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Frontotemporal

DEGENERATION
Frontotemporal degeneration, även kallad
frontotemporal demenssjukdom (FTD), är en
av de vanligaste formerna av demenssjukdom
hos personer under 65 år. Symptomen som
uppkommer vid FTD orsakas av en gradvis
förlust av nervceller (neuron), framför allt i
pannloben (frontalloben) och tinningloberna
(temporalloberna), men i vissa fall kan även
andra områden påverkas. Pannloben styr flera
olika funktioner, bland annat personlighet,
beteende, planering, resonerande, omdömesförmåga,

impulskontroll

och

motoriska

funktioner. Tinningloberna kontrollerar språk,
minne och tal.
Trots många års forskning vet vi fortfarande
inte vad som utlöser neurodegenerationen
(nervcellsdöd) i hjärnan hos de personer som
utvecklar FTD. Man har dock påträffat
ansamlingar av särskilda protein inuti de sjuka
nervcellerna vilket ger oss vissa ledtrådar. Hos
en del av patienterna finns grundorsaken till
dessa

proteinansamlingar

i

individens

genetiska kod.

Symtom
FTD kännetecknas av gradvisa förändringar av beteende och/eller språk, och den genomsnittliga åldern
vid insjuknandet är 55–65 år. De kliniska symtomen på FTD kan omfatta följande:
 Beteende: personlighetsförändringar, apati, minskad förmåga till empati, olämpligt socialt
beteende och försämrad omdömesförmåga.
 Språk: Svårigheter att uttrycka sig eller försämrad förståelse av ords betydelse.
 Motorik: minskad rörelseförmåga, muskelstelhet, parkinsonism (skakningar, gång- och balanssvårigheter) eller motorneuronsjukdom/amyotrofisk lateralskleros (Lou Gehrigs sjukdom).
 Exekutiva funktioner: svårigheter med planering, omdöme och arbetsminne.
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Patologi

Oavsett vilken form av neurodegenerativ
sjukdom det rör sig om kan en definitiv diagnos
ställas först efter döden, genom en obduktion
av hjärnan. Vid obduktionen undersöks var i
hjärnan skadorna finns och hur omfattande
förlusten
Detaljerade

av

(atrofi).

och bilda ansamlingar som till slut blir till stora

undersökningar

klumpar. Dessa klumpar kallas ”inklusioner”.

hjärnvävnaden
mikroskopiska

är

utförs för att fastställa vilken typ av sjukliga

Den

andra

gruppen

proteinansamlingar som finns i hjärnan. Vid

inklusioner av ett protein som benämns TDP-

FTD kan man vid en obduktion vanligtvis skilja

43. Proteinet TDP-43 är också starkt kopplat till,

mellan två sorters patologiska (sjukliga)

och påträffas i, hjärnan hos patienter med

förändringar. Den ena gruppen kännetecknas

amyotrofisk lateralskleros (ALS) vid obduktion.

av ansamlingar av tau-protein. Tau-proteinet

I en liten andel av FTD-fallen påträffas istället

spelar en viktig roll för strukturen och

ett tredje protein, FUS (FUsed in Sarcoma), vid

funktionen hos en frisk nervcell, men vid vissa

obduktion. Hos de flesta patienter med FTD är

former av FTD börjar proteinet klibba ihop sig

ett av dessa proteiner det primära fyndet vid
obduktionen.

Ibland,

kännetecknas

särskilt

hos

av

äldre

patienter, kan det finnas ansamlingar av fler än
en sorts protein, även sådana proteiner som är
kopplade
sjukdomar

till

andra

som

neurodegenerativa

Alzheimers

sjukdom.

Forskningen är just nu inriktad på att förstå
varför och hur dessa proteiner ansamlas, i hopp
om att svaret kan leda till utveckling av
behandlingar som är specifika för FTD.

Behandlingar
Eftersom orsakerna till FTD är okända,
går det inte att förebygga sjukdom,
fördröja sjukdomsförloppet eller att
bota sjukdomen. För att behandla eller
mildra symptomen kan läkare i vissa fall
ordinera läkemedel och behandlingar
som används vid liknande sjukdomar
såsom Alzheimers sjukdom eller vid
psykiatriska tillstånd.
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Typer av FTD
Variant av FTD

Klinisk beskrivning

Beskrivning av möjliga symtom

Beteendevariant
av FTD (bvFTD)

Förändringar i
personlighet,
sinnesstämning
och/eller beteende







Icke-flytande eller
agrammatisk
primär progressiv
afasi (PPA)

Försämrad
talförmåga

Semantisk variant
av PPA

Försämrad förmåga
att förstå ord och
känna igen föremål










Logopen variant
av PPA

Typ av patologi som
påträffats i hjärnan

Hyperoral (äter t.ex. bara sötsaker eller en
viss typ av mat)
Ohämmat uppträdande (fäller t.ex.
olämpliga kommentarer)
Apati, bristande motivation att göra saker
Bristande insikt (inte medveten om
symtomens påverkan på andra)
Försämrad beslutsförmåga

Kopplad till tauprotein och
förändringar vid
Alzheimers sjukdom

Tvekande, haltande, ansträngt tal
I ett tidigt skede av sjukdomen kan
förståelsen av andras tal vara bevarad
Visar vanligen inte symtom på bvFTD

Oftast påträffas tauproteinpatologi

Svårighet att sätta namn på föremål
(benämning) eller förstå betydelsen av
föremålets namn
Kan ha svårt att känna igen bekanta
föremål och ansikten
Har vanligtvis flytande tal

Oftast påträffas TDP43-proteinpatologi

Talet kan vara långsamt på grund av
svårighet att hitta rätt ord
Kan förstå ords betydelse
Apraxi eller svårighet att använda
verktyg/redskap
Exekutiva eller sociala brister
Kognitiva problem, t.ex. svårighet med
enkel matematik och rumslig orienteringsförmåga

Oftast kopplat till
förändringar som vid
Alzheimers sjukdom
Kopplad till tauprotein och
förändringar som ses
vid Alzheimers
sjukdom

Kännetecknas av oförmåga att röra ögonen
uppåt och nedåt
Kan också ha andra symtom på undertyper
av FTD

Tau-protein

Försämrad förmåga
att finna ord i
flytande tal
Ofrivilliga rörelser
och/eller kognitiva
funktionsstörningar



Progressiv
supranukleär
pares (PSP)

Försämrad gångoch balansförmåga;
avvikande
ögonrörelser



FTD med
amyotrofisk
lateralskleros
(FTD/ALS)

Samma
förändringar som
ses vid andra
varianter av FTD,
tillsammans med
förlust av
motorneuron
(kallas även
FTD/MND)

 Alla symtom kopplade till bvFTD eller PPA
Symtom på ALS kan inbegripa
 muskelsvaghet och atrofi
 muskelkramper
 svårighet att svälja
 sluddrigt tal

