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Tietoa sinulle, jolla on BRCA-mutaatio, 
jota ehkä voidaan hoitaa PARP-estäjillä 
(kohdennettu hoito) 

 

Leikkauksesi/näytteenoton yhteydessä otimme näytteen, joka lähetettiin Sahlgrenskan yliopistollisen 

sairaalan erityislaboratorioon. Näytteestä kävi ilmi, että syöpäsoluissasi oli geneettisiä muutoksia, eli niin 

sanottuja mutaatioita, toisessa kahdesta erityisestä geenistä (BRCA1 tai BRCA2). 
 

Lääkärisi on siksi ehdottanut, että munanjohdin-, munasarja- tai vatsakalvosyöpääsi voidaan 

solunsalpaajahoidon päätyttyä mahdollisesti hoitaa niin kutsutuilla PARP-estäjillä, joiden avulla voidaan 

vähentää tai lykätä taudin uusiutumisen vaaraa. Tämä lääke toimii silloin, kun potilaalla on sellaisia 

geneettisiä muutoksia, joita olemme todenneet syöpäsoluissasi. 
 

Tällä hetkellä tiedetään, että sinulla on tämä muutos syöpäsoluissasi, ja voimme siksi tarjota sinulle tätä 

hoitoa. Sama muutos saattaa esiintyä myös elimistösi muissa soluissa. Jos näin on, on olemassa tietty vaara, 

että myös suvussasi on samoja muutoksia, ja että ne ovat periytyvää lajia. Selvittääksemme onko asia näin, 

tarjoamme sinulle mahdollisuuden verinäytteen antamiseen. Noin 10–15 prosenttia kaikista munanjohdin-, 

munasarja- ja vatsaontelosyövistä on perinnöllisiä, ja siksi voi olla hyvä tietää tilanne kussakin 

yksittäistapauksessa. 
 

Jos suostut antamaan sinulle tarjotun verinäytteen ja jos koetulos osoittaa, että sinulla on tämä muutos 

elimistösi kaikissa soluissa, saattaa myös suvussasi olla samoja muutoksia. Jos näin on, saat ajan periytyviä 

syöpätapauksia selvittävälle vastaanotolle saadaksesi lisätietoa. Siellä saat tietoa siitä, mitä riskejä muutos 

saattaa merkitä sukulaisillesi ja kuinka heillä on mahdollisuus tulla testatuiksi. Tällaisia vastaanottoja on 

Ruotsin kaikissa yliopillisissa sairaaloissa. Päätät itse, haluatko kertoa asiasta sukulaisillesi. Me emme ota 

yhteyttä heihin. 
 

Mitä mutaatio merkitsee osaltasi? 

Koska tiedämme nyt, että syöpäsoluissasi oli tämä mutaatio, sinulle voidaan tarjota hoitoa PARP-

estäjillä, joiden avulla voidaan vähentää taudin uusiutumiseen vaaraa tai lykätä sen uusiutumisen 

ajankohtaa. 

Jos tiedetään, että mutaatio on elimistösi kaikissa soluissa, tiedetään myös, että sinulla on tavallista 

suurempi vaara sairastua rintasyöpään. Sinulle voidaan siinä tapauksessa tarjota erityisiä tarkastuksia 

mahdollisen sairastumisen toteamiseksi tai ehkäisemiseksi. 
 

Saat halutessasi lisätietoa vakinaiselta syöpälääkäriltäsi. Hän auttaa sinua myös pääsemään 

perinnöllisten syöpätapausten vastaanotolle, jos haluat lisätietoa ennen kuin teet mahdollista 

verinäytettä koskevan päätöksen. Voit luonnollisestikin myös keskustella yhteyshoitajasi kanssa. 

 
 

Läntisen sairaanhoitoalueen alueellinen munasarjasyövän hoitoprosessiryhmä 


