen 1q42–1q43 av en fransk fors-
kargrupp [23]. Detta fynd har inte gått att 
tillförlitligt bekräfta i andra familjematerial 
[27, 30, 31]. 

En tredje lokaliserad gen som framkallar 
prostatacancer hpcx finns i X-kromosomens 
långa arm Xq27–q28 [24). Lokalisationen 
fanns i en stor kopplingsundersökning som 
omfattade 360 prostatacancerfamiljer i Fin-
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land, Sverige och usa. I det finländska ma-
terialet verkar denna gen vara allmän och 
torde hos oss förklara cirka 40 procent av 
prostatacancerfallen i det hittills insamlade 
materialet [32, 33]. I de amerikanska och 
svenska materialen var X-kromosomkopp-
lingens andel 15–16 procent av familjerna 
[24]. En annan anmärkningsvärd faktor är 
att genen sitter i könskromosomen X. Denna 
gen som predisponerar för prostatacancer 
nedärvs från mor till son. Sålunda är den 
X-kromosomkopplade predispositionen för 
prostatacancer sannolikast i sådana famil-
jer där prostatacancer förekommer i patien-
tens mors släkt (morbröder, morfar osv.). 
Om däremot patientens far eller farbröder 
insjuknat i prostatacancer är orsaken till 
sjukdomen i släkten sannolikt något annat 
än prostatacancergenen i X-kromosomen. 
I familjer med koppling till lokus hpcx är 
dessutom den genomsnittliga åldern vid dia-
gnos något högre (> 65 år) än hos prosta-
tacancersläkter i medeltal [32]. hpcx-kopp-
lingen har hittills kunnat bekräftas i två 
separata undersökningar [34, 35].

I en undersökning av 12 släkter som utöver 
flera prostatacancerfall uppvisade fall av 
hjärntumör lokaliserades en fjärde gen, capb, 
som predisponerar för prostatacancer i lokus 
1p36 [25]. Denna koppling tycks dock vara 
begränsad till familjer med prostatacancer 
och hjärntumör. Med motsvarande avgräns-
ningar i fråga om cancersjukdomar och kli-
niska särdrag i andra prostatacancerfamil-
jer, kan det kanske även i fortsättningen bli 
möjligt att särskilja olika undertyper av en 
genetiskt heterogen sjukdom.

Den första identifierade gen som framkal-
lar ärftlig prostatacancer hpc2/elac2 hitta-
des nyligen i kromosom 17 [28]. Två nedärvda 
polymorfismer i denna gen i prostatacancer-
familjer ser ut att tydligt höja risken för pro-
statacancer [28, 36]. hpc2-genens mutationer 
verkar dock att förklara bara en liten del 
av de ärftliga prostatacancerfallen. Fyndet 
var ändå ett betydelsefullt steg i utredningen 
av ärftlig prostatacancer, vilket har visat sig 
vara mycket mer invecklat än väntat [7].

Framstegen i projektet människans genom 
och de molekylbiologiska metodernas ut-
veckling de senaste åren har även påskyn-
dat forskningen kring ärftlig prostatacancer.  
De senaste två åren har flera kartläggningar 
gjorts av hela genomet hos prostatacan-
cersläkter utöver de ovannämnda undersök-
ningarna [26, 27, 31, 38, 39, 40]. Även i en 
av dessa undersökningar fann man ett nytt 

lokus som predisponerar för prostatacancer 
i kromosomdelen 20q13 [26]. Andra nyligen 
gjorda genomkartläggningar har dessutom 
gett fingervisningar om prostatacancerlokus 
bl.a. i kromosomdelarna 16q [27], 5q, 7q och 
19q [38] och 11p [39]. En kartläggning av 
hela genomet i ett finländskt prostatacancer-
familjematerial blir färdigt hösten 2001. I en 
färsk undersökning [29] fann man en kopp-
ling även till kromosomdelen 8p, som tidi-
gare konstaterats ha många genetiska avvi-
kelser i icke-ärftliga prostatacancerfall [41]. 

Enligt undersökningarna hittills tycks en 
mycket stor genetisk heterogenitet ligga 
bakom ärftlig prostatacancer [7]. Dessutom 
verkar frekvensen av olika riskgener va-
riera i olika populationer.  Prostatacancer-
patienters släktingars förhöjda cancerrisk 
som konstaterats i epidemiologiska under-
sökningar, torde även delvis vara förenad 
med polymorfismer i gener med s.k. låg 
penetrans i anslutning till hormonmeta-
bolismen och eventuellt i samverkan med 
miljöfaktorer. Sådana gener är t.ex. an-
drogenreceptorgenen (ar) [3, 42, 43], 5-al-
fareduktasgenen (srd5a) [44] och vitamin 
D-receptorgenen (vdr) [45, 46]. På popula-
tionsnivå har dessa geners polymorfism kon-
staterats höja prostatacancerrisken. 