TDP-43-protein

Picks sjukdom

En äldre term för
FTD, uppkallad
efter Doktor Arnold
Pick

Alla symtom kopplade till bvFTD eller PPA (se
ovan)

”Picks kroppar” som
består av tau-protein

Kortikobasalt
syndrom (CBS)
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FTD &

Genetik
Genetiken spelar en viktig roll för att öka
vår förståelse för FTD. Redan innan de
första genetiska orsakerna till FTD
identifierades såg läkarna att det i vissa
familjer fanns en historia av att flera
familjemedlemmar var drabbade av en
liknande symtombild. Dessa familjer och
deras medverkan i den genetiska
forskningen var det första steget för att
förstå de ärftliga formerna av FTD. För
de flesta patienter med FTD finns inte
sjukdomen sedan tidigare i familjen,
ärftlighet har därmed liten betydelse.
För de personer som trots allt funderar
över vilken roll genetiken spelar vid FTD
är det viktigt att, förutom de specifika
genetiska orsakerna till FTD även förstå
den grundläggande vetenskapen bakom
varför och hur gener påverkar risken och
orsakerna till mänskliga sjukdomar.
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Genetikens grunder
Vårt genetiska material, DNA, finns lagrat i

Det finns många olika gener på varje

varje cell i vår kropp. En DNA-spiral består av

kromosom. Både DNA-sekvensen och antalet

byggstenar som kallas nukleotider (ett alfabet

kopior av varje specifik gen är viktiga för att

med fyra bokstäver). DNA-spiraler paketeras

människans kropp ska fungera normalt.

sedan i större enheter som kallas kromosomer.
En människa har totalt 46 kromosomer.
Kromosomerna är indelade i par, och för varje
kromosompar kommer en kromosom från
pappan och den andra från mamman. De första
22 kromosomparen ser likadana ut hos män
och kvinnor (även kallade autosomer), medan
det

23:e

kromosomparet

är

det

som

bestämmer vårt kön (XY hos män och XX hos
kvinnor).
Gener

En mutation är en förändring i DNA-sekvensen.
Man kan säga att det är ett stavfel eller tryckfel
i instruktionerna för att tillverka ett protein.
När en mutation inträffar i en gen ger kopian av
denna gen fel instruktioner vid tillverkningen
av proteinet, och proteinet som tillverkas
fungerar kanske då inte som det ska i kroppen,
eller tillverkas i otillräcklig mängd. Det finns
många olika typer av genmutationer. En
mutation kan till exempel uppkomma på grund

är

som

av att en eller flera nukleotider bytts ut, lagts

innehåller instruktioner för att bilda proteiner.

till (insertioner) eller tagits bort (deletioner) i

Instruktionerna består av en unik sträng med

genen. I vissa fall kan dessa tillägg eller

nukleotider som cellen kan läsa av och

förluster vara omfattande, det kan till och med

översätta till proteiner. Proteiner är molekyler

handla om hela genen. Vid en annan typ av

som

mutation ökar antalet av en repetitiv DNA-

består

specifika

av

DNA-segment

byggstenar

som

kallas

aminosyror.
Proteiner används av kroppen för att bibehålla
dess struktur och funktion. Eftersom våra celler
har två kopior av varje autosomal kromosom

sekvens från ett normalt och litet antal
”upprepningar” till ett onormalt och ökat antal
upprepningar vilket i sin tur kan påverka
funktionen av gener i närheten.

innebär det att vi har två kopior av varje gen.

Bildtext: Vår fullständiga genetiska kod finns i varje cell i vår kropp. Vårt DNA är paketerat i enheter som
kallas kromosomer. En gen är en specifik del av DNA som innehåller instruktioner för att bilda ett protein.
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DNA-sekvensen hos en given individ fastställs

(polymorfism). Det finns verktyg och regler

med hjälp av olika metoder som med ett samlat

som forskare och läkare kan använda för att

namn

Alla

bedöma dessa variationer, men trots detta är

förändringar som identifieras i vårt DNA anses

det ibland inte möjligt att komma fram till ett

inte automatiskt vara en mutation som orsakar

entydigt svar. I sådana situationer kallas

sjukdom. Vissa DNA-förändringar som påvisas

genförändringarna

är inte skadliga, utan de är bara normala

benämns

variationer i den genetiska koden. Dessa

betydelse” (på engelska ”variant of unknown

normala variationer kallas polymorfismer, och

significance”, VOUS). När ett testresultat visar

det är dessa som gör att vi alla ser olika ut och

att förändringen är obestämbar krävs mer

beter oss på olika sätt. Ibland identifieras en

arbete

variation i DNA-sekvensen som man aldrig

förändringen i fråga kommer att ha en negativ

tidigare har sett och som därför varken kan

påverkan eller inte. Det kan ibland vara till hjälp

klassas som skadlig (mutation) eller normal

att studera andra familjemedlemmar.

kallas

”molekylärbiologi”.

ofta

för

att

”obestämbara”

som

”variant

försöka

av

fastställa

och
okänd

om

Mutationer är genetiska stavfel
När en gen stavas korrekt kan kroppen läsa av DNA-bokstäverna i grupper om tre,
ungefär som vi grupperar bokstäver för att bilda ord och meningar. Om genen stavas
på rätt sätt kan kroppen läsa instruktionerna.

Rätt genkod
Gen:
Mening:

ATC
HAN

CAG
HAR

AAT
ETT

TAC
HUS

En mutation ändrar typen av eller ordningsföljden för DNA-bokstäverna. I exemplet
nedan har en av DNA-bokstäverna ändrats från ett C till ett A. Detta ändrar ordet och
därmed förändras även instruktionerna.

Felaktig genkod
Gen:
Mening:

ATC
HAN

CAG
HAR

AAT
ETT

TAA

HUD

8

Gener och familjehistorik
De flesta fall av FTD uppkommer sporadiskt,
vilket betyder att det inte finns några andra
kända fall av FTD i familjen. I vissa fall finns det
inte tillräckligt med information om familjemedlemmarnas neurologiska hälsa och
sjukdomar för att kunna utesluta en möjlig
genetisk orsak. Denna situation kan man kalla
”okänd familjehistorik”. Det är endast en
mycket liten andel av familjer med sporadiskt
förekommande FTD och familjer med okänd
familjehistorik där orsaken går att påvisa
genetiskt. De allra flesta FTD-fall med
genmutation upptäcks i de familjer där det
finns flera fall av neurodegenerativ sjukdom i
släkten. Ungefär 40 % av alla personer med FTD
har åtminstone en annan släkting med en
neurodegenerativ sjukdom. Hos cirka 15–40 %
av alla personer med FTD kan en genetisk orsak
(dvs. en genmutation) påvisas som den
troligaste förklaringen till sjukdomen och i de
flesta fall är denna mutation nedärvd. Andelen
personer med mutation kan variera och
påverkas av faktorer som ursprung,
familjehistorik och variant av FTD (se tabellen
”Varianter av FTD”). Kliniskt sett uppvisar både
ärftlig och sporadisk FTD liknande symtom,

