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Sammanfattning

I det här projektet har en databas byggts till ett nationellt forsk-
ningsprojekt ang̊aende nedärvda mutationer i genen TP53. Forsk-
ningsprojektets syfte är att f̊a en större först̊aelse för mutationer i
TP53 och dess effekt p̊a den ökade förekomster av cancersjukdomar
hos personer med den här mutationen. Eftersom det inom forsknings-
projektet kommer samlas ihop mycket information som behöver lagras
p̊a ett översk̊adligt sätt finns ett behov av en användarvänlig databas
som uppfyller deras krav.

Målet med det här projektet var att bygga en databas i program-
met Microsoft Access för att användas i det här forskningsprojektet.
Databasen skulle kunna lagra, filtrera och sortera stora mängder infor-
mation. Uppdragsgivarna önskade att databasen skulle vara ”lättanvänd
och översk̊adlig”, samt att det skulle vara ”sv̊art att göra fel”. Efter
m̊anga möten med uppdragsgivarna där databasen har demonstre-
rats och förklarats har ändringar och uppdateringar gjorts löpande
för att n̊a upp till uppdragsgivarnas önskem̊al och krav. En färdig da-
tabas fanns tillgänglig till uppdragsgivarna när projektet var färdigt
och vi anser att m̊alen är uppfyllda, även om det finns säkerhets- och
sekretessaspekter för uppdragsgivarna att arbeta vidare med innan
databasen kan implementeras fullt ut i forskningsprojektet.

Abstract

In this project, a data base have been built for a national research
project regarding effects of heritage germline mutations in the gene
TP53. The aim of the study is to get a greater understanding about
the mutations in TP53 and its effects on the increased presence of
tumours and cancer diseases in people with this kind of mutation.
Since a lot of data is being collected there is a need for a simple and
user friendly data base to store all the information.

The aim of this project was to create a data base in Microsoft
Access that can be used in the research project for storing data and
also to simplify analyses of the results. The employer of this project
wanted a ”simple-to-use and easily managed” data base, and that
it should be ”hard to make a mistake”. Muliple demonstration and
explanatory meetings were held to update the employer regularly and
to get important feedback about changes and other requests. A ready-
to-use data base was handed to the employer at the end of the project
and we consider that the demands where met, even though there is
still a safety and secrecy issue that the employer needs to take care of
before the data base can be fully operational.
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1 Inledning

Hos familjer där det har förekommit många cancerdiagnoser, speciellt i rela-
tivt ung ålder (under 60 år) kan man misstänka en ärftlig genetisk mutation.
Familjemedlemmarna i dessa familjer har d̊a möjlighet att genomg̊a en DNA-
analys där läkarna tittar efter mutationer i vissa gener. En av de gener som
man tittar p̊a är en tumörsuppressorgen som heter TP53. En mutation i
en tumörsuppressorgen leder till att cellen f̊ar en ökad tillväxtpotential och
därigenom lagras mutationer och kan stegvis leda fram till cancer . De van-
ligaste tecknen p̊a ärftlig mutation i TP53 är antingen en hög förekomst av
bröstcancer inom familjen, där fler av de drabbade insjuknat när de varit un-
der 45 års ålder, eller misstanke om Li Fraumeni syndrom som karaktäriseras
av hög förekomst av ett par olika cancersjukdomar inom familjen [1].

Det här projektet g̊ar ut p̊a att skapa en databas till ett nationellt forsk-
ningsprojekt som precis har f̊att klartecken p̊a Karolinska Institutet i Solna,
Stockholm. Forskningsprojektet handlar om att samla in data fr̊an perso-
ner som har en ärftlig mutation i genen TP53, eller där mutationen finns
hos andra i samma familj. Under forskningsstudien kommer personer med
en mutation erbjudas att genomg̊a en DNA-analys och årliga blodprov för
analys av tumörmarkörer, helkroppsundersökningar med hjälp av magnetre-
sonanstomografi (MR) samt svara p̊a enkäter om hur de mår och hur mycket
de oroar sig för en eventuell diagnos. Forskningsstudien beräknas p̊ag̊a un-
der 5 år. Även personer inom familjen som inte har en mutation f̊ar svara
p̊a enkäten och lämna blodprov för DNA-testning. Information om årtal d̊a
dessa enkäter svarats p̊a kommer lagras tillsammans med information om
mutationen, kontroller, samt eventuella tumörer och behandlingar.

D̊a det kommer bli en stor datamängd med många olika variabler behövs
det en lättanvänd databas där all data kan lagras p̊a ett enkelt sätt och som
det ocks̊a ska g̊a att söka p̊a viktiga variabler i.

1.1 Syfte och m̊al

Syftet med projektet var att skapa en databas som kommer användas för att
lagra information under de fem åren som forskningsprojektet fortg̊ar, men
ocks̊a att informationen i databasen ska kunna användas efter̊at för analys
och vidare studier inom detta omr̊ade. Informationen och datan om alla
patienter ska g̊a att lagras p̊a ett ”enkelt, översk̊adligt och säkert” sätt.

Målet med databasen var att kunna lagra informationen i form av vari-
abler som bestämts tillsammans uppdragsgivarna. Variabler som handlar om
liknande saker kommer kopplas ihop, s̊a som allmän information om studie-
personen, information om mutationen och eventuella tumörer och behand-
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lingar. Det kommer även fyllas i om och när studiepersonerna har gjort de
olika kontrollerna som forskningsstudien rekommenderar. Databasen ska va-
ra användarvänlig, lätt och logisk att först̊a för att den ska kunna användas
av s̊a många som möjligt med s̊a lite fel och problem som möjligt. Ett yt-
terligare m̊al var att v̊ara uppdragsgivare p̊a KI ska kunna först̊a databasen
s̊apass bra att de själva i framtiden ska kunna lägga till eller ta bort variabler
alltefter att forskningsprojektet fortg̊ar om de finner ett behov av detta.
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2 Bakgrund

En mutation i genen TP53 är ärftlig men kan ocks̊a uppst̊a spontant (de
novo) hos en person, de novo mutationer är dock ovanliga. En mutation ger
73% risk för män och nästintill 100% risk för kvinnor att utveckla cancer
n̊agon g̊ang under livet [2]. Skillnaden beror p̊a den stora risken för kvinnor
att utveckla bröstcancer [2].

Det finns ett par tecken som gör att ärftlig cancer bör utredas. Att en
cancersjukdom kan bero p̊a ärftliga faktorer misstänks vid förekomst av flera
nära släktingar med samma tumörsjukdom, där det varit en tidig sjukdoms-
debut jämfört med enskilda spontana sjukdomsfall, flera olika primärtumörer
eller associerade tumörer. [1] En primärtumör är en ursprungstumör, till
skillnad fr̊an en metastas som är en primörtumör som har spridit sig [3] och
associerade tumörer är tumörer som till viss del uppkommer i samband till
varandra. Till exempel är äggstockscancer associerat till bröstcancer och till
viss del även prostatacancer. Man gör d̊a en genetisk kartläggning där man
tittar p̊a TP53 tillsammans med ett par andra gener, beroende p̊a vad det
är man misstänker [1].

En mutation i TP53 kan leda till Li Fraumeni syndrom (LFS). LFS
är en sjukdom som leder till ökad risk för flera olika sjukdomar där de
vanligaste är premenopausal bröstcancer, sarkom (b̊ade skelett och mjuk-
del), hjärntumör och binjurebarkscancer [4]. Sarkom är cancer som uppkom-
mer i kroppens stödjevävnad, till exempel skelett, mjukdelar och brosk. Det
förekommer även m̊anga andra sorters cancer inom LFS men dessa är de
vanligast förekommande [5]. De klassiska kriterierna för LFS är en person
med sarkom innan 45 års ålder, med en släkting av första grad (förälder,
helsyskon eller barn [6]) som har haft cancer innan 45 års ålder samt ytterli-
gare en släkting av första eller andra grad (mor- eller farföräldrar, barnbarn,
föräldrars helsyskon, syskonbarn och halvsyskon [7]) med cancer innan 45
års ålder eller ett sarkom n̊agon g̊ang i livet [4]. Utöver LFS finns även Li
Fraumeni-liknande syndrom (LFL) där klassificeringen inte är lika h̊ard. Kri-
terierna för LFL är en person som har haft cancer som barn eller sarkom,
hjärntumör, binjurebarkscancer innan 45 år ålder och en första- eller an-
dragradssläkting med en LFS tumör n̊agon g̊ang i livet och en ytterligare
första- eller andragradssläkting som har haft n̊agon cancertyp innan 60 års
ålder [4] [8].

2.1 Forskningsstudien och behovet av databasen

Cancern i sig är inte ärftlig, dock är risken för att utveckla en cancersjuk-
dom förhöjd vid en mutation i TP53. I dagsläget är det oklart exakt vilka
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egenskaper hos mutationen som leder fram till tumörerna och om en viss
tumörsjukdom är vanligare vid en viss sorts mutation. I de familjer där en
TP53-mutation finns kan tumörer upptäckas tidigt i sjukdomsstadiet via kon-
trollprogram och därmed öka chansen för att bota sjukdomen och minska
lidandet hos patienten och dess familj [1].

Syftet med studien p̊a Karolinska Institutet i Solna, Stockholm är en-
ligt forskningsprogrammet (se Bilaga A) att öka kunskapen ang̊aende den
fenotypiska variationen inom familjerna genom att utforska ärftliga TP53
mutationer och därigenom karaktärisera dessa utifr̊an ett molekylärt, ge-
netiskt, epigenetiskt och funktionellt perspektiv. Fenotyp är interaktionen
mellan v̊ara gener och v̊ar livsstil och omgivningsfaktorer [9] och kan ut-
tryckas som sjukdomsbild eller symptom. P̊a detta sätt kan det vara möjligt
att förbättra behandlingen och övervakningen av dessa patienter och deras
familjer. Uppdragsgivarna till det här projektet är Emma Tham och Svet-
lana Bajalica Lagercrantz, läkare p̊a Karolinska Institutet och inspirationen
till den här forskningsstudie kommer fr̊an en liknande studie som gjordes
av Villani et al och publicerades 2011 [10]. Där fann man att regelbund-
na kontroller möjligtvis kunde minska morbiditet och mortalitet hos dessa
patienter. Målet är att, likt Villani [10], utveckla ett nationellt kontrollpro-
gram och därigenom utvärdera medicinska resultat s̊aväl som de psykosociala
effekterna p̊a ett s̊adant kontrollprogram. Detta kontrollprogram kommer in-
kludera b̊ade patienterna och deras familjer med målet att öka överlevnad
och livskvalitet. Utöver Karolinska Institutet s̊a kommer även kliniker som
har patienter med en TP53-mutation i Ume̊a, Uppsala, Linköping, Göteborg
och Lund inkluderas i studien.

