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Hurtigtest egnet for formålet?
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Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Hurtigtesten
som utføres per i dag



23 par kromosomer i hver celle

Fullt søk etter mutasjon
SEKVENSERING
MLPA-analyse

Hurtigtest for hyppige
mutasjoner i norsk
befolkning

2/3 av alle med 
mutasjon I BRCA-
genene har en av 10 
hyppige mutasjoner

Møller P et al. Genetic 
epidemiology of BRCA mutations-
-family history detects less than
50% of the mutation carriers. Eur
J Cancer. 2007 Jul;43(11):1713-7



Hvorfor ikke tilby fullstendig søk 
etter mutasjon til alle?

Dyre, arbeidskrevende tester

Teknisk gjennomføring
Innen få år er dette endret

Ny sekvenseringsteknologi
Personlig genom vanlig innen 5-10 år?



Når vi finner en variant i et gen, 
hvordan vet vi at den gir sykdom?

Hvorfor ikke tilby fullstendig søk 
etter mutasjon til alle?

Dyre, arbeidskrevende tester

Teknisk selve analysen
Innen få år er dette endret

Tolkning - vi finner sekvensvarianter som vi 
ikke vet hvordan vi skal tolke

Familiehistorien er viktig når vi skal tolke funn!
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Funn av sekvensvariant i denne familien
sannsynlig sammenheng med sykdomsrisiko

Foundermutasjoner- forekomst
Møller et al 2007



Hurtigtesten
som utføres per i dag



Ca 3 % funn 
familier med mistanke om arvelig bryst- eggstokkreft

Funnprosent ved fullt søk etter ukjent mutasjon
familier med mistanke om arvelig bryst- eggstokkreft

BRCA1 sekvensering
1.5%

BRCA2 sekvensering
3-6%

BRCA1 og BRCA2 MLPA-analyse
1.5%



Hvilke mutasjoner bør inngå i hurtigtesten?

Utvides?
Teste for færre?

Mutasjoner i BRCA-genene i Norge

Ca 100 antatt sykdomsgivende mutasjoner
er sett BRCA1 og BRCA2 i Norge per i 
dag

Er det mulig å teste for alle disse på en 
enkel måte?



Chip-teknologi -
Teste for alle BRCA-mutasjoner på en Chip?

Problemer med å utvide hurtigtesten?

Kun de 4 hyppigste mutasjoner i Norge er
spesifikt undersøkt med tanke på risiko for 
sykdom (penetrans)

OK å bruke de samme risikotall for 
mutasjoner som er sett i kun en familie?

Spørsmål
Er risiko for sykdom den samme i alle 
familier?



Familier med høy mistanke om arvelig kreft

Funn av sekvensvariant som med høy grad av sikkerhet
antas å ødelegge BRCA-proteinet forklarer pasientens
sykdom

Rammeskiftmutasjoner
Stoppmutasjoner

Spleisevarianter

Delesjon/duplikasjon av hele ekson(er) 

Friske familiemedlemmer veiledes om at de har høy
risiko for brystkreft og eggstokkreft

For mutasjoner som er sett i mange familier er risikotallene noe
sikrere
For mutasjoner som er spesifikke for en familie kan vi ikke gi
sikre risikotall

Er kreftrisikoen lik for alle trunkerende mutasjoner?



Vesentlig spørsmål

Familier som får påvist kjent BRCA-
mutasjon som følge av det nye tilbudet om
gentesting

Ingen betydelig opphopning av kreft i familien
Har de lavere risiko enn de familiene de genetiske
avdelingene til nå stort sett har arbeidet med?

Som rekrutteres pga mange med kreft i familien



25000 protein-kodende gener

Ugunstig multifaktoriell bakgrunn høy risiko

Arvelig bryskreft mutasjon i BRCA1
Gunstig multifaktoriell bakgrunn lavere risiko (???)





Meta-analyse
Antoniou A, Pharoah PD, Narod S, et al. Average risks 
of breast and ovarian cancer associated with BRCA1 or 
BRCA2 mutations detected in case series unselected for 
family history: a combined analysis of 22 studies. Am J 
Hum Genet. 2003;72(5):1117-1130

Halvparten av stuidene: Cases selektert på basis av alder <50 år
ved diagnose

Risiko for brystkreft  ved 70 års alder
65 % BRCA1

45 % BRCA2

Risiko for eggstokkreft ved 70 års alder
39% BRCA1

11% BRCA2

Risiko for sykdom er ikke 100%
Ved mutasjoner i BRCA1 og BRCA2

Redde liv
Fjerne organer unødig
Skape unødig engstelse



Er testen sikker nok

Kvantitative tester
Presisjon, reproduserbarhet, analytisk og klinisk 
validitet, sensitivitet, spesifisitet, positiv og 
negativ prediktiv verdi

Forskjell på kvantitative og kvalitative tester
Genetiske tester er stort sett kvalitative

Høy presisjon og reproduserbarhet

Sammendrag
Hurtigtest er egnet til formålet

Å tilby test for varianter i BRCA-genene som gir høy risiko for å utvikle 
kreft 

Variantene i testen må være  godt undersøkt i mange familier

Må vite at testen ikke påviser alle mutasjoner!
Familier med stor kreftopphopning bør  henvises til genetisk avdeling

For hver mutasjon i hurtigtesten skal det foreligge 
dokumentasjon om forekomst og risiko

Medisinsk genetiske avdelinger og lab er må samarbeide om å
fremskaffe dokumentasjonen

Kan samme mutasjon i ulike familier gi forskjellig 
risiko, basert på ulik total genvariasjon?

Forskning på dette bør iverksettes sammen med tiltaket 