vilket innebär att en kartläggning av
familjehistoriken är det känsligaste sättet att
bestämma sannolikheten för att orsaken är
genetisk. Som framgår av cirkeldiagrammet är
en underliggande genetisk orsak mest trolig i
familjer med flera släktingar som har FTD
och/eller ALS, medan detta är minst troligt i fall
med sporadisk förekomst eller okänd
familjehistorik. Det finns också familjer som
hamnar mittemellan, vilket betyder att det
finns minst en släkting som har eller har haft en
neurodegenerativ sjukdom såsom Alzheimers
eller Parkinsons sjukdom, men där det saknas
en tydlig familjehistorik med FTD eller ALS hos
nära släktingar. Kort sagt, ju fler
familjemedlemmar med FTD eller en besläktad
sjukdom som ALS, desto större roll spelar
genetiken. Det är viktigt att känna till att inte
alla personer med neurodegenerativ sjukdom i
släkten har en påvisbar genmutation. Detta kan
bero på att genen som orsakar sjukdomen inte
har identifierats ännu eller att sjukdomen
faktiskt inte beror på en genmutation. Vi går in
i detalj på de specifika generna som har
kopplats till FTD i nästa avsnitt.
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Inom sjukvården används många
beskrivande ord när man skildrar
familjehistoriken.

Dessa

ord

används ofta synonymt med
varandra, vilket kan göra det svårt
att förstå de olika termernas
innebörd och betydelse. Termen
”ärftlig” betyder till exempel att
en egenskap eller en sjukdom kan
överföras direkt från förälder till
barn. Termen ”familjär” är en
mycket bredare benämning som
används för att ange att mer än en person i en
familj har egenskapen eller sjukdomen. Ordet
”familjär” anger alltså att det kan finnas en
genetisk orsak, då det visat sig att

flera

personer har insjuknat inom en och samma
familj. Detta kan inträffa slumpmässigt eller
bero på en genetisk mutation (ha en ärftlig
orsak). När en genetisk vägledare studerar en
persons familjehistorik och upprättar ett
familjeträd, undersöker vägledaren sjukdomsmönstret i familjen och beroende på antal
drabbade individer samt variant av sjukdomen
(diagnos) hos de drabbade personerna,
framträder ett ”nedärvningsmönster”.
Ett

klassiskt

nedärvningsmönster

Vanligtvis är kopian av genen med mutationen
nedärvd från ena föräldern, och de flesta
personer med ett autosomalt dominant
tillstånd kommer att ha andra sjuka släktingar.
För barn till en person med en dominant
mutation är risken att ärva kopian av genen
med mutationen 50 % och risken att ärva
kopian av genen utan mutationen är 50 %.
Fram till idag har alla kända former av genetisk
FTD ett autosomalt dominant nedärvningsmönster. Det är sannolikt även andra faktorer,
både genetiska och miljörelaterade, som
påverkar risken för att en person utvecklar FTD.
Det kan finnas gener eller specifika mutationer
som inte direkt orsakar FTD, men som istället

kallas

autosomal dominant nedärvning. ”Autosomal”
avser de första 22 kromosomparen, som är
identiska hos både män och kvinnor. Därför är
risken att insjukna lika stor för båda könen om
mutationen finns i en gen på en autosomal
kromosom. ”Dominant” nedärvning innebär
att endast en kopia av genen behöver ha

ökar sårbarheten för sjukdomen. Denna typ av
genetiskt fynd kallas för en riskfaktor. Det är
också troligt att en kombination av genetiska
och miljörelaterade faktorer påverkar risken
att utveckla FTD, något som ofta kallas för
multifaktoriell nedärvning. Det pågår forskning
för att fastställa andra riskfaktorer som kan
påverka insjuknandet i FTD.

mutationen för att sjukdomen ska utvecklas.
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Gener kopplade till ärftlig FTD
Alla gener som beskrivs här kan orsaka ärftlig FTD och följer ett autosomalt dominant
nedärvningsmönster (se sida 11).

C9orf72 – på kromosom 9
• Den genetiska mutationen på kromosom 9
upptäcktes 2011, efter många års forskning. Vi
vet ännu inte vilken funktion det protein som
C9orf72 är en mall för (kodar) har. Personer
med

C9orf72-mutationen

ansamling

av

har

onormala

TDP-43-proteinet

i

sjuka

nervceller.
• C9orf72-mutationen kan orsaka FTD, ALS
eller en kombination av både FTD och ALS.
Forskning pågår för att bättre förstå hur denna
mutation kan leda till två olika typer av kliniska
symtom.

• Mutationen beror på att en liten sektion av

• Mutationer i C9orf72 är den vanligaste

DNAt får en ökad storlek (expansion). DNA-

genetiska orsaken till ärftlig FTD, och den står
för 5–20 % av alla FTD-fall. I de flesta fall finns
en

familjehistorik

med

antingen

demenssjukdom eller ALS, men en liten andel
av C9orf72-fallen verkar vara sporadiska.
• De kliniska särdragen hos patienter med FTD
orsakad

av

C9orf72-mutationer

håller

fortfarande på att sammanfattas, men de
första rapporterna visar följande:

sektionen som expanderar utgörs av av sex
(hexa) stycken DNA-bokstäver (nukleotider)
som upprepas (repeteras) efter varandra
(hexanukleotid-repetitioner),

i

sådan

omfattning att det får en negativ inverkan på
genens förmåga att bilda ett fungerande
protein.
Det mikrotubuli-associerade proteinet tau
(MAPT) – på kromosom 17

o Genomsnittlig ålder för insjuknande är

• MAPT upptäcktes 1998 och var den första

i 50-årsåldern (spridning: 30–70 år).

genen som kunnat kopplas till ärftlig FTD.

o En stor variation av både symtom och

MAPT kodar för tillverkningen av tau-proteinet

sjukdomsförlopp.

med

och personer med MAPT-mutationer har

beteende-, språk- och ALS-symtom har

onormala ansamlingar av tau-proteinet i sjuka

rapporterats hos personer med C9orf72-

nervceller.

Patienter

mutationer.

• Mutationer i MAPT står för 5–10 % av alla

• Penetransen för C9orf72 är inte helt klarlagd,

personer med FTD. Personer som har FTD

men den kan vara nedsatt (dvs. inte alla

orsakat av MAPT har vanligen andra släktingar

personer

som har insjuknat även om familjehistoriken i

med

mutationen

utveckla sjukdom).

kommer

att

vissa fall kan vara okänd till exempel pga.
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adoption, för tidig död eller att man förlorat

variant av PPA och CBS. Precis som för MAPT-

kontakten med övriga släktingar.

mutationer är bvFTD den vanligaste varianten

• Mutationer i MAPT kopplas till många olika

kopplad till GRN-mutationer.

varianter av FTD, inklusive bvFTD, semantisk

• Genomsnittlig ålder för insjuknande är 59 år

variant av PPA, PSP och CBS. Den vanligaste

(spridning: 35–87 år).

varianten som är kopplad till MAPT-mutationer
är bvFTD.