I och med att det i dagsläget inte finns n̊agot övergripande, nationellt
kontrollprogram för familjer med TP53-mutationer s̊a finns det ingen enighet
mellan uppföljning för dessa personer. Villani anser att ett intensivt kontroll-
program kan vara positivt för patienterna [10] samtidigt som det finns andra
tecken p̊a att dessa kontroller kan ge familjerna en känsla av kontroll och del-
aktighet [11], det är detta som forskningsstudien p̊a Karolinska Institutet ska
titta p̊a och se om det blir n̊agon psykosocial förändring hos dessa personer
under kontrollstudiens g̊ang.

De personer som har en TP53-mutation eller som har en 50 % risk att ärva
mutationen (allts̊a barn till n̊agon med mutationen) kommer bli erbjudna att
bli inkluderade i forskningsstudien. Även personer inom familjen som inte bär
p̊a mutationen kommer bli tillfr̊agade om att lämna blodprover och vara med
p̊a den psykosociala utvärderingen.
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2.2 Kontrollprogrammets olika delar

Texten nedan är en kortfattad beskrivning fr̊an forskningsprogrammet som
ligger i Bilaga A.

Databasen som ska byggas kommer fungera som ett nationellt register
över personerna som är med i kontrollprogrammet. Det kommer inkludera
ett antal variabler som handlar om vilken familj man tillhör (varje enskild
familj f̊ar ett unikt studienummer), information om mutationen, vilka av kon-
trollerna som personen har sagt ja till att vara med i, eventuella cancerdia-
gnoser och behandlingar, upptäckter och utredningar som gjorts, riskfaktorer
för cancer (t.ex. rökning), psykosociala faktorer och, när det är tillämpbart,
tidpunkt och orsak för dödsfall.

Förutsatt att alla personer som blir tillfr̊agade om att vara med svarar
ja p̊a att vara med p̊a alla delar av kontrollprogrammet (biobank och mole-
kylär analys, MRI och ultraljudsundersökningar, samt tre olika enkäter) s̊a
kommer de i början av studien f̊a lämna fem stycken (för vuxna) eller ett (för
barn) blodprov. Fr̊an blodproven kommer DNA, RNA och andra biomarkörer
extraheras för analys. En g̊ang per år kommer ytterligare tre blodprov tas
fr̊an de vuxna personerna. Om en patient genomg̊ar operation p̊a grund av
tumör eller sarkom s̊a kommer en bit fr̊an hud och tumör tas för cell- och
molekyläranalys.

Vuxna och barn över 15 års ålder som har en TP53-mutation kommer att
bli erbjudna regelbundna kontroller med helkropps-MR och MR av hjärnan.
Kvinnor med mutationen kommer även att f̊a g̊a p̊a årliga kontroller av
brösten i MR och ultraljud fr̊an 20 års ålder. Resultaten fr̊an dessa un-
dersökningar ska ocks̊a föras in som variabler i databasen. Exempel p̊a hur
kontrollprogrammet för vuxna kan se ut finns i figur 1.

5



Figur 1: Illustration p̊a kontrollprogrammet för vuxna och barn över 15 års ålder. Tagen fr̊an patientin-
formationen som skickas ut till studiepersoner med mutationen (se Bilaga B).

Barn där den här mutationen finns eller där minst en av föräldrarna har
mutationen erbjuds att lämna ett blodprov i början av studien och sedan
lämna frivilliga urinprov och göra ultraljudsundersökningar av buken i och
med att det oftast är där dessa barn f̊ar cancer. Exempel p̊a hur kontrollpro-
grammet kan se ut för barn finns i figur 2.

Figur 2: Illustration p̊a kontrollprogrammet för barn under 15 års ålder. Tagen fr̊an patientinformationen
som skickas ut till berörda familjer (se Bilaga C).

De psykosociala aspekterna av dessa kontroller kommer analyseras genom
enkäter som patienterna och deras anhöriga f̊ar svara p̊a en g̊ang per år under
de fem åren som studien h̊aller p̊a. Enkäterna som kommer användas har
använts tidigare i liknande studier med familjer där Li Fraumeni syndrom
finns (enligt forskningsprogrammet, Bilaga A). Enkäterna handlar om hur
orolig man är över att f̊a cancer, hur ängslig eller icke-ängslig man känner
sig av att vara med om alla kontroller, samt hur man m̊ar allmänt. Svaren
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p̊a dessa enkäter kommer inte föras in i databasen, däremot ska det föras in
att och när de har fyllt i dem. Detta beror p̊a att det blir otroligt mycket
information i databasen om detta ocks̊a ska fyllas i och att det kan vara
enklare att ha dessa svar p̊a annan plats.

2.3 Microsoft Access

En databas är en ”samling information som är organiserad p̊a ett s̊adant sätt
att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta
även att ändra informationen” [12].

Microsoft Access är ett program där webbläsarbaserade databasprogram
kan göras. Dessa program lagrar automatiskt datan i en SQL-databas [13].
SQL st̊ar för Structured Query Language och är ett s̊a kallat fr̊agespr̊ak. Det
är ett spr̊ak som gör att fr̊agor kan ställas till en databashanterare (i det
här fallet Microsoft Access). Att ställa fr̊agor till en databashanterare kan
likställas med att göra sökningar i databasen [14].

Microsoft Access är uppbyggt p̊a främst tre huvuddelar: tabeller, fr̊agor
och formulär. I tabeller lagras all data, det är även under tabeller som man
anger vad för typ av data som ska lagras p̊a varje variabel (ja/nej-ruta,
kort fritext, siffror etc). Fr̊agor bygger vidare p̊a tabellerna och kan använda
informationen fr̊an tabellerna för att filtrera och sortera information fr̊an fle-
ra olika tabeller, eller skapa uttryck, vilket kan förklaras som matematiska
operationer mellan information i tabellerna. Tabellerna i sig ger inte s̊a bra
överblick att arbeta efter, därför kan formulär skapas som är ett interface
ut̊at mot användaren. Det är i formulär som användarna av den här databa-
sen kommer föra in informationen under forskningsstudien (som d̊a kommer
lagras i tabeller och fr̊agor).

För att fr̊agor och formulär ska kunna kommunicera med varandra s̊a
skapas relationer mellan tabeller, fr̊agor och formulär. Detta innebär att
all information som handlar om samma studieperson kan kommunicera med
varandra och det är via relationerna som fr̊agor kan skapas.
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3 Metod och material

Här beskrivs hur arbetet lades upp, vilka förstudier som gjordes och hur
databasen byggdes.

3.1 Förstudier

Programmet som användes för att skapa databasen är Microsoft Access 2016.
För att kunna använda det programmet laddades VirtualBox 5.0.14 [16] ner
p̊a den Apple MacBook Air som användes. För att f̊a den kunskap som
behövdes för att använda programmet har böckerna Access 2016 Bible [15]
och Microsoft Access for dummies [17] använts. Även en serie med instruk-
tionsvideor p̊a websidan YouTube [18] har gjort byggandet av databasen
möjlig.

För att f̊a en först̊aelse för vad databasen ska inneh̊alla och hur de olika
variablerna ska länkas till varandra gjordes litteraturstudier ang̊aende vad
mutationer i TP53 innebär och vilka olika undersökningar som ska göras
i forskningsstudien. Mycket av litteraturstudierna utgick fr̊an material som
erhölls fr̊an uppdragsgivarna p̊a Karolinska Institutet. Bland annat en bok
om genetiska sjukdomar [1] och referenser i forskningsprogrammet studerades
tillsammans med egna efterforskningar via Karolinska Institutets och KTHs
biblioteks artikeldatabaser med sökord som TP53 och Li Fraumeni syndrome
främst.

Projektet inleddes med ett möte d̊a uppdragsgivarna Emma Tham, MD
PhD, läkare inom klinisk genetik p̊a Karolinska Institutet i Solna, Stockholm
och Svetlana Bajalica Lagercrantz, MD PhD, läkare p̊a onkologkliniken p̊a
Karolinska Institutet i Solna, Stockholm förklarade bakgrunden till varför
det finns ett behov av en databas för forskningsstudien Molecular Charac-
terization and Clinical Aspects of Germline TP53 Mutations in the Swedish
Constitutional TP53 Cohort (se Bilaga A). Ett studiebesök p̊a avdelningen
för klinisk genetik p̊a Karolinska Sjukhuset i Solna d̊a auskultation under
tre patientmöten samt ett avdelningsmöte med läkare och annan medicinsk
personal gjordes. Detta gav en översiktlig bild över vad läkarna och forskarna
letar efter i fall där det misstänks att patienten har eller inte har en mutation
i n̊agon gen som kan ge större risk för insjuknande i cancer. Tv̊a till studie-
besök gjordes under mars månad 2016, för att ge en större först̊aelse för vad
de gör för undersökningar av DNA och RNA i labbet och även vad de tittar
efter under MR-undersökningarna som patienterna genomg̊ar en g̊ang per år.
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3.2 Byggandet av databasen

Projektet utgick fr̊an ett dokument med ca 150 variabler som skulle in i da-
tabasen. Variablerna inneh̊aller olika sorts information och behövde hanteras
p̊a olika sätt. Ett första steg för att bygga databasen var därför att först̊a vad
de olika variablerna skulle inneh̊alla för sorts information och hur de kunde
länkas till varandra.

