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Positiivinen BRCA-testi (Positive BRCA reflex test 2.0) 
Läntisen sairaanhoitoalueen alueellinen munasarjasyövän hoitoprosessiryhmä 

 

Tietoa geneettisestä tutkimuksesta sinulle, 
jolla on munanjohdin-, munasarja- tai 
vatsakalvosyöpä. 

 
Syöpäleikkauksen yhteydessä kasvaimestasi otettiin näyte, jonka avulla on tutkittu, onko sinulla tietty 
geneettinen (perinnöllinen) muutos soluissasi. Tämä muutos (eli mutaatio, tässä tapauksessa BRCA1 
tai BRCA2), saattaa joskus olla yksinomaan syöpäsoluissa, mutta joskus myös elimistön muissa 
soluissa. Jos sama muutos on myös elimistön muissa soluissa, on olemassa vaara, että kysymyksessä 
olla periytyvä syöpätyyppi. 

 
Totesimme näytteestäsi, että syöpäsoluissasi oli muutoksia/mutaatioita. Emme kuitenkaan tiedä, 
onko näitä muutoksia myös elimistösi muissa soluissa, emmekä siksi myöskään tiedä, onko syöpäsi 
periytyvää vai sattumanvaraista tyyppiä. Sinulla on siksi mahdollisuus antaa verinäyte, jonka avulla 
voimme ottaa selvää siitä, minkä tyyppisestä muutoksesta sinun tapauksessasi on kyse. Noin 10–15 
prosenttia kaikista munanjohdin-, munasarja- ja vatsakalvosyövistä on perinnöllistä tyyppiä, ja sinun 
voi olla hyvä tietää, onko juuri sinun syöpäsi perinnöllinen. 

 
Mitä syöpäsolujesi mutaatiot merkitsevät? 

Koska nyt tiedämme, että sinulla on tämä muutos, voimme määrätapauksissa tarjota sinulle 

mahdollisuuden erityiseen lääkehoitoon, joka saattaa vähentää taudin uusiutumisen vaaraa, tai 

joka tapauksessa lykätä sen uusiutumisen ajankohtaa. 
 

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

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

tarkastuksia mahdollisen rintasyövän toteamiseksi tai ehkäisemiseksi. 
 

Mitä muutos/mutaatio merkitsee sinulle ja sukulaisillesi? 

Nykyisellään tiedämme vain, että sinulla on tämä muutos syöpäsoluissasi. Emme tiedä mitään 
sukulaistesi vaarasta sairastua samaan syöpäsairauteen. Jos sinusta otetaan tarjoamamme verinäyte 
ja jos koetulos osoittaa, että sinulla on kyseinen muutos elimistösi kaikissa soluissa, on mahdollista, 
että myös sukulaisillasi on sama muutos. Jos osoittautuu, että näin on, saat lähetteen perinnöllisten 
syöpätapausten vastaanotolle saadaksesi lisätietoa. Siellä saat tietää, mitä vaaroja muutos saattaa 
merkitä sukulaisillesi ja millä tavoin heillä on mahdollisuus tulla testatuiksi. Tällaisia vastaanottoja on 
Ruotsin kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa. Päätät itse, haluatko kertoa muutoksesta sukulaisillesi. 
Me emme ota yhteyttä heihin. 

 

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. 
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