• Variationen av symtom, sjukdomsförlopp och
ålder vid insjuknande är stor både mellan olika

• Genomsnittlig ålder för insjuknande är 52 år
(spridning: 40–60 år).

familjer och inom samma familj.
• Nedsatt eller åldersberoende penetrans har

• Variationen av symtom, sjukdomsförlopp och
ålder vid insjuknande är stor, både mellan olika
familjer och inom samma familj.
• De flesta rapporterade fall har fullständig
penetrans (dvs. alla som bär på mutationen
insjuknar).

rapporterats.
Valosin-containing protein (VCP)
• VCP-mutationer kopplas till ett specifikt
tillstånd som kallas inklusionskroppsmyopati
med Pagets sjukdom i benen och FTD
(IBMPFD).

Inklusionskroppsmyopati

(IBM)

• Mutationer i MAPT-genen kopplas till den

kännetecknas av en långsamt utvecklad

kliniska diagnosen FTDP-17, som står för FTD

muskelsvaghet som börjar mellan tonåren och

med parkinsonism på kromosom 17. Namnet

tidig vuxenålder. Pagets sjukdom i ben

uppkom eftersom vissa, men inte alla,

kännetecknas av förstorade och deformerade

patienter

ben.

med

MAPT-mutationer

också

utvecklade motoriska symtom, till exempel
skakningar och balanssvårigheter.
Progranulin (GRN) – på kromosom 17
• GRN upptäcktes 2006 och kodar för
tillverkningen

av

• VCP-mutationer utgör en mycket liten andel
av alla fall av FTD, och påträffas endast i
familjer

med

den

specifika

symtom-

kombination som beskrivs ovan.

progranulinproteinet.

• Det finns en stor variation av symtom,

Personer med GRN-mutationer har onormala

sjukdomsförlopp och ålder vid insjuknande

ansamlingar av TDP-43-proteinet i sjuka

både mellan olika familjer och inom samma

nervceller.

familj med en VCP-mutation. Drabbade

• GRN-mutationer utgör 5–10 % av alla fall av
FTD. Personer som har FTD orsakat av GRN har
vanligen andra släktingar som har insjuknat

personer kan utveckla FTD, IBM, Pagets
sjukdom i benen eller en kombination av dessa
tre tillstånd.

även om familjehistoriken i vissa fall kan vara
okänd till exempel pga. adoption, för tidig död
eller att man förlorat kontakten med resten av
släkten.
• GRN-mutationer kopplas till många olika
varianter av FTD, inklusive bvFTD, icke-flytande

Andra gener som kopplas till sällsynta fall av
FTD:
Charged Multivesicular Body Protein 2B
(CHMP2B)

12

• Mycket sällsynt orsak till FTD. Har endast

Tank Binding Kinase 1

påträffats hos några få familjer i världen,

• Mutationer i TBK1 är mycket sällsynta. Dessa

framför allt i Danmark.

mutationer kopplas oftare till ärftlig ALS än till

TAR DNA-binding protein (TARDBP)
• Mutationer i TARDBP är mycket sällsynta.
Dessa mutationer kopplas oftare till ärftlig ALS
än till FTD.
FUsed in sarcoma protein (FUS)
• Mutationer i FUS är mycket sällsynta. Dessa

FTD.
Denna lista över gener är inte fullständig och
nya upptäckter görs ständigt. Om du vill veta
mer kan du vända dig till en mottagning med
kunskap om ärftlig FTD.

mutationer kopplas oftare till ärftlig ALS än till
FTD.
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Genetisk testning
Många

forskningscenter

genetiska

för

forskningsstudier

FTD
där

utför

enskilda

personer kan delta. Men policyn gällande att
meddela

patienten

resultaten

från

forskningstester eller inte varierar. När man
deltar i en genetisk forskningsstudie kan det
därför vara bra att ta reda på om deltagaren
underrättas om resultatet eller inte. Personer
som önskar ta del av ett genetiskt testresultat
rekommenderas först att genomgå genetisk
vägledning, vilket i princip endast tillhandahålls
genom sjukvården. Forskningstester tar oftast
Genetisk testning för FTD utförs genom att

mycket längre tid att utföra än kliniska tester

man analyserar ett DNA-prov och letar efter

och resultatet brukar sällan eller aldrig

förändringar i de gener som man vet orsakar

meddelas på individnivå. Så om du eller din

FTD. Metoden för att göra detta kan liknas vid

familj önskar veta ifall FTD är genetisk

att stavningskontrollera ett dokument för att

rekommenderas att ni i första hand vänder er

se att allt är rättstavat. DNA-provet tas oftast

till en läkare för rådgivande samtal och klinisk

genom ett blodprov, men ibland används andra

genetisk testning.

typer av prov, t.ex. salivprov eller vävnad från
en obduktion. Dessa provtyper kan användas

Den bästa ledtråden till hur sannolikt det är att

om det inte är möjligt att ta ett blodprov.

upptäcka en sjukdomsorsakande mutation går

Obduktionsvävnad är användbart för att testa

att finna i familjehistoriken. Vanligen är det så

en avliden familjemedlem som var drabbad av

att risken för att det finns en bakomliggande

sjukdomen.

genmutation är större ju fler personer i släkten

Klinisk genetisk testning är möjlig för alla de
gener som kopplas till ärftlig FTD samt för

som

har

en

demenssjukdom

och/eller

motorikstörning.

många av de gener som kopplas till sällsynta
former av FTD. För att göra ett kliniskt genetiskt
test beställer en läkare testet från ett kliniskt
laboratorium
certifierat

för

som

är

klinisk

ackrediterat
genetisk

och

testning.

Analystiden varierar mellan olika laboratorier
och är beroende av analysmetod och provets
kvalitet och det tar mellan 2-6 månader att få
besked.