Genom litteraturstudier och möten med handledarna erhölls kunskap om
de olika variablerna och en grov uppdelning gjordes. Variablerna delades in
efter omr̊aden, s̊a att till exempel alla personliga uppgifter om studieperso-
nerna hamnade tillsammans, information om mutationen hamnade för sig
och information om de olika sjukdomarna för sig. Alla variabler komplette-
rades sedan med vad för sorts information som ska lagras p̊a varje. Olika
variabler lagrar olika sorts information som till exempel datum, siffror, kort
fritext, l̊ang fritext, kryssrutor med olika alternativ eller drop down-listor där
användaren kan välja fr̊an förutbestämda alternativ.

För att navigera mellan de olika formulären byggdes knappar. Knapparna
syns som fyrkanter med text p̊a och när användaren trycker p̊a knappen s̊a
inträffar en händelse. Vissa händelser som inträffar när en knapp trycks fanns
som inbyggda macron, allts̊a förprogrammerade funktioner. Dessa innefattar
till exempel att dokumentet sparas eller att ett nytt formulär kan öppnas.
Andra händelser som behövdes fanns inte inbyggda. Dessa fick programme-
ras manuellt med hjälp av det inbyggda programmeringsspr̊aket Microsoft
Visual Basic Application. Detta användes bland annat till att flytta över
viss information fr̊an ett formulär till ett annat s̊a att det blev förifyllt där
och inte gick att ändra, samt till att f̊a textrutor i formulär att bli synliga
endast efter ett val i en drop down-lista gjorts.
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4 Resultat

Resultatet av detta projekt är en databas som uppfyller uppdragsgivarnas
krav.

När användaren ska lägga till en ny studieperson i systemet f̊ar den ett
unikt studie ID som är kopplat till personens namn och personnummer (se
figur 3). Denna information lagras i ett separat formulär. Vid all ny informa-
tion som läggs till för denna person används enbart studie-ID p̊a grund av
sekretesskäl.

Figur 3: Första sidan av databasen, där studiepersonerna f̊ar sitt studie ID.

När en person är inkluderad i studien och i databasen f̊ar användaren
fylla i ett formulär med information om studiepersonen. Detta är grundsidan
för varje person och den användaren alltid kommer tillbaka till. P̊a detta
formulär finns information om familjestudie-ID, anledning till inkludering i
studien, födelse̊ar, datum för de olika kontrollerna som personen har gjort
samt information om vilka cancerdiagnoser patienten eventuellt har f̊att. P̊a
denna sida finns det, som kan ses i figur 4, väldigt många knappar som tar
användaren vidare till andra formulär ang̊aende cancerdiagnoser och kontrol-
lerna som ing̊ar i kontrollprogrammet. Det finns även en knapp till formuläret
där informationen om själva mutationen ska fyllas i och lagras. Alla studie-
personer i samma familj har samma sorts mutation av TP53 och det gör att
informationen om mutationen bara behövas lagras p̊a en familjeniv̊a snarare
än en individniv̊a. Därför kommer alla personer som tillhör samma familj
f̊a ett nationellt familje-ID där all information om mutationen lagras. Dess-
utom använder de olika klinikerna i studien egna lokala familjeID som ocks̊a
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kopplas till det nationella familje-ID:t.

Figur 4: Studiepersonernas grundsida.

Vid en mutation i TP53 kan en person f̊a vilken tumörsjukdom som
helst, men vissa tumörsjukdomar är vanligare än andra och dessa behövs det
därför mer information om i databasen d̊a informationen om dessa kommer
användas mest. De vanligaste tumörsjukdomarna är bröstcancer, sarkom,
binjurebarkscancer och hjärncancer, men även kolorektalcancer och barn-
cancer har visat sig vara vanliga. Dessa cancervarianter har därför f̊att egna
knappar p̊a personens grundsida. P̊a det sättet kan användarna av databasen
lätt se om studiepersonen haft n̊agon av de vanliga cancersjukdomarna eller
om den har haft n̊agon övrig, genom att kryssrutan över cancerdiagnosen
d̊a är ikryssad. För varje ny diagnos ska ett nytt formulär fyllas i. Figur 5
visar ett exempel p̊a vilken information om de vanligaste cancersorterna som
användaren fyller i.

Eftersom kontrollprogrammet best̊ar av flera olika kontroller som studie-
personerna f̊ar genomg̊a s̊a önskade uppdragsgivarna att resultaten fr̊an dessa
kontroller och undersökningar ocks̊a skulle föras in i databasen. Därför finns
det som sagt ett avsnitt med knappar p̊a grundsidan som heter surveillance.
I figur 6 syns vad användaren ska fylla i efter en ultraljudsundersökning av
buken (vilket görs 4 g̊anger per år p̊a barn och ungdomar under 15 år, se
figur 2)

För att inte riskera att skriva fel vid inmatning av ID-nummer eller ett
personnummer lades det till en s̊a kallad indatamask. Här bestäms det allts̊a
om det ska, eller kan, lagras en bokstav eller siffra samt hur m̊anga av varje
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Figur 5: Exempel p̊a vad användaren ska fylla i vid en bröstcancerdiagnos.

Figur 6: Exempel p̊a vad användaren ska fylla i efter en ultraljudsundersökning av buk.

sort och p̊a vilken plats. Om dessa krav inte uppfylls vid ifyllning kommer
ett felmeddelande upp. Eftersom ID-numret följer med vid öppningen av
nytt formulär gjordes valet att l̊asa rutan för att det inte ska uppst̊a n̊agra
oönskade ändringar i formuläret.

För att lättare kunna navigera och hitta rätt data om rätt person i ett
visst formulär har det skapats en drop down-lista med alla ID-nummer som
finns. Det g̊ar d̊a att söka med tangenter eller genom att rulla listan med
musen för att sedan klicka p̊a önskad person.
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5 Slutsats och diskussion

De förväntningarna som fanns p̊a detta projekt fr̊an början var att det skulle
finnas en färdig databas att använda i forskningsstudien. I slutet av projektet
fanns det en databas som uppfyllde uppdragsgivarnas krav och önskem̊al. Här
följer en diskussion om projektet och en avslutande slutsats.

5.1 Valet av programvara

Microsoft Access var den programvaran som valdes till detta projekt efter
förslag fr̊an uppdragsgivarna. Uppdragsgivarna hade själva f̊att föreslaget
att antingen använda Microsoft Access eller Microsoft Excel. Microsoft Excel
skulle inte uppfylla kraven som fanns p̊a databasen d̊a det programmet inte
har de funktioner som behövdes till databasen. I det här projektet behövdes
ett databasprogram som kunde hantera inmatning av ca 150 variabler för upp
till 1000 studiepersoner. Ett mycket mindre projekt, som inte heller hade
behövt n̊agot interface ut̊at mot användaren hade kunnat använda sig av
Excel. I det här fallet behövdes en översk̊adlig databas med många relationer
mellan tabeller, fr̊agor och formulär.

Ett problem med valet av programvaran var att Microsoft Access inte
fungerar p̊a operativsystemet OS X. Det hade självklart förenklat för arbetets
g̊ang om ett liknande program som är kompatibelt med OS X hade använts,
men d̊a hade problemet istället kunnat vara att databasen sedan inte skulle
g̊a att använda p̊a sjukhusets datorer, som använder PC. D̊a vi ans̊ag att
Microsoft Access skulle uppfylla v̊ara m̊al och krav och v̊ara uppdragsgivare
hade önskat antingen Microsoft Access eller Microsoft Excel s̊a undersöktes
inte andra alternativ som hade kunnat vara likvärdigt och kompatibelt till
b̊ade Windows och OS X.

Microsoft Access är en relativt enkel programvara som var lätt att sätta
sig in i och först̊a, men änd̊a tillräckligt avancerad för att klara de kraven vi
hade p̊a funktion, design och användarvänlighet. Vi hade valt att använda
den här programvaran igen om vi skulle göra ett liknande projekt.

5.2 Färdig produkt

Den färdiga produkten uppfyller målen som sattes för projektet. De variabler,
tabeller och funktioner som uppdragsgivarna bad om finns i databasen.

Databasen är uppbyggd p̊a många drop down-listor och kryssrutor. Detta
gjordes för att minska risken för missförst̊and, för felinmatning och för att
det ska bli enklare att söka i databasen. Skulle det vara fritextrutor istället
s̊a är risken att olika personer som använder databasen skriver in resultat p̊a
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olika sätt (vänster, vä, sinister, left), men finns det färdigifyllda alternativ s̊a
minskar denna risk.

Datum kan fyllas i som användaren själv vill, men ändras sedan automa-
tiskt till formatet yyyy-mm-dd. Datum kan även väljas fr̊an en kalender som
finns inbyggd i dessa fält.

För att inte riskera att skriva fel vid inmatning av ID-nummer eller ett
personnummer lades det till en s̊a kallad indatamask. Här bestäms det allts̊a
om det ska, eller kan, lagras en bokstav eller siffra samt hur m̊anga av varje
sort och p̊a vilken plats. Om dessa krav inte uppfylls vid ifyllning kommer
ett felmeddelande upp. Eftersom ID-numret följer med vid öppningen av
nytt formulär gjordes valet att l̊asa rutan för att det inte ska uppst̊a n̊agra
oönskade ändringar i formuläret.

För att lättare kunna navigera och hitta rätt data om rätt person i ett
visst formulär har det skapats en drop down-lista med alla ID-nummer som
finns. Det g̊ar d̊a att söka med tangenter eller genom att rulla listan med
musen för att sedan klicka p̊a önskad person.