Kliniska drag vid ärftlig 
prostatacancer

Enligt undersökningarna hittills är den ärft-
liga prostatacancertypen inte förenad med 
kliniska eller histopatologiska drag som klart 
skiljer den från icke-ärftliga prostatacancer-
former [47–49]. Det har dock hävdats att 
det hos familjer med koppling till lokus hpc1 
skulle finnas mera långt gångna tumörer av 
lägre diffentieringsgrad än hos andra under-
sökta fall [50]. Å andra sidan har prostata-
cancerfamiljer även konstaterats ha längre 
differentierade och mer begränsat spridda 
tumörer än i enskilda prostatacancerfall [47, 
51, 52]. Kliniska och histopatologiska kriterier 
kan således inte utnyttjas för att särskilja ärft-
lig och icke-ärftlig prostatacancer. 

Cancerframkallande gener – bidrag 
till kännedomen om cancerns 
uppkomst 

Merparten av all prostatacancer är s.k. spo-
radiska fall, dvs. icke-ärftliga. Andelen ärftlig 
typ av prostatacancer uppskattas till 5–10 
procent av all prostatacancer. Forskningen 
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kring ärftlig prostatacancer har ändå en cen-
tral betydelse, eftersom man därigenom får 
kunskap om cancerns uppkomstmekanis-
mer. Förmodligen är samma gener delaktiga 
även i icke-ärftliga cancerfall. Upptäckten av 
gener som framkallar prostatacancer bidrar 
sålunda till förståelsen av orsakerna till denna 
ur folkhälsosynpunkt viktiga cancersjukdom, 
öppnar nya vyer för diagnostiken och pro-
fylaxen och i sinom tid kanske även behand-
lingen av sjukdomen. 

Som bäst pågår flera internationella forsk-
ningsprojekt där man försöker identifiera 
de gener som framkallar predisposition för 
prostatacancer. Vid Tammerfors universitets 
forskningsenhet för cancergenetik har forsk-
ning kring ärftlig prostatacancer bedrivits i 
samarbete med amerikanska forskare sedan 
1995 [24, 32, 33, 53]. I Finland har hittills 
mer än 2000 personer, prostatacancerpatien-
ter och medlemmar av prostatacancersläk-
ter deltagit i forskningen. Totalt har mer 
än 350 släkter varit med, och av dem har 
120 hittills kunnat utnyttjas i ärftlighetsstu-
dierna. Vår avsikt är att så täckande som 
möjligt samla in uppgifter på sådana prosta-
tacancerpatienter som har nära släktingar 
med samma sjukdom. Finlands befolkning 
är ganska enhetlig till arvsmassan och är 
därför en idealisk population när man letar 
efter sjukdomsgener. Målet för kommande 
undersökningar är att lokalisera ärftliga 
genavvikelser som är förknippade med pro-
statacancer i den finländska populationen, 
undersöka sjukdomstendensen hos de per-
soner som är bärare av en genavvikelse och i 
framtiden utveckla ett gentest med vilket den 
ärftliga predispositionen kan undersökas.

Ärftlighetsrådgivning

Det är alltså ännu inte möjligt att diagnos-
tisera prostatacancer genom undersökning 
av gener eller att prognostisera cancerrisken 
med laboratorieundersökningar. Gentester 
vid prostatacancer är förknippade med etiska 
problem som måste utredas innan tester tas i 
bruk. Gentestning är i allmänhet inte motive-
rat om sjukdomen inte kan förebyggas, eller 
om ingen effektiv behandling finns. Prosta-
tacancer kan behandlas med framgång bara 
om sjukdomen konstateras på ett tidigt sym-
tomfritt stadium. Detta är möjligt t.ex. genom 
bestämning av psa (prostataspecifikt antigen) 
och därför kunde psa-bestämning vara moti-
verat i uppföljningen av risksläkter och gen-
bärare [54, 55]. T.ex. män som i släkten har tre 

första gradens släktingar (far, bror) med pro-
statacancer eller två vid unga år, under 55 år 
insjuknade män skulle ha orsak att låta göra 
en primär prostataundersökning hos läkare 
i 45-årsåldern. I undersökningen borde ingå 
touchering av prostata och psa-bestämning. 
Uppföljningsundersökning borde göras med 
1–4 års intervaller enligt läkarens bedöm-
ning. Betydelsen av regelbundna psa-be-
stämningar i uppföljningen av prostatacan-
cerfamiljer utreds som bäst. Prostatacancer 
förekommer även i risksläkter i allmänhet 
först efter 50-årsåldern. Sålunda är det inte 
motiverat med genundersökningar eller psa-
sållning hos män under 45 år.
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