Läkaren

som

beställde

testet

kommunicerar resultatet av det kliniska testet
till patienten och resultatet dokumenteras i
patientens journal.
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Dock kommer inte alla personer som har FTD,

tillgång till rätt medicinsk information om

med flera sjuka i släkten, att ha en sjukdoms-

fastrar, mostrar, farbröder, morbröder och far-

orsakande mutation, men det ger en viss

och morföräldrar. Ibland går det inte att få

föraning om en sådan risk. Sannolikheten för

någon information om den biologiska släkten,

att hitta en FTD-genmutation i en familj med

exempelvis om den sjuka personen är

sporadiskt förekommande FTD är mycket lägre,

adopterad eller osäker på vem dennes

men ibland påträffas mutationer även hos

biologiske far är. Av denna orsak klassas vissa

patienter utan några andra kända sjuka

släktträd vara av ”okänd betydelse” för den

släktingar. Det finns olika anledningar till att

genetiska riskbedömningen. Det är viktigt att

detta kan inträffa: De släktingar som har burit

förstå

på mutationen har hunnit avlida av andra

bakomliggande genmutation för FTD, utan

orsaker innan de hann utveckla symtom på

endast betyder att det inte finns tillräckligt

FTD. Ibland har inte patienten tillgång till

med

medicinsk information om avlägsna släktingar

bestämma risken, innan en genetisk testning

och kan därför tro att ingen annan har haft

utförs.

att

detta

information

inte

för

att

utesluter

bedöma

en

och

sjukdomen. Det kan också vara svårt att få
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Genetisk testning (fortsättning)
Möjligheten att genomgå genetisk testning för
de kända FTD-generna finns för alla patienter
med FTD, även om det är mer troligt att
orsakerna är genetiska hos de personer som
har släktingar med FTD eller andra neuro-

behandling för en felaktig diagnos. Då
forskningen om FTD går framåt kan patienter
med genmutationer i framtiden vara lämpliga
för nya behandlingsalternativ eller kliniska
prövningar för den identifierade specifika

degenerativa sjukdomar. Om du har specifika

varianterna av FTD.

frågor

Genetisk testning för familjemedlemmar till

om

genetisk

testning

för

FTD

rekommenderar vi att du talar med en kliniker
som känner till detta område, till exempel en
klinisk genetiker eller en genetisk vägledare.
Genetisk vägledare finns på alla Universitetssjukhus i Sverige.

personer med FTD
När en sjukdomsorsakande genmutation har
påträffats hos en person med FTD kan denna
information användas vid genetisk testning av
andra familjemedlemmar. Drabbade familje-

Genetisk testning för personer med FTD

medlemmar kan testas specifikt för den kända

Ifall man hittar en mutation i en gen som

mutationen för att bekräfta att den är orsaken

associeras med FTD anses patientens diagnos
vara bekräftad. I vissa fall kan resultatet ge
kunskap om sjukdomsförloppet eller till och
med om risken för att utveckla andra symtom,
såsom symtom på ALS vid C9orf72-mutation.
Upptäckten av en mutation bestämmer också
risken för att andra familjemedlemmar ärver
samma genmutation. Vid tiden för publicering
finns det inga särskilda läkemedel eller
behandlingar att erbjuda patienter baserat på
resultatet av ett genetiskt test, men resultatet
av det genetiska testet kan dock förhindra att
patienten behöver genomgå fler undersökningar i onödan eller att patienten får

till sjukdomen.
Familjemedlemmar som inte är drabbade av
sjukdomen men löper risk att ärva mutationen,
kan

välja

att

genomgå

presymtomatisk

genetisk testning. Vid ett presymtomatiskt
genetiskt test undersöks en person som ännu
inte har insjuknat, för att fastställa om
personen har ärvt den kända genmutationen
som har påträffats i familjen. Detta kallas
ibland också för prediktiv genetisk testning. I
skrivande stund är det inte möjligt att
förebygga FTD, därför är beslutet att genomgå
presymtomatisk genetisk testning helt och
hållet personligt och kan vara svårt att fatta.
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Målsättningen är att processen vid pre-

av processen. Blodprovet för det genetiska

symtomatisk

ett

testet tas i regel vid ett separat och senare

stödjande

tillfälle, så att personen får tid att tänka över

förhållningssätt gentemot en persons beslut

och känna sig helt säker på sitt beslut att ta

att ta reda på sin genetiska status. Det krävs

reda på sin genetiska status.

strukturerat,

genetisk
noggrant

testning
och

har

därför ofta flera besök vid presymtomatisk
genetisk testning. Ett samtal med genetisk

Resultatet meddelas därefter vid ett personligt

vägledare hålls för att i detalj diskutera

besök, inte via brev eller telefon. De flesta

beslutet att testa sig. Innan man får reda på

mottagningar vill att patienten har med sig en

resultatet av sitt presymtomatiska test är det

stödperson vid detta uppföljande (post-test)

viktigt att tänka över beslutet ur olika

besök. Om personen inte har ärvt mutationen,

perspektiv. Man bör till exempel fundera över

finns det ingen risk för honom eller henne att

riskerna och fördelarna med testet och hur

insjukna i den ärftliga formen av FTD som har

resultatet påverkar den berörda personen och

drabbat andra familjemedlemmar. Risken att

hans eller hennes släktingar och partner. Det är

drabbas

också viktigt att tänka igenom orsakerna till och

sjukdomar (inbegripet FTD) är då lika hög för

vad som motiverar personen att vilja få reda på

den testade personen som för resten av

testresultatet, samt de begränsningar som

befolkningen.

följer av att känna till denna typ av genetisk

mutationen löper han eller hon en mer eller

information. Vissa mottagningar kan råda

mindre absolut risk för att utveckla FTD vid

personen att genomgåundersökningar som

någon tidpunkt i livet. Det är i stort sett

psykosocial skattning, neurologisk under-

omöjligt

sökning och/eller kognitiv testning som en del

insjuknande eller vilka symtom som kan

av

att

andra

Om

neurodegenerativa

personen

förutsäga

exakt

har

ålder

ärvt

för
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förväntas uppstå, men i vissa fall kan den

äggen testas sedan för den kända familje-

specifika genen eller genmutationen ge

mutationen och enbart de embryon som inte

ytterligare information om denna risk.

har ärvt mutationen blir implanterade i
kvinnans livmoder. PGD är bara ett exempel på

Genetisk testning som ett led i

de befruktningsalternativ som kan användas.

familjeplaneringen

Exempel på andra familjeplaneringsalternativ

Familjeplanering är ett mycket privat ämne.
Personer som antingen löper risk att ärva en
FTD-genmutation eller har diagnostiserats med
en mutation kan ställas inför svåra känslor och
frågor när det gäller att bilda en egen familj.
Det är vanligt att känna oro över risken att
överföra mutationen till sina barn, familjens
nästa generation. Det finns befruktningstekniker,

som

preimplantatorisk

genetisk

diagnostik (PGD), som har utvecklats just i
detta syfte. PGD innebär att paret genomgår en
provrörsbefruktning

(IVF).