Genom de inbyggda funktionerna tabeller, och fr̊agor, i Microsoft Ac-
cess s̊a kan användaren själv filtrera informationen som finns p̊a de olika
formulären. Informationen som lagras i databasen sparas b̊ade i fr̊agor och
tabeller. Skillnaden är att i tabeller f̊as en lista p̊a den data som finns p̊a ett
visst formulär p̊a alla studiepersoner som är inskrivna p̊a det formuläret. Ge-
nom fr̊agor g̊ar det däremot att kombinera sökresultat fr̊an flera olika tabeller
och formulär och användaren kan därför filtrera sökresultatet p̊a valfritt sätt.

N̊agot som uppdragsgivarna kommer vara tvungna att ta reda p̊a är hur
databasen kan användas praktiskt p̊a flera olika kliniker samtidigt, om de
kommer ha n̊agon möjlighet att p̊a ett säkert sätt lägga upp databasen p̊a en
server eller liknande. Detta beror p̊a att alla inblandade kliniker ska behöva
komma åt databasen utan att riskera att röja n̊agon sekretess.

5.3 Framtid

Förhoppningen för framtiden är att den här databasen ska användas i forsk-
ningsstudien och förenkla för dem att n̊a sina mål. Om databasen kan hjälpa
till att analysera studiepersonerna, sjukdomarna och mutationerna p̊a ett
enkelt sätt när forskningsstudien är färdig om 5 år kan det innebära en
förbättring i preventionsprogram och kontrollprogram för de drabbade per-
sonerna vilket förhoppningsvis leder till lägre morbiditet och mortalitet i den
patientgruppen. Det skulle i s̊a fall innebära lägre kostnader för samhället
och mindre lidande för dessa personer och deras familjer.

Databasen kommer distribueras p̊a sex olika kliniker som ocks̊a ska vara
med i forskningsstudien. Dessa kliniker ligger i Ume̊a, Uppsala, Stockholm,
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Linköping, Göteborg och Lund. I och med detta kommer ett sekretessproblem
uppst̊a d̊a databasen måste ligga p̊a n̊agon sorts server eller i n̊agot internet-
moln. Detta innebär att nyckeln där informationen om personnummer och
namn kopplas ihop med studie-ID:t enbart bör g̊a att n̊as av forskningsledar-
na (uppdragsgivarna till detta projekt) och att enbart behöriga personer ska
kunna fylla i formulären. För att göra ändringar i databasens design bör ocks̊a
särskild behörighet behövas. Att lösa det problemet är ingenting som ingick
i projektet fr̊an början, men en SharePoint Server eller SharePoint Online är
tv̊a applikationer som har just det här ändamålet [19]. I det här projektet
har inga litteraturstudier eller annan efterforskning gjorts ang̊aende Share-
Point, mer än att Microsoft föresl̊ar detta. Det är dock mycket möjligt att
uppdragsgivarna inte f̊ar godkänt p̊a att använda denna metod (p̊a grund av
sekretesskrav) och f̊ar hitta en annan lösning p̊a detta.

5.4 Slutsats

Målen med projektet var att ha en ”användarvänlig och enkel” databas som
skulle inneh̊alla alla de relevanta variablerna som erh̊allits av uppdragsgi-
varna. Orden ”användarvänlig och enkel” är oerhört sv̊armätta och det är
omöjligt att p̊a ett kvalitativt sätt veta om de är uppfyllda. Dock har tät
kontakt med uppdragsgivarna alltid funnits och databasen har många g̊anger
presenterats, demonstrerats och diskuterats tillsammans med uppdragsgivar-
na. Efter dessa möten har ändringar gjorts efter önskem̊al och diskussioner
som framkommit, det har därför varit en väldigt iterativ process med myc-
ket ”gör om, gör rätt”. Uppdragsgivarna har även f̊att en demonstration p̊a
hur nya variabler kan läggas till s̊a att det kan göras vid behov under forsk-
ningsstudiens g̊ang. I slutet av projektet fanns en färdig databas som var
utformad i samr̊ad med uppdragsgivarna och som uppfyllde de behov och
önskem̊al som de hade och därför kan målen anses vara uppfyllda.
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	 	 RESEARCH	PROGRAM	
	

Molecular	Characterization	and	Clinical	Aspects	of	Germline	TP53	
Mutations	in	the	Swedish	Constitutional	TP53	Cohort.	

	
SUMMARY	
	
Constitutional	mutations	in	TP53	are	known	to	cause	Li-Fraumeni	syndrome	(LFS)	with	
a	70-100%	lifetime	risk	for	various	cancers.	The	main	cancer	types	are	osteosarcoma,	
soft	tissue	sarcomas,	breast-,	brain-	and/or	adrenocortical	tumors,	particularly	in	
children	and	young	adults.	However,	recent	studies	show	that	large	phenotypic	
variation	exists.	In	some	families	pediatric	tumors	are	more	frequent,	while	in	others	
only	breast	cancer	in	adults	is	seen.	The	underlying	cause	for	this	variation	remains	
unknown.	However,	patient	follow	up	would	differ	largely	in	families	with	risk	for	
childhood	tumors	compared	to	those	with	exclusively	risk	for	breast	cancer.	
	
In	the	Swedish	constitutional	TP53	cohort,	one	third	of	the	families	exhibit	hereditary	
breast	cancer.	The	remaining	have	LFS.	25	different	mutations	in	TP53	have	been	
identified	in	32	individual	families.	Ten	of	these	have	not	previously	been	reported	as	
germline	mutations.	In	a	first	attempt	to	describe	the	TP53	mutations,	no	obvious	
difference	in	the	mutation	spectra	was	seen	in	families	with	hereditary	breast	cancer	
compared	to	those	with	LFS.	Therefore	further	molecular	charaterization	of	the	genomic	
landscape	with	regard	to	both	the	TP53-	mutations,	as	well	as	to	genetic	modulating	
factors,	is	necessary	in	order	to	understand	the	genotype-phenotype	correlation.	
	
A	recent	small	study	has	shown	preliminary	evidence	that	an	intensive	surveillance	
program	may	greatly	reduce	morbidity	and	mortality	among	LFS	patients.	We	will	offer	
our	TP53	patients	a	similar	surveillance	program	with	careful	assessment	of	its	medical	
and	psychosocial	impact.	Moreover,	recent	studies	have	shown	promising	results	using	
targeted	drugs	that	are	specifically	directed	against	mutant	TP53.	We	want	to	further	
evaluate	the	effect	of	these	drugs	on	inherited	germline	TP53	mutations.	The	project	
thus	has	a	clinical	aspect	as	well	as	a	strong	preclinical	experimental	profile.	An	
intention	with	this	program	is	translational	education	of	clinicians	-	from	lab	bench	to	
bedside	–	which	is	necessary	to	prepare	the	clinic	for	the	”molecular	explosion”	that	is	
about	to	take	place.	It	will	also	facilitate	present	and	future	implementation	in	the	
cancer	clinic	of	upcoming	targeted	therapies.	
	
OVERALL	AIM	
	
The	objective	of	this	project	is	to	characterize	germline	TP53	mutations	from	a	
molecular,	genetic,	epigenetic	and	functional	perspective,	with	the	aim	of	increasing	the	
knowledge	of	the	phenotypic	variation	in	these	families,	and	to	improve	the	treatment,	
surveillance	and	clinical	management	of	patients	with	constitutional	mutant	TP53.	
	
SPECIFIC	AIMS	
	
-	To	outline	the	genomic	landscape	with	regard	to	TP53-mutations,	as	well	as	to	
genetic	modulating	factors	in	these	families,	in	order	to	better	understand	the	
mechanisms	of	tumor	development	and	for	genotype-phenotype	correlations.	
	
-	To	develop	a	national	surveillance	program,	as	part	of	a	research	study,	in	order	to	
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evaluate	medical	outcome	and	psychosocial	effects,	on	a	personal	as	a	well	as	familial	
level,	with	the	aim	to	increase	survival	and	quality	of	life.	
	
-	To	evaluate	the	predictive	value	of	biomarkers	such	as	circulating	tumor	DNA	(ctDNA)	
to	detect	early	phase	cancer	in	this	group	of	patients	(Ethical	approval	2013-1517-31/4	
and	amendment	2015/538-32)	.	
	
-	To	measure	the	impact	of	environmental	risk	factors	on	cancer	development	and	their	
influence	on	phenotypic	variation.	
	
-	To	characterize	the	impact	of	novel	constitutional	TP53	missense	mutations	by	
functional	analyses	using	cell-based	reporter	assays.	
	
-	To	investigate	the	anticancer	effect	of	mutant	p53-reactivating	compounds,	such	as	
APR-246	(PRIMA-1MET),	in	vitro	on	short	term	cell	cultures	from	tumors	originating	
from	patients	with	germline	TP53	mutations.	
	
BACKGROUND	
	
Families	with	a	constitutional	TP53	mutation	have	a	high	risk	of	developing	cancer	in	
childhood	and/or	early	adulthood,	but	show	a	large	phenotypic	variation.	In	some	
families,	pediatric	tumors	are	more	frequent	while	in	others	only	breast	cancer	is	seen.	
The	underlying	cause	for	this	variation	of	tumor	phenotypes	remains	unknown.	
However,	this	question	is	of	utmost	importance	for	which	surveillance	should	be	offered	
to	mutation	carriers.	Ideally,	surveillance	programs	should	be	tailored	to	the	patients’	
individual	risk	profiles	and	would	vary	largely	in	families	with	risk	for	childhood	tumors	
compared	to	those	with	exclusive	risk	for	breast	cancer.		
	
Li-Fraumeni	Syndrome	
Li-Fraumeni	syndrome	(LFS)	is	an	autosomal	dominant	inherited	cancer	syndrome	that	
causes	70-100%	lifetime	risk	of	various	types	of	cancer	[Chompret	et	al.	2001;	Tinat	
2009].	Four	so-called	core	cancers	comprise	80%	of	all	LFS	tumors	i.	e.	premenopausal	
breast	cancer	(30%),	brain	tumors	(14%),	adrenocortical	carcinomas	(6%),	as	well	as	
osteo	(13%)-	and	soft	tissue	sarcomas	(17%).	The	median	age	of	tumor	onset	is	25	years	
and	children	have	up	to	15%	risk	of	developing	cancer	before	the	age	of	15	years.	The	
diagnosis	is	based	on	clinical	criteria.	The	underlying	cause	of	LFS	is	a	constitutional	
mutation	in	TP53.	The	prevalence	of	TP53-	mutation	carriers	in	the	Western	world	is	
between	1/5000	-	1/20000	[Chompret	2001].	According	to	these	numbers,	the	number	
of	mutation	carriers	in	Sweden	would	be	estimated	to	be	450-1800.	
	
Hereditary	Breast	Cancer	
Currently,	a	national	study	in	Sweden,	named	the	SWEA	study	(Swedish	BRCA1	and	
BRCA2	extended	analysis),	is	ongoing	with	the	purpose	to	identify	other	genes	that	can	
cause	hereditary	breast	cancer	in	addition	to	the	well	known	BRCA1	and	BRCA2.	TP53	
was	included	in	the	SWEA-study	due	to	recent	publications	that	have	shown	that	4-13%	
of	all	women	with	breast	cancer	before	36	years	have	TP53	mutations,	regardless	of	
family	history	[Lalloo	2006].	Thus	a	number	of	TP53	mutation	carriers	are	identified	
through	a	family	history	of	breast	cancer	rather	than	the	classical	LFS.		
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TP53:	gene	and	protein	
TP53	gives	rise	to	at	least	twelve	different	protein	splice	forms	and	affects	a	multitude	of	
different	genes	and	pathways	that	vary	over	time	and	between	different	cell	types,	
making	genotype-phenotype	correlation	complex	{Surget,	2013	#23}.	Somatic	TP53	
mutations	are	found	in	50%	of	all	sporadic	tumors.	The	mutations	found	in	LFS	are	
usually	localized	to	the	DNA	binding	domain	and	often	affect	all	splice	forms	{Malkin,	
2011	#21}.	
	
The	p53	protein	consists	of	a	transactivation	domain,	a	proline-rich	region,	a	DNA	
binding	domain,	a	tetramerization	domain	and	a	regulatory	region	{Malkin,	2011	#21}.	
In	its	active	form,	four	p53	monomers	dimerise	to	form	a	tetrameric	transcription	factor.	
The	protein	is	normally	found	at	low	levels	in	the	cell	because	it	is	bound	by	MDM2,	
leading	to	ubiquitination	and	degradation	of	p53.	The	protein	expression	is	up	regulated	
by	various	types	of	cellular	stress	such	as	DNA	damage,	hypoxia,	oncogenic	activation	
etc.	The	p53	protein	has	multiple	functions	and	is	referred	to	as	the	"guardian	of	the	
genome"	due	to	its	key	role	in	tumor	development	including	roles	in	cell	cycle	arrest,	
DNA	repair	and	apoptosis.	
	
Current	Surveillance	Program	for	LFS	and	recent	studies	
There	is	no	national	surveillance	program	for	LFS	in	Sweden	and	each	LFS	family	
often	has	contact	with	different	physicians	with	no	national	consensus	as	to	their	follow-
up.	Generally,	female	carriers	are	offered	annual	clinical	and	radiological	breast	check-
ups	from	20	years	of	age	with	breast	MRI	and	ultrasound	with	mammography	added	
from	40	years	of	age.	In	addition,	the	option	of	prophylactic	mastectomy	should	be	
discussed.	However,	children	and	men	will	often	contact	a	physician	only	if	they	
experience	symptoms.	
	
A	recent	article	suggests	that	a	more	intensive	monitoring	program	for	LFS	may	be	of	
clinical	benefit	[Villani	2011].	This	stresses	the	importance	of	additional	surveillance	
studies	in	order	to	ensure	increased	survival	of	these	patients.	There	is	some	evidence	
that	surveillance	for	LFS	can	give	family	members	a	sense	of	control	over	their	situation	
and	thus	a	larger	sense	of	security	{Lammens,	2010	#8},	but	psychosocial	aspects	need	
further	study.			
	
STUDY	DESIGN	
	
All	individuals	with	a	known	constitutional	TP53	mutation	and/or	a	50%	risk	of	
inheritance	will	be	offered	inclusion	in	the	study.	Patients	will	receive	oral	and	written	
information	about	the	study	by	the	examining	doctor	at	each	national	site,	and	will	also	
be	designated	a	contact	person	at	each	site.	Data	will	be	reported	to	the	central	
coordinator	at	the	Stockholm	site.	Patient	recruitment	at	the	Stockholm	site	will	mainly	
take	place	at	the	oncology	clinic,	Radiumhemmet	but	also	at	clinical	genetics	and	at	the	
pediatric	oncology	unit,	Astrid	Lindgrens	childens	hospital.	The	molecular	studies	will	
be	performed	in	the	research	facilities	of	the	co-applicants,	but	mainly	in	the	
laboratories	of	Bajalica	Lagercrantz	and	Wiman	at	CCK,	Karolinska.	
	
TP53	national	registry		
The	TP53	national	registry	will	be	research-based.	It	will	be	administered	by	a	local	
coordinator.	The	registry	will	only	be	available	to	those	participating	in	the	research	
project.	Patient	identification	will	be	saved	separately	in	order	to	ensure	anonymity.	The	
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registry	will	include:	family	number,	pedigree	information,	mutation,	age	at	inclusion,	
which	controls	the	patient	participates	in,	cancer	diagnoses	(verified	from	the	regional	
cancer	registry),	incidental	findings	and	further	investigations,	risk	factors	for	cancer	
such	as	BMI,	smoking	etc,	psychosocial	factors	and	(if	applicable)	date	and	cause	of	
death	(verified	from	the	causes	of	death	registry).		
	
Biobank	and	molecular	studies	
Initially,	five	peripheral	blood	samples	will	be	drawn	from	each	adult	patient	and	one	
optional	sample	from	each	child.	Two	EDTA	tubes	will	be	used	for	extraction	of	DNA	and	
RNA	and	three	gel-plugged	special	plasma	tubes	will	be	used	for	extraction	of	cell	free	
tumor	DNA	and/or	other	plasma	biomarkers.	Once	a	year,	three	additional	tubes	for	
extraction	of	cell	free	tumor	DNA	and/or	other	plasma	biomarkers	will	be	collected	from	
adult	patients	and	this	part	of	the	study	an	approved	ethical	permission	for	adults	
(2013-1517-31/4	and	amendment	2015/538-32).	If	the	patient	is	operated	on,	tumor	
specimens	and	a	skin	biopsy	will	be	collected	for	cell	culture	and	molecular	studies.		
	
In	order	to	study	additional	modifying	factors	that	may	affect	age	of	onset	and	type	of	
cancer	in	families,	whole	exome	and/or	whole	genome	massive	parallel	sequencing	
(MPS)	will	be	performed	followed	by	analysis	of	genetic	variants	in	genes	that	interact	
with	or	are	downstream	of	p53,	as	well	as	all	known	cancer	genes	and	other	candidate	
modifiers	such	as	copy	number	variations.	We	have	established	collaboration	with	
SciLife	(E	Fredlund)	at	Karolinska	Institutet	and	have	access	to	bioinformatic	expertise	
for	the	analyses	of	the	data.	If	needed,	complementary	analysis	with	e.g.	complete	
genome	hybridization-array	or	other	genetic	techniques	may	be	carried	out	with	the	aim	
of	identifying	modifying	factors.	In	addition,	RNA	analysis	including	whole	
transcriptome	analysis	and	specific	tests	to	determine	the	impact	of	the	families’	
mutations	on	the	different	splice	forms	will	also	be	performed.		
	
Moreover,	we	will	investigate	the	anticancer	effect	of	mutant	p53-reactivating	
compounds,	such	as	APR-246	(PRIMA-1MET),	by	in	vitro	studies	on	short-term	cell	
cultures	obtained	from	tumors	from	patients	with	germline	TP53	mutations.	
Complementary	analyses	with	western	blot	and	other	techniques	will	be	performed	in	
order	to	determine	the	configuration	and	effect	of	the	induced	p53.	Recently,	a	
synergistic	effect	on	the	induction	of	apoptosis	in	TP53-mutated	cells	was	observed	by	
combining	APR-246	with	platinum	based	chemotherapeutic	compounds	(Fransson	et	al,	
in	manuscript).	The	ability	of	APR-246	to	induce	full-length	p53	in	cells	with	mutations	
in	TP53	will	be	confirmed	by	Western.	We	will	assess	whether	the	induced	p53	is	
correctly	folded	and	transcriptionally	active,	and	if	it	can	trigger	cell	cycle	arrest	and/or	
apoptosis.	We	will	also	elucidate	the	mechanism	for	induction	of	readthrough,	with	
focus	on	the	proof-reading	process	during	protein	translation.	This	will	be	performed	in	
tight	collaboration	with	K	Wiman´s	group	at	CCK	(Cancer	Center	Karolinska)	who	are	
continously	developing	novel	readthrough-inducing	compounds	that	can	restore	the	
expression	of	full	length	p53	in	tumors	carrying	mutations	in	TP53.		
	
Putative	tumor	markers	will	be	studied	in	plasma	including	cell	free	tumor	DNA,	which	
can	be	detected	at	low	levels	by	MPS	and	is	a	possible	early	marker	of	malignancy.	
Functional	analyses	of	novel	missense	mutations	are	on-going	using	a	cell-based	
reporter	assay	approach.	In	this	assay,	novel	mutations	are	introduced	into	normal	p53	
cDNA	by	site	directed	mutagenesis.	The	activity	of	the	mutated	p53	will	be	evaluated	in	
vitro	using	two	cell	lines	ARN8	(human	melanoma)	and	T22	(murine	prostate-derived	
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cell	line).	
	
In	order	to	facilitate	the	interpretation	of	the	results	from	the	above	studies,	non-carrier	
relatives	will	be	asked	if	they	would	like	to	participate	in	the	non-surveillance	arm	of	the	
study	where	they	can	give	samples	to	the	biobank	and	participate	in	the	psychosocial	
evaluation.	
	