De

befruktade

inbegriper gametdonation (donation av ägg
eller spermier), adoption, naturlig befruktning
eller ett beslut att inte skaffa barn, och det
finns fler alternativ. Det finns kliniker, läkare
och genetiska vägledare som specialiserar sig
på vägledning och genetiska tjänster i samband
med fortplantning och familjebildning.
Om du vill ha mer information om och stöd
gällande familjeplanering, rekommenderar vi
att du kontaktar någon av dessa specialister,
som du oftast kan nå via universitetssjukhusens klinisk genetiska avdelningar.
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Vanliga frågor om genetisk testning för FTD
  
I detta avsnitt tar vi upp några av de
vanligaste frågorna om genetisk
testning för FTD. Om du har frågor
som inte finns med här bör du
kontakta en genetisk vägledare eller
en annan kliniker som har kunskap

Alla som överväger genetisk testning eller som
har FTD i familjehistoriken, bör efterfråga
genetisk vägledning innan testning. Testet
fungerar bäst om en familjemedlem med FTD
är den första personen som testas. När en
mutation har identifierats kan andra familjemedlemmar välja att bli testade för samma
mutation, även om de inte har några symtom
på FTD (presymtomatisk genetisk testning).

om genetisk testning.
F: Vad är genetisk vägledning?

F: Finns det ett genetiskt test för FTD?
S: Ja, det finns kliniska genetiska tester för att
upptäcka mutationer, bland annat MAPT, GRN,
VCP, TARDBP, C9orf72 och FUS. En läkare eller
genetisk vägledare kan ge mer information om
vilka specifika alternativ för genetisk testning
som är lämpligast utifrån personens symtom

S: Målet med genetisk vägledning är att hjälpa
till att bättre förstå sjukdomens
bakomliggande genetiska orsaker och hur
dessa kan påverka personen, så att man kan
fatta välgrundade beslut. En genetisk
vägledare kan förklara hur genetiska tillstånd
går i arv, bedöma om en person löper risk för
att utveckla sjukdomen, beskriva alternativ
och ge vägledning om genetisk testning och
hänvisa vidare till andra specialister.

och familjehistorik.
F: Vad skulle ett genetiskt test innebära för mig
F: Hur utförs genetisk testning?

ifall jag redan har FTD?

S: Ett blod- eller salivprov tas och används för

S: Genetisk testning kan hjälpa till att precisera

att isolera DNA. DNA-provet analyseras sedan

risken att utveckla FTD för andra familje-

och man letar efter mutationer i de specifika

medlemmar. Det finns tre olika typer av

gener som är av intresse. För personer där den

resultat på genetiska tester: positivt, negativt

genetiska orsaken är okänd krävs en fullständig

och obestämbart.

analys av alla kända sjukdomsorsakande
genetiska förändringar. För personer som

Positivt: Ett positivt testresultat innebär att

redan känner till vilken specifik genmutation

personen har en sjukdomsorsakande mutation.

som finns i deras familj, kan en riktad genetisk

Ett positivt resultat innebär att man har hittat

analys utföras där enbart denna kända familje-

den bakomliggande orsaken till FTD i familjen.

mutation analyseras.

Det

skulle

även

innebära

en

säkrare

riskbedömning för andra i familjen och det
F: Vem kan få genomgå genetisk testning?

möjliggör även att andra familjemedlemmar

S: Alla personer med FTD som är intresserade

kan välja presymtomatisk genetisk testning om

av genetisk testning kan bli testade, även om

de så skulle önska.

en genetisk orsak är mer sannolik hos personer
som också har andra sjuka släktingar med FTD.
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Negativt: Ett negativt testresultat innebär att

atisk (eller prediktiv) testning. För presymtom-

personen inte har en mutation i den gen eller

atisk testning måste en mutation först ha

de gener som har testats. Men av följande skäl

identifierats i familjen så att läkaren vet vilken

utesluter ett negativt resultat inte helt en

analys som ska beställas och därmed kan tolka

genetisk orsak till sjukdomen:

resultatet korrekt. Personer i samma familj kan

• Alla gener har kanske inte testats. I vissa
tester letar man till exempel bara i en viss gen,
medan man i andra kan testa flera gener.
• Metoderna för genetisk testning kan variera.
I vissa tester tittar man till exempel efter
specifika mutationer, medan man i andra letar
efter alla mutationer som kan förekomma i
genen.

ha olika synpunkter beträffande att genomgå
presymtomatisk
presymtomatisk

testning.
testning

är

Att

välja

ett

mycket

personligt beslut som kan vara omvälvande och
känslomässigt jobbigt. Därför behövs vanligen
genetisk

vägledning

och

psykologisk

bedömning för att stödja personen under
testprocessen.

• Alla genetiska orsaker är inte kända.

F: Vad är skillnaden mellan klinisk genetisk

Forskarna arbetar fortfarande med att hitta

testning och genetisk testning i forsknings-

andra gener som bidrar till FTD.

syfte?
S: Syftet med klinisk genetisk testning är
resultat

framför allt att ställa diagnos eller förutsäga

innebär att en förändring har påträffats i

sjukdom. Testet utförs av ett ackrediterat

genens genetiska sekvens, men att laboratoriet

laboratorium. Ett analyssvar med resultatet

ännu inte tydligt kan fastställa om det är en

skrivs och förs in i patientens journal.

sjukdomsorsakande mutation, en riskfaktor

Resultatet av en klinisk genetisk testning

eller

Normala

kommer inte forskningen till del, dvs. resultatet

polymorfismer är vanliga variationer i DNA som

kan inte användas för att utveckla nya

inte orsakar sjukdom. Ett obestämbart resultat

läkemedel eller behandling mot FTD. För

kallas ibland en variant av okänd betydelse

tillfället kan inte heller ett kliniskt genetisk

(Variant of unknown significance, VOUS).

testresultat vara vägledande för valet av

Tolkningen av genetiska testresultat kan vara

medicinskt omhändertagande och behandling

förvirrande. Vi rekommenderar att alla som

(eftersom det saknas specifik behandling för

genomgår genetisk testning för FTD diskuterar

FTD).

Obestämbart:

en

Ett

normal

obestämbart

polymorfism.

resultatet med en klinisk genetiker, genetisk
vägledare eller en annan specialist på klinisk

Syftet med genetisk testning vid forskning är

genetik.

att upptäcka och bättre förstå de genetiska
faktorerna bakom FTD och hur dessa påverkar

F: Bör jag testa mig om FTD finns i min familje-

den kliniska bilden och patologin. Inom

historik, även om jag inte har några symtom?

forskningen är personuppgifterna kodade,

S: Att testa en person som inte uppvisar

informationen

symtom men som löper risk för att ärva en

resultaten finns inte med i patientens journal.

känd familjemutation kallas för presymtom-

Det finns inga avgifter för att delta i en

hålls

konfidentiell

och
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forskningsstudie,

och

delges

Precis som med alla sjukdomar så kan det

vanligen ingen information om forsknings-

finnas miljörelaterade eller genetiska risk-

resultaten. Många väljer att delta i genetisk

faktorer som kan öka sårbarheten för en

testning i forskningssyfte för att bidra till

sjukdom. För tillfället finns inga kända

forskningen inom FTD-fältet och för framtida

riskfaktorer som kan leda till ökad sårbarhet för

generationers

FTD, men det pågår forskning för att förbättra

skull.

deltagarna

Genetisk

testning

i

forskningssyfte kan leda till en bättre förståelse

förståelsen av riskfaktorer för FTD.

av orsakerna bakom FTD samt till att utveckla
bättre

behandlingar

eller

ett

framtida

botemedel. Testning i forskningssyfte kan
också

identifiera

eller

undersöka

nya

sjukdomsassocierade gener innan dessa finns
tillgängliga som kliniska analyser.
F: Vilka är riskerna för att mitt barn också får
FTD?