Details	of	surveillance	program	
Adults	and	children	15	years	or	older	with	a	TP53	mutation	will	be	offered	regular	
surveillance	with		whole-body	MRI,	brain	MRI	and	for	women,	breast	MRI	and	
ultrasound	of	the	breast,	see	figure	1A.		
	
Whole-body	MRI	will	be	performed	primarily	at	the	nearest	specialist	clinic	having	
expertise	in	the	procedure	and	the	follow	up	program.	The	protocol	is	developed	to	
provide	a	whole	body	examination	with	sufficient	sensitivity	within	a	reasonable	
examination	time.	The	use	of	intravenous	contrast	will	be	limited	to	situations	where	it	
is	required	for	diagnostic	purposes	(breast	MRI	and	extended	follow-up	investigations).	
Despite	sufficient	sensitivity,	the	baseline	whole	body	MRI	procedure	is	estimated	to	
generate	need	for	additional	diagnostic	examinations	(mainly	ultrasonography	or	
dedicated	MR-examinations)	in	about	20%	of	the	patients.	All	MRI	results	will	be	read	
and	reported	by	the	local	radiology	team,	but	also	a	second	read	will	be	performed	by	
the	specialised	diagnostic	radiology	team	in	Sweden	led	by	L	Blomqvist	(Radiology	Unit,	
Karolinska	University	Hospital)	with	expertise	in	radiological	oncological	diagnostics	in	
children	and	adults.	The	results	will	be	communicated	to	the	patient’s	physician	after	
discussion	at	a	multidisciplinary	conference.		
	
	

	
	
	Figure	1:	Surveillance	program	for	(A)	individuals	older	than	15	years	with	constitutional	
TP53	mutation.	Breast	MRI	will	be	performed	according	to	standard	procedures.	
Mammography	may	be	added	from	the	age	of	40	years.	Surveillance	for	(B)	children	younger	than	15	years	
with	50%	risk	of	a	TP53	mutation.	MRI:	magnetic	resonance	imaging,	RWB-MRI:	Rapid	whole	body-MRI;	Abd:	
abdominal;	US:	ultrasound;	U-cort:	steroid	metabolite	profile	in	urine.	
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The	protocol	for	surveillance	will	differ	for	children	(Figure	1B).	For	children,	the	
control	program	is	tailored	to	the	increased	risk	of	adrenal	corticocarcinomas.	These	
tumors	are	generally	hormone-producing	and	can	therefore	be	screened	for	
biochemically	in	a	urine	sample.	In	addition,	the	family	will	receive	detailed	information	
on	which	symptoms	to	be	aware	of	and	when	to	contact	their	contact	person	and/or	
physician	for	further	investigations.	
	
PSYCHOSOCIAL	ASPECTS	
 
It has been shown that about one fourth of all members of LFS families experienced cancer-
specific anxiety and have psychosocial problems of clinical grade. Female gender, weak 
social support, lower quality of life, higher perceived risk of having a TP53 mutation, and a 
larger number of family members with cancer increased the risk of psychosocial problems 
{Peterson, 2008 #49;Lammens, 2010 #10;Gopie, 2012 #48}. In order to measure 
psychological health in our study cohort, we will as far as possible use the same 
questionnaires that have been previously used in LFS families:  
 
"LFS-specific distress" 
"LFS-specific distress" is the intrusion subscale of the "Impact of Event Scale" of which a 
Swedish version has been validated {Horowitz, 1979 #85;Sveen, 2010 #99}. 
 
"LFS-related anxiety" 
LFS-related anxiety measured with a questionnaire consisting of eight questions, developed 
from the Cancer Worry Scale (CWS) {Lerman, 1997 #121;Douma, 2010 #115}. Needs to be 
translated to Swedish and validated. 
 
"The Short Form-36 Health Survey, SF-36" 
The Short Form-36 Health Survey, SF-36 is a generic quality of life instrument {Ware, 1992 
#126}. The Swedish version has been validated and there are normative data for the Swedish 
population.  
 
PRELIMINARY	RESULTS		
	
The	Swedish	Clinical	TP53	Study	Group	
In	Sweden,	a	national	clinical	TP53	study	group	was	formed	in	2013	with	the	overall	
objective	to	improve	the	survival	in	this	patient	population	by	establishing	a	nation-
wide	registry	for	families	with	germline	TP53	mutations	and	to	develop	and	implement	
a	clinical	surveillance	program	for	molecularly	defined	families	with	LFS	as	well	as	with	
hereditary	breast	cancer.	This	work	has	been	lead	by	the	applicants	(Emma	Tham	and	
Svetlana	Bajalica	Lagercrantz).	The	Stockholm	site	consists	of	a	multidisciplinary	team	
that	has	met	on	a	regular	basis	for	discussions	and	the	participants	are	Dr.	Svetlana	
Bajalica	Lagercrantz	(Oncology),	Dr.	Emma	Tham	(Clinical	genetics),	Dr.	Lennart	
Blomqvist	(Radiology),	Dr.	Anna	von	Wachenfeldt	Väppling	(Oncology),	Dr.	Linda	
Thoren	(Oncology),	Prof.	Yvonne	Brandberg	(Psychology),	Dr.	Margaretha	Blomgren	
(Pediatics),	Dr.	Niklas	Pal	(Pediatics),	and	Dr	Per	Kogner	(Pediatrics).	
	
The	Swedish	cohort	
The	Swedish	constitutional	TP53	cohort	consists	to	date	of	in	total	32	families:	19	
kindreds	were	identified	as	either	LFS	or	LFS-like	families.	Twelve	had	hereditary	breast	
cancer	and	were	screened	for	mutations	in	TP53	as	part	of	the	national	research	project	
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(SWEA,	The	SWE-BRCA	Extended	Analysis).	One	patient	with	a	TP53	deletion	was	en	
passant	identified	through	a	syndrome	investigation.	25	different	mutations	were	
identified	(Figure	1),	comprising	8	nonsense/frameshift-,	13	missense/in-frame-	and	3	
splice-mutations.	In	addition,	one	family	was	found	to	carry	a	large	deletion	on	17p12-
13	encompassing	more	than	70	genes	including	the	TP53	gene.	In	six	of	the	families,	a	de	
novo	mutation	was	identified	and	three	of	these	were	mosaic.	Of	the	25	different	
mutations,	ten	have	not	been	reported	previously	as	germline	mutations	in	the	hgmd	or	
iarc	databases.	Five	have	not	been	reported	as	somatic	mutations	in	the	iarc	or	cosmic	
databases	either.	Four	of	these	were	frameshift	mutations	that	disrupted	the	major	
transcript	of	TP53	and	were	thus	classified	as	pathogenic.		
	

	 	
	
Figure	2.	Mutations	in	the	DNA-binding	domain	(blue)	of	TP53	were	identified	to	the	same	degree	in	the	
families	with	hereditary	breast	cancer	as	in	those	with	classical	LFS/LFS-like	history.	There	was	no	evident	
difference	in	the	proportion	of	truncating	(red)	or	missense	(black)	mutations	between	the	two	groups.	
	
	
ETHICAL	ASPECTS	
	
There	are	many	ethical	issues	regarding	a	hereditary	disease	with	a	high	risk	of	cancer.	
Oncogenetic	clinics,	however,	have	long	experience	with	the	ethical	implications	of	pre-
symptomatic	testing,	surveillance	programs	and	family	investigations	and	can	offer	
structured	genetic	counselling.	In	addition,	the	oncological	departments	have	a	long	
experience	of	surveillance	in	high-risk	individuals	and	can	provide	detailed	information	
on	the	pros	and	cons	of	prophylactic	surgery	and	control	programs	and	can	also	provide	
psychological	support.	In	our	experience,	individuals	with	a	high	risk	of	cancer	and	their	
healthy	relatives	are	highly	motivated	to	participate	in	molecular	and	clinical	studies	
that	have	the	possibility	of	leading	to	improved	care.		
	
All	blood	and	tissue	sampling	will	be	done	as	part	of	clinical	routine	and	will	not	entail	
additional	risks.	The	molecular	studies	will	entail	analysis	of	the	entire	genome,	but	the	
chance	of	incidental	genetic	findings	unrelated	to	cancer	risk	is	small.	The	oncogenetic	
clinic	has	a	long	experience	of	handling	such	incidental	findings	and	we	will	follow	
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established	clinical	guidelines	if	this	situation	occurs.	By	introducing	the	surveillance	
program	as	part	of	a	research	program,	we	also	have	the	opportunity	to	study	not	only	
the	medical,	but	also	the	psychological	consequences	and	will	be	able	to	determine	
whether	or	not	surveillance	increases	anxiety	and	psychological	illness.	As	always	when	
a	new	method	is	introduced,	there	may	be	unknown	risks.	One	possibility	is	the	risk	of	
incidental	findings	detected	by	whole	body	MRI.	However,	our	study	population	consists	
of	mainly	young	adults,	so	we	expect	the	rate	of	incidental	findings	to	be	low.	Also,	the	
examinations	are	repeated	over	a	period	of	three	to	five	years	with	the	first	
investigation	acting	as	baseline.	Thus	we	expect	fewer	incidental	findings	in	subsequent	
years.	
	
The	national	clinical	TP53	study	group	has	thoroughly	discussed	the	protocol	for	
surveillance	of	children	in	LFS	families.	The	question	has	also	been	presented	and	
discussed	at	national	pediatric	oncology	meetings.	Children	with	risk	for	LFS	have	the	
highest	risk	of	developing	pediatric	tumors	before	five	years	of	age.	At	this	young	age,	
MRI	requires	general	anaesthesia,	which	always	entails	a	small	risk.	As	there	is	as	yet	no	
clear	evidence	for	benefit	from	whole	body	MRI	in	TP53	mutation	carriers,	we	have	
decided	not	to	include	MRI	in	the	child	surveillance	in	our	research	program.	However,	
if	our	and/or	international	studies	can	show	benefit	from	MRI	in	this	patient	group,	its	
use	in	surveillance	of	children	may	be	reconsidered.	
	