F: Finns det något skydd mot genetisk
diskriminering?
S: Lagen om genetisk integritet 2006: 351
trädde i kraft i Sverige 1 juli 2006.
Personer som funderar på att genomgå
genetisk testning för att ta reda på om de
löper risk för FTD uppmuntras att ta reda på
mer om vilket skydd som ges och inte ges.

S: Om en person har en mutation i en av de
gener som vi vet är kopplade till FTD är risken
att överföra mutationen till sina barn 50 % och
chansen att inte överföra mutationen 50 %.
Samma 50/50-risk gäller för var och en av
personens barn. Om barnet ärver mutationen
kommer det sannolikt att utveckla symtom på
sjukdomen vid någon tidpunkt i vuxen ålder.
Med dagens kunskap kan vi dock inte förutsäga
ålder för insjuknande, sjukdomsgrad eller typ
av symtom. Om en person med FTD varken har
en mutation i någon känd FTD-gen eller en
familjehistorik som tyder på den ärftliga
formen av FTD, är risken för barnen mycket
lägre och sannolikt i nivå med risken för resten
av befolkningen, vilken är låg. Om en person
med FTD inte har en mutation men har en
familjehistorik som tyder på en ärftlig form av
FTD är det viktigt för denna familj att komma
med i en genetisk forskningsstudie för att
försöka identifiera en genetisk orsak eller
riskfaktor. Denna kunskap är mycket viktig för
att kunna ge korrekt information till personer
som möjligen löper ökad risk för sjukdomen.

F: Om jag har en genetisk mutation, vad kan
man göra åt den?
S: För närvarande är det inte möjligt att
förändra en persons genetiska sammansättning. Det finns forskningsstudier som
undersöker nya tekniker för att behandla
genetiska sjukdomar, men dessa finns i
skrivande

stund

inte

tillgängliga

som

medicinska behandlingar för FTD. Att påvisa en
gen som orsakar FTD hos en redan sjuk person
ger inte något svar på hur vi kan bota
sjukdomen, men det kan förhindra att
patienten får behandling för en felaktig
diagnos. Om en frisk person tar reda på att han
eller hon har ärvt en FTD-genmutation finns
det för närvarande ingen behandling som kan
förebygga insjuknandet.
F: Vad är det som orsakar en genmutation?
S: När det gäller FTD anser man att de flesta
identifierade

mutationer

är

nedärvda,

överförda från förälder till barn, sedan många
generationer. Sannolikt finns det en forntida
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Vanliga frågor om genetisk testing för FTD (fortsättning)
förfader som var den första att ha mutationen.

flera skäl till att en genetisk sjukdom verkar

Inom genetiken kallas denna förfader för

hoppa över en generation även om själva

”grundare” (engelska ”founder”). Det kan vara

mutationen inte gör det. Exempelvis kan det

mycket svårt att fastställa varför mutationen

hända att en person avlider av andra orsaker

uppstod över huvud taget. I vissa fall finns en

innan han eller hon har hunnit utveckla

mindre stabil sektion av DNA, som har en

symtom på sjukdomen. Dessutom leder vissa

benägenhet

DNA-

mutationer, på grund av nedsatt penetrans,

kopieringen. Våra kroppar har ett sätt att

inte alltid till att sjukdomen utvecklas

upptäcka och rätta till dessa misstag, men

(se sidan 11). I båda dessa scenarion kan

ibland

personen som bär på mutationen fortfarande

att

rättas

mutera

inte

alla

under

misstag

till.

Genmutationer kan inträffa på grund av

föra över den till nästa generation.

miljörelaterad exponering, men är då vanligen
begränsad till den exponerade personen och

F: Alla säger alltid att jag ser ut och beter mig

det är osannolikt att mutationen skulle kunna

precis som min mamma, som har fått

föras

diagnosen FTD. Innebär det att det är mer

vidare

till

nästa

generation.

Genmutationer framkallade av miljörelaterade

troligt att jag också får FTD?

faktorer har inte rapporterats som orsak till

S: Att likna en förälder med FTD ökar inte risken

FTD.

för att själv utveckla FTD. Det är lätt att anta
att vi, om vi har stora likheter med en förälder,

F: Om jag inte har ärvt FTD-genmutationen som

också kommer att drabbas av samma öde. Ur

har påträffats i min familj, kan mina egna barn

en rent biologisk synvinkel är människan en

ändå ha ärvt den?

50/50-kombination

S: En person som har testats för en mutation

gener, även om man inte kan se denna

som man vet finns i dennes familj, men inte har

kombination när man ser sig i spegeln. När det

mutationen, löper själv inte någon risk att få

gäller FTD ärvs de enda kända genetiska

den genetiska sjukdomen och kan heller inte

orsakerna på ett autosomalt dominant sätt. Vid

föra den vidare till sina egna barn. Ibland talas

denna typ av nedärvning finns det 50 % risk att

det om att en sjukdom ”hoppar över en

ärva

generation”. Detta är en vanlig genetisk myt.

mutationen och 50 % chans att ärva kopian av

En sjukdom som de facto är genetisk kan inte

genen utan mutationen. Kön påverkar inte

hoppa över generationer inom familjen,

heller risken, så det är inte mer sannolikt att

eftersom det enda sättet att få sjukdomen är

söner ärver sjukdomen från sin pappa eller att

att

döttrar ärver sjukdomen från sin mamma.