PATIENT	BENEFIT	
	
Families	with	germline	mutations	in	TP53	suffer	from	high	risk	of	cancer	and	lifelong	
anxiety.	Further	molecular	studies	will	aid	us	in	determining	the	family-specific	cancer	
risk	with	respect	to	e.g.	childhood	tumors	or	exclusive	risk	for	breast	cancer.	An	
evaluation	of	a	structured	surveillance	program	will	enable	us	to	offer	an	evidence	
based	surveillance	strategy	for	each	family.	Our	study	will	also	contribute	to	the	
characterization	of	novel	germline	mutations	and	to	the	development	of	targeted	
therapy,	which	is	of	utmost	importance	in	these	individuals	due	to	their	high	risk	of	
multiple	primary	tumors.	In	addition,	the	discovery	of	biomarkers	such	as	cell	free	
tumor	DNA	in	plasma	may	enable	even	earlier	diagnosis	of	cancer	thus	reducing	the	
burden	of	chemotherapy	during	life	and	leading	to	increased	survival.	
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INFORMATION TILL PATIENT - VUXEN 
 

Bästa Patient! 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en vetenskaplig studie som kallas ”Molekylär 
karakterisering och kliniska aspekter på familjära cancersyndrom orsakade av medfödda 
TP53 mutationer i den svenska befolkningen”. Innan du bestämmer dig för om du vill delta i 
studien är det viktigt att du förstår varför studien utförs, vad den kommer att innebära samt att 
du fått svar på de frågor du har. Studien är godkänd av en oberoende etikprövningsnämnd. 
 
Vilka kan vara med i studien? 
För att vara med i studien ska du vara bärare av en medfödd TP53 mutation.  
 
Studiens syfte 
Studiens huvudsyfte är att utforma ett kontrollprogram för familjer med en medfödd TP53-
mutation för att utvärdera möjligheten att upptäcka cancersjukdom i tidigt stadium. Dessutom 
vill vi etablera en biobank för vidare analyser för att bättre förstå de bakomliggande 
mekanismerna till sjukdomsutvecklingen. Vi vill även utvärdera effekten av substanser som är 
speciellt riktade mot celler med mutationer i TP53.  
 
Studien består av kvalitetsregister, biobank och utvidgat kontrollprogram 
Kvalitetsregistret kommer att innehålla information avseende cancerdiagnoser, riskfaktorer, 
släkthistoria, livskvalitet m.m.  
Biobanken kommer utgöras av ffa blodprover. Om du opereras skulle vi dessutom vilja ta en 
liten (millimeterstor) tumörbit och en liten hudbiopsi i samband med operationen.  
 
Det utvidgade kontrollprogrammet kommer innefatta återkommande läkarbesök, ultraljud och 
magnetkamera undersökningar under 5 års tid enligt nedanstående bild. 
 
 

      
        Figur 1: Översikt över provtagningar samt kontroller inom studien 
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Studien planeras pågå i fem år. Resultaten kommer att påverka utformningen av ett framtida 
kontrollprogram. Det är viktigt att notera att det framtida kontrollprogrammet kan komma att 
skilja sig från det som här erbjuds, eftersom det inte är helt säkerställt för alla tumörformer att 
det är en fördel med tidig upptäckt. Denna studie skall hjälpa oss att utvärdera detta.  
 
Hur påverkar studiedeltagandet mitt omhändertagande? 
Det är helt frivilligt att delta i detta forskningsprojekt. Om du inte väljer att delta kommer du 
följas upp enligt gällande riktlinjer. Om du redan deltar i andra kontroller eller har planerat en 
förebyggande operation av t.ex. brösten, kan du fortsätta med dessa och samtidigt ingå i 
relevanta delar av studien. Om du samtycker och senare skulle ångra dig, har du möjlighet att 
när som helst begära att de sparade frågeformulären och proverna förstörs och dessa kommer då 
inte användas för ytterligare analyser.  
 
Hur får jag veta vilka data som samlats om mig? 
Proverna som tillvaratas kommer att sparas i en biobank och kommer vara avidentifierade. Doc 
Svetlana Bajalica Lagercrantz har huvudansvaret för såväl biobanken som kodnyckeln och 
ingen obehörig kommer ha tillgång till kodnyckeln. De tillvaratagna proverna får endast 
användas på det sätt som du har gett Ditt samtycke till.  
 
Vi kommer att upprätta ett dataregister med dina och andra deltagares personuppgifter. 
Personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för registret är Karolinska Institutet, 171 77 
Stockholm, tel 08-524 800 00. Vill du ha reda på vilka uppgifter som finns registrerade kan du 
skriftligen begära detta hos Doc Svetlana B Lagercrantz, CCK R8:00, Karolinska 
universitetssjukhuset, Solna, 171 76 STOCKHOLM, tel 08-517 717 97. Dina svar och dina 
resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
 
Du är försäkrad via den allmänna patientförsäkringen. För uppgifter om hälsa och andra 
personliga förhållanden råder stark sekretess.  
 
 
 
Om du vill ha ytterligare information, kontakta nedanstående ansvariga läkare: 
 
Emma Tham, MD PhD   Svetlana Bajalica Lagercrantz, MD PhD 
Läkare, Klinisk Genetik    Läkare, Onkologkliniken 
Karolinska Stockholm     Karolinska Stockholm   
Tel nr: 08-517 704 55    Tel nr: 08-517 717 97 
emma.tham@karolinska.se   svetlana.lagercrantz@ki.se 
 
 
Lokalt ansvarig läkare: 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
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INFORMERAT SAMTYCKE 
 
Jag har fått muntlig information och tagit del av den skriftliga informationen ovan samt har haft 
möjlighet att ställa frågor och har fått tillfredställande svar på dem. Jag har förstått att mitt 
deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan någon förklaring och utan att 
detta på något sätt påverkar den vård jag får. 

 
Jag samtycker till: 
• att delta i studien ”Molekylär karakterisering och kliniska aspekter på familjära 

cancersyndrom orsakade av medfödda TP53 mutationer i den svenska befolkningen”.  
 

• att forskargruppen kan upprätta ett dataregister med mina personuppgifter. 
 

• att relevanta uppgifter inklusive information om kontroller, vidare utredningar, 
behandlingar, operationer, utlåtanden om tumörens utseende, cancerdiagnoser får insamlas 
från cancerregistret, sjukvårdsjournaler och andra register. 

 

• att resultaten från denna studie kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Alla 
personer, röntgenbilder, tumörbilder och släktträd kommer att vara avidentifierade i 
publikationen. 

 
 
Genom min underskrift samtycker jag till ovanstående samt till deltagande i 
(ringa in svaret): 
 
- Biobank (blodprov, ev tumörmaterial och hud) samt molekylära analyser JA / NEJ 
 
- Frågeformulär (riskfaktorer och livskvalitet)     JA / NEJ 
 
- Utvidgat kontrollprogram        JA / NEJ 
 
 
 
 
Underskrift:……………………………………………………………………………...…. 
 
Namnförtydligande: ……………………………………………………………………….. 
 
Personnummer:…………………………………Datum:………………………………….. 
 
Telefonnummer:………………………………………………………………………….... 
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Bilaga  
 
 

UTVIDGAD INFORMATION OM STUDIEN  
”Molekylär karakterisering och kliniska aspekter på familjära cancersyndrom 

orsakade av medfödda TP53 mutationer i den svenska befolkningen” 
 
 
Vilket syfte har studien? 
Projektets huvudsyfte är att utforma ett kliniskt tillämpbart kontrollprogram för familjer med en 
medfödd TP53-mutation för att upptäcka eventuella tumörer tidigare och därmed förbättra 
överlevnaden. Vi vill dessutom etablera en biobank med vävnadsmaterial för att möjliggöra  
djupare studier i syfte att 1) bättre förstå mekanismerna bakom de olika tumörtyperna i de olika 
familjerna och insjuknande åldrarna, 2) utvärdera möjligheten att använda biomarkörer så som 
cirkulerande tumör DNA (ctDNA) för att upptäcka cancer i tidigt fas, samt 3) för att utvärdera 
effekten av substanser som är speciellt riktade mot celler med mutationer i TP53. 
 
Bakgrund och studiens betydelse 
Li-Fraumeni syndrom (LFS) är ett autosomalt dominant nedärvd cancersyndrom som medför en 
ökad risk för insjuknande i olika cancertyper och som uppträder hos både barn och vuxna. 
Kvinnor har högre risk än män p.g.a. den höga risken för bröstcancer. Dessutom har individer 
med LFS en hög risk att utveckla flera olika tumörer. Den bakomliggande orsaken till LFS är en 
medfödd mutation i TP53-genen.  Denna gen kodar för ett protein som kallas p53 som normalt 
skyddar celler från cancer. Bärare av en TP53 mutation har ett defekt p53 protein och därmed en 
ökad risk för cancer. Idag erbjuds alla kvinnor med en TP53 mutation bröstkontroller och 
information om förebyggande operation av brösten. Män och barn erbjuds kontakt med 
sjukvården vid symtom.  
 
Vissa familjer med TP53-mutationer uppvisar enbart en ökad risk för bröstcancer. Vi vet idag 
inte varför olika familjer har olika sjukdomsbild eller varför vissa individer i en TP53-familj 
drabbas av flera tumörer vid ung ålder och inte andra. Genom att studera riskfaktorer i miljön, 
släkthistoria och genetiska faktorer hoppas vi kunna förstå sjukdomsmekanismerna bättre.  
 
Man vet idag att tidig upptäckt av cancer ger i de flesta fallen större chans till bot. Därför ingår 
ett kontrollprogram i denna studie (se Figur 1). Ett annat sätt att diagnosticera cancer i ett tidigt 
stadium är genom att leta efter cancermarkörer i blodet. Dessa markörer kan vara olika proteiner  
eller så kallat cirkulerande tumör DNA (ctDNA). Vi kommer att, inom ramen för studien, 
utvärdera om dessa markörer kan användas istället för eller som ett komplement till 
röntgenmetoder.  
 
Dessutom finns det några nya substanser som kan påverka skadat p53-protein så att detta kan 
börja fungera bättre igen. Vi kommer att testa några av dessa substanser på tumörceller från 
studiepersoner som har opererats för cancer. Om resultaten visar på en god effekt, kan kanske 
dessa substanser vidareutvecklas till framtida läkemedel för individer med medfödda TP53 
mutationer.  
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Vad ingår i studien? 
 
Kvalitetsregister och frågeformulär: Vi kommer att samla in information om eventuella 
cancerdiagnoser, operationer, kontroller och vidare utredningar inom vården. För detta behövs 
ditt samtycke till att vi får ta del av relevant journalinformation samt data från relevanta register 
så som cancerregistret. Du kommer därutöver att tillfrågas om information avseende tidigare 
cancerdiagnoser, riskfaktorer såsom rökning mm., information om sociala faktorer (utbildning, 
yrke, nätverk), samt släkthistoria med släktträd. Vi kommer även be dig fylla i frågeformulär 
som berör psykosocial hälsa och oro vid start och vid de årliga uppföljningarna.  
 
Biobank: Du kommer att tillfrågas att lämna fem blodprover (5x8ml) vid studiens start och tre 
blodprover (3x8ml) vid uppföljningarna. I de fall du opereras, skulle vi också vilja tillvara ta en 
liten bit från operationsmaterialet (hud och i förekommande fall tumörvävnad) för senare 
analyser. 
 
Molekylära analyser: En omfattande genetisk analys av alla kända gener kommer att utföras på 
ditt prov för att leta efter genetiska riskfaktorer och skyddande faktorer. Samma metod kommer 
att utföras på ctDNA. Analysen görs på ett avidentifierat prov. Analyser för att utvärdera 
effekten av oklara genvarianter av TP53, för att testa specifika p53-behandlingar samt för att 
verifiera andra fynd som kan ha betydelse för cancerutvecklingen kommer att utföras. 
 
Utvidgat kontrollprogram: Alla deltagare kommer årligen få träffa en läkare för kliniska 
kontroller, samt utföra magnetkamera undersökningar (MR) av hela kroppen och av hjärnan 
(Figur 1). Dessa undersökningar tar 60-90 minuter. Kvinnor kommer därutöver att erbjudas 
årliga bröstkontroller med MR samt ultraljud. Mammografi undersökningar kan komma att 
läggas till efter 40 års ålder. Metoderna kan komma att upptäcka små tumörer men även påvisa 
godartade förändringar. Dessa kan behöva utredas vidare med kompletterande röntgenanalyser 
och med provtagningar från området. Detta kan förstås skapa extra oro och vi vill därför följa 
upp hur detta påverkar dig.  
 
Finns det några risker med studien? 
Om kontrollerna påvisar oklara förändringar kan dessa behöva utredas med kompletterande 
undersökningar och provtagningar, vilka kan orsaka obehag och extra oro. Om den vidare 
utredningen visar att förändringen var godartad kan det uppfattas som att dessa undersökningar 
således ha utförts i onödan.  
 
 
Finns det några fördelar med studien? 
Om ovan nämnda undersökningar däremot påvisar en tumör i tidigt stadium så finns en större 
chans till bot med operation och annan behandling. Vi hoppas kunna ge dig och dina släktingar 
mer anpassad information om era risker och bättre råd om uppföljning efter studiens slut. 
Dessutom hoppas vi kunna identifiera nya möjligheter till framtida behandling och uppföljning. 
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INFORMATION TILL PATIENT – BARN/UNGDOM 
 

Bästa Patient! 
 
Vi vill fråga dig (och dina föräldrar), om du vill vara med i en forskningsstudie som heter 
”Molekylär karakterisering och kliniska aspekter på familjära cancersyndrom  
orsakade av medfödda TP53 mutationer i den svenska befolkningen”. 
 
Vilka kan vara med i studien? 
För att vara med i studien ska du tillhöra en familj som har ett ärftlig TP53 anlag.  
 
Syftet med studien 
Meningen med studien är att se om ett kontrollprogram kan hjälpa barn som tillhör en familj där 
det finns en ökad risk för cancer på grund av ett ärftligt anlag i genen TP53. Vi vill även lära oss 
mer om varför vissa personer drabbas av cancer och inte andra. Dessutom vill vi leta efter nya 
framtida behandlingar för de sorter av cancer som finns i din familj 
 
Studien består av: 
Frågeformulär och prover. Här kommer vi att fråga dig om du har några andra sjukdomar, eller 
annat som kan påverka din hälsa. Vi kommer be dig svara på ett frågeformulär. Om du ändå ska 
lämna ett blodprov av annan anledning kommer vi att fråga om du också vill lämna ett blodprov 
till den här studien. Vi vill också fråga om du, ifall du opereras, skulle vilja lämna en liten 
hudbit (millimeter-stor ) och också en liten bit av den knöl som eventuellt opereras.  
Du kan också delta i studien utan att lämna blodprov eller prov i samband med eventuell 
operation.  
 
Deltagande i kontrollprogram. Kontrollprogrammet innebär att du får träffa en läkare två 
gånger om året. Du kommer också att få göra en ultraljudsundersökning av magen. Genom att 
hålla en dosa vid sidan av naveln kan man se in i magen, det gör inte ont. Du kommer också att 
få lämna ett urinprov flera gånger per år. Se bilden nedan. Dessutom kommer du och din familj 
att få information om vilka symtom man skall vara uppmärksam på och när du bör söka läkare. 
 

        
            Figur 1: Bild som visar kontrollerna inom studien  
 

Bilaga C Patientinformation för barn och ung-

dom

,



  
gTP53_barn/ungdom 

 

 2 av 3 
 

Du kan välja att bara svara på frågeformuläret eller enbart delta i kontrollprogrammet. Du får 
bestämma själv (tillsammans med dina föräldrar) om du vill delta i denna studie.  
 
Studien planeras ta fem år. Efter detta kan vi komma att ändra på hur vi följer upp dig. Kanske 
tar vi bort någon av dessa undersökningar, kanske tillkommer nya. Vi vet nämligen inte om det 
alltid är en fördel att upptäcka alla tumörer tidigt, även om det oftast är det. Det är en av sakerna 
som vi vill ta reda på med denna studie.  
 
Finns det några risker med studien? 
Med kontrollerna hoppas vi kunna upptäcka en cancer innan du blir sjuk av den. I de flesta fall 
kommer undersökningen av magen att vara normal, men om man ser någonting med ultraljudet 
som man inte riktigt vet vad det är, kan man behöva undersöka dig med en annan typ av 
undersökning. Man kanske även behöver ta några prover på det man ser på samma sätt som om 
du hade varit sjuk. Detta kan vara jobbigt och kan göra ont. Om vi sedan kommer fram till att 
det var något normalt och ofarligt kommer du att ha haft obehag i onödan.  
 
Finns det några fördelar med studien? 
Om vi däremot, med dessa kontroller, hittar en liten cancer, kan vi operera dig eller behandla 
dig tidigare än annars - vilket vi tror är bättre för dig. Vi hoppas kunna ge dig en bättre hjälp i 
framtiden. Vi hoppas också kunna vara med och utveckla nya mediciner som kan hjälpa dig och 
din familj i framtiden. 
 
Vad händer om jag inte tackar ”ja” till denna studie?  
Om du redan går på kontroller, eller har kontakt med en läkare, kommer du att fortsätta med det 
precis som idag. Om du tackar ”ja” till att delta, men ångrar dig senare, behöver du inte längre 
vara med i studien.   
 
Hur får jag veta mer? 
Du kan alltid ta kontakt med din läkare eller med oss som är ansvariga (se nedan) för mer 
information om studien och om vilka uppgifter vi har om dig.  
 
 
Emma Tham, MD PhD   Svetlana Bajalica Lagercrantz, MD PhD 
Läkare, Klinisk Genetik    Läkare, Onkologkliniken 
Karolinska Stockholm     Karolinska Stockholm   
Tel nr: 08-517 704 55    Tel nr: 08-517 717 97 
emma.tham@karolinska.se   svetlana.lagercrantz@ki.se 
 
 
Lokalt ansvarig läkare: 
 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
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INFORMERAT SAMTYCKE 
 

Jag har fått information om denna studie och har fått svar på mina frågor. Jag vet att jag 
gör detta frivilligt och att jag när som helst kan sluta delta i studien 

 

Jag samtycker till: 
• att vara med i studien om ”Molekylär karakterisering och kliniska aspekter på familjära 

cancersyndrom orsakade av medfödda TP53 mutationer i den svenska befolkningen”.  
 

• att forskargruppen får skapa ett register med mina personuppgifter. 
 

• att uppgifter som är av intresse, till exempel information om kontroller, andra utredningar, 
behandlingar, operationer med mera får hämtas från sjukvårdsjournaler och andra register. 

 

• att resultaten från denna studie kommer att publiceras i tidskrifter som kan läsas av andra 
forskare och personal som arbetar inom sjukvården. Alla personer, röntgenbilder och 
släktträd kommer att vara utan namn och personnummer i tidskriften.  

 
Genom min underskrift samtycker jag till ovanstående och till att delta i (ringa in svaret): 
 

- Frågeformulär     JA / NEJ 
 

- Blodprov     JA / NEJ 
 

- Kontrollprogram     JA / NEJ  
 
Underskrift:……………………………………………………………………………….………. 
 
Namnförtydligande: ………………………………………………………………………………. 
 
Personnummer:………………………………………………Datum:……………………………. 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:……………………………………………………………………... 
 
Namnförtydligande:……………………………………………………………………………….. 
 
Personnummer (vårdnadshavare) ……………………………………….. Datum……………….. 
 
Telefonnummer:……………………………………………………………………….………….. 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift:……………………………………………………………………... 
 
Namnförtydligande:……………………………………………………………………………….. 
 
Personnummer (vårdnadshavare) ……………………………………….. Datum……………….. 
 
Telefonnummer:………………………………………………………….……………………….. 
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