den

sjukdomsorsakande

mutationen

kopian

av

av

båda

genen

som

föräldrarnas

innehåller

överförs direkt från förälder till barn. Det finns
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Ordlista över vanliga termer inom FTD och genetik
Alleler – Ett annat ord för gen. Används ibland när man talar om olika varianter av en gen.
Aminosyror – Små kemiska föreningar som binds samman för att bilda ett protein.
Autosomal dominant nedärvning – En typ av ärftlighet som innebär att endast den ena genen i
ett genpar behöver innehålla en mutation för att egenskapen eller sjukdomen ska utvecklas.
Beteendevariant av FTD (bvFTD) – Den kliniska termen för en person med beteende- och
personlighetsförändringar som primära symtom.
C9orf72 – En gen med okänd funktion med en specifik typ av mutation som kallas hexanukleotid
expansion (en sekvens med genetiskt material som upprepas i ett mycket stort antal) som
nyligen upptäcktes på kromosom 9. Denna mutation kan orsaka ärftlig FTD och/eller ALS.
CHMP2B – En mycket sällsynt orsak till genetisk FTD. Denna gen bildar proteinet Charged
Multivesicular Body Protein 2B
Kromosom – En struktur med tätt lindad och packad DNA. Varje kromosom innehåller tusentals
gener.
Kortikobasalt syndrom (CBS) – En FTD-relaterad diagnos som vanligen debuterar med motoriska
symtom som liknar Parkinsons sjukdom. Termen kortikobasal degeneration (CBD) används
också, men reserveras vanligen för den slutliga diagnosen av detta tillstånd vid obduktion.
DNA – Deoxiribonukleinsyra. DNA är en lång, dubbelsträngad struktur av genetiskt material.
Frontotemporal demens (FTD) eller frontotemporal lobär degeneration (FTLD)
– Dessa två termer används synonymt för att hänvisa till ett spektrum av störningar som orsakar
gradvisa förändringar av personlighet, beteende och/eller språk.
FUS – FUS-genen bildar fused in sarcoma proteinet, som man tror hjälper till att underhålla
normal DNA-funktion. Mutationer i denna gen är en mycket sällsynt orsak till genetisk FTD.
Gen – En enhet med DNA som innehåller instruktioner för att bilda ett specifikt protein.
Genetisk test – Metoder och laboratorietekniker för att analysera genetiskt material (DNA).
GRN – Se Progranulin.
Mikrotubulisassocierade proteinet tau (MAPT) – Det officiella namnet på den gen som bildar
tau-proteinet.
Motorneuronsjukdom – Kallas även amyotrofisk lateralskleros (ALS) eller Lou Gehrigs sjukdom.
En gradvis förlust av de nervceller som styr musklers rörelser. 10–15 % av patienter med FTD
kan också utveckla symtom på ALS, och dessa två sjukdomar är nära kopplade till varandra enligt
nya forskningsresultat.
Mutation – En förändring i DNA som påverkar genens förmåga att bilda ett protein. Kan ge
upphov till sjukdom.
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Ordlista (fortsättning)
Nukleotid – En av de kemiska byggstenar som DNA består av; DNA-molekylens alfabet.
Nukleotiderna i DNA är A, T, G och C.
Parkinsonism – En term som används för att beskriva motoriska symtom som liknar de som kan
ses vid Parkinsons sjukdom, till exempel skakningar, stelhet och gång-/balanssvårigheter.
Penetrans – Sannolikheten för att en genetisk mutation leder till sjukdom.
Picks sjukdom – En äldre diagnostisk term för FTD, uppkallad efter den läkare som först beskrev
tillståndet. Den används också som en patologi-diagnos för vissa typer av FTD.
Polymorfism – En normal variation i DNA-koden. I motsats till genmutationer som orsakar
sjukdom, orsakar polymorfismer inte sjukdom.
Primär progressiv afasi (PPA) – Den kliniska termen för en person med språksvårigheter som
primärt symtom. Det finns flera olika typer av PPA, bland annat semantisk, ickeflytande/agrammatisk och logopen.
Progranulin – Progranulingenen (GRN) bildar progranulinproteinet, som används vid celltillväxt
och cellreparation. Mutationer i GRN orsakar ärftlig FTD.
Progressiv supranukleär pares (PSP) – En sällsynt diagnos, relaterad till både FTD och Parkinsons
sjukdom som orsakar både kognitiva svårigheter och rörelsesvårigheter, varav ett kännetecken
är nedsatta ögonrörelser.
Protein – En molekyl som har en särskild funktion i kroppen. Proteiner består av byggstenar som
kallas aminosyror.
Sekvensering – En genetisk analysmetod där bokstäverna i den genetiska koden läses av
nukleotid för nukleotid och sedan jämförs med den normala sekvensen hos människan för att
upptäcka skillnader eller ”stavfel”.
TARDBP – TAR–DNA-bindande protein, också kallat TDP-43, bildas av TARDBP-genen.
Mutationer i denna gen kan orsaka genetisk FTD.
Tau – Detta protein påträffas i ungefär hälften av alla FTD-fall vid obduktion. Alla FTD-fall med
tau-protein är inte genetiska, men det finns några fall av FTD som orsakas av mutationer i den
gen som bildar tau-proteinet (MAPT).
TDP-43 – Detta protein påträffas i ungefär hälften av FTD-fallen och i nästan alla fall av ALS.
Funktionen för TDP-43 i hjärnan och dess koppling till neurodegeneration är inte helt klarlagd.
Variant av okänd betydelse (Variant of unknown significance, VOUS) – En förändring i DNA vars
kliniska betydelse är okänd.
VCP –Valosin containing protein och bildas av VCP-genen. Mutationer i denna gen kan orsaka
ett specifikt tillstånd som kallas inklusionskroppsmyopati med Pagets sjukdom i ben och FTD
(IBMPFD).
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Länkar och andra resurser
AFTD
Hemsidor
The Association for Frontotemporal Degeneration
www.theaftd.org
University of Pennsylvania Center for Neurodegenerative Disease Research
www.med.upen.n.edu/cndr
National Society of Genetic Counselors
www.nsgc.org
The Coalition for Genetic Fairness: A guide to the Genetic Information Nondiscrimination Act
www.geneticfairness.org/ginaresource.html
Genetics Home Reference
http://ghrnlm.nih.gov/
National Institute on Aging: Frontotemporal Disorders, Information for Patients, Families and
Caregivers
www.nia.nih.gov/alzheimers/publication/frontotemporal-disorders-information-patientsfamilies-and-caregivers
Böcker
What if it´s not Alzheimers?
A Caregiver’s Guide to Dementia (2008), edited by Lisa Radin & Gary Radin

SweFTDI
Hemsida
Swedish FTD Initiative
www.frontallobsdemens.se
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Swedish FTD Initiatives tack

SweFTDI önskar framföra sitt tack till professor Murray Grossman, chef för
Penn FTD Center, för värdefulla synpunkter och för att ha givit sitt
godkännande till den svenska översättningen av broschyren.
Tack också till Sharon S. Denny på AFTD samt Vivianna Van Deerlin och Laynie
Dratch på UPENN för hjälpen med noggrann genomgång av översättningen
och för synpunkter och kommentarer.

www.frontallobsdemens.se

*Rättelser och kompletteringar till svenska version enligt sidhänvisningar nedan:
*sid. 5: bvFTD, typ av patologi som påträffats i hjärnan, lika ofta kopplad till TDP43-protein.
*sid. 5: PPA, typ av patologi som påträffats i hjärnan, TDP43-protein-patologi påträffas lika ofta.
*sid. 18: Genetisk testning som ett led i familjeplaneringen. Här vill SweFTDI som tillägg nämna
metoderna fosterdiagnostik och exklusionsdiagnostik.
*sid. 19: Som svar på frågan vilka mutationer som kan upptäckas via kliniska genetiska tester vill
SweFTDI även nämna TBK1.
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