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CYSTISK	FIBROS
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Innehållet	i	den	här	presentationen:

§ Cystisk fibros kännetecknas av hög slembildning.
§ Cystisk fibros är en genetisk sjukdom.
§ Sambandet mellan mutationer och genetiska sjukdomar.
§ En gen kan drabbas av olika typer av mutationer.
§ Cystisk fibros orsakas av en mutation.

(en deletion) i CFTR-genen.
§ Cystisk fibros innebär att kloridkanalerna (CFTR) inte fungerar som de ska.
§ Vid cystisk fibros har ofta CF-genen blivit kortare p.g.a. en deletion.
§ Cystisk fibros är en monogen autosomal recessiv genetisk sjukdom.
§ Nedärvning av cystisk fibros.
§ Diagnosticering och behandling av cystisk fibros.



Cystisk	fibros	kännetecknas	av	hög	slembildning
ü Vad innebär sjukdomen?: Sjukdomen kännetecknas framför allt 

av onormalt hög slembildning i andningsvägarna. Detta leder till 
infektioner i luftvägarna, till andningssvårigheter och kraftig 
hosta. Kan även leda till försämrad matsmältning då kanalerna 
mellan bukspottkörteln och tunntarmen täpps igen så att 
matsmältningsenzymer inte kan ta sig till tunntarmen. 

ü Epitelcellerna producerar ett för tjockt slem: Det är 
epitelcellerna som bekläder kroppens ytor (inkl. luftvägarna och 
matsmältningssystemet) som producerar ett alldeles för tjockt 
och trögflytande slem som orsakar de olika besvären. Slemmet är 
väldigt tjockt och segt p.g.a. låg vattenhalt. 

ü Förekomst: Cystisk fibros är en ovanlig sjukdom. I Sverige finns 
det enbart ca 700 personer med cystisk fibros. Det föds runt 20-
25 barn med sjukdomen varje år. En person av cirka 35 beräknas 
vara anlagsbärare i Sverige.

Bildkälla: By National Heart Lung and Blood Institute (NIH) - National 
Heart Lung and Blood Institute (NIH), Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29588226



Cystisk	fibros	är	en	genetisk	sjukdom

ü Genetiska sjukdomar: Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer (förändringar) i DNA:t. I vissa fall är 
mutationerna helt avgörande och i vissa fall krävs ett samspel med miljöfaktorer för att sjukdomen ska 
bryta ut. 

ü Genetiska sjukdomar kan gå i arv: Genetiska sjukdomar kan ärvas om mutationerna finns i förälderns alla 
kroppsceller och därmed även i de stamceller som genomgår meiosen och skapar könsceller. 

ü Vissa genetiska sjukdomar kan uppstå p.g.a. nymutationer som inträffar t.ex. i fosterstadiet eller i den 
vuxna kroppen. 



Sambandet	mellan	gener,	proteiner	och	
genetiska	sjukdomar

Gen

Protein

Funktion/Egenskaper

En gen som är muterad 
(negativ mutation) 

Ett protein som ej fungerar 
korrekt/optimalt

Monogen genetisk sjukdom 

Flera olika gener som är muterade 
(negativa mutationer) 

Flera olika proteiner som ej fungerar 
korrekt/optimalt

Polygen genetisk sjukdom 



En	gen	kan	drabbas	av	olika	typer	av	
mutationer	

ü Substitution: En mutation som innebär att en nukleotid i DNA:t har bytts ut mot en annan nukleotid (i 
sällsynta fall kan flera nukleotider bytas ut). Exempel: Sicklecellsanemi och vissa former av cancer.  

ü Deletion: En mutation i genen som innebär att en eller flera nukleotider har försvunnit. 
Exempel: Cystisk fibros.

ü Insertion: En mutation i genen som innebär att ett eller flera nukleotider har tillkommit. 
Exempel: Huntingtons sjukdom.

OBS: Mutationer som drabbar en enda nukleotid i DNA:t kallas för punktmutationer, medan 
mutationer som drabbar större sekvenser eller delar av kromosomerna kallas för 

blockmutationer eller kromosommutationer. Punktmutationer är oftast i form av substitutioner.



Cystisk	fibros	orsakas	av	en	mutation	
(en	deletion)	i	CFTR-genen

ü Cystisk fibros beror på en mutation (en deletion) i genen ”CFTR” (kallas ibland enbart för CF-genen). 
CFTR-genen kodar för ett protein med samma namn. Över 1000 olika mutationer är kända men en 
specifik ”deletion” är den vanligaste.

ü CFTR-proteinet (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) är ett protein som fungerar 
som en kloridkanal i cellmembranet på kroppens olika epitelceller. Proteinet pumpar ut kloridjoner.

ü När CFTR-proteinet inte fungerar som det ska störs kloridjonstransporten genom epitelcellerna. Det 
påverkar i sin tur vattenhalten i slem och andra vätskor som kommer från cellerna i flera olika organ. 
Det leder till att slemmet och vätskorna blir segare än de ska vara och att svetten blir extra salt.

CFTR-genen sitter på 
den långa armen på 
kromosom 7, och på 
position q31.2.



Cystisk	fibros	innebär	att	kloridkanalerna	
(CFTR)	inte	fungerar	som	de	ska

Bildkälla: By Lbudd14 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0)], via Wikimedia Commons

ü I epitelcellernas cellmembran sitter 
kloridkanaler som utgörs av ett protein 
som heter ”CFTR” (cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator).

ü Kloridkanalen använder ATP-hydrolys för 
att pumpa ut kloridjoner. När detta sker 
följer även vatten med till utsidan av 
cellen genom osmos. 

ü Bild 2: Kloridkanalen fungerar ej som den 
ska p.g.a. CFTR-proteinets struktur har 
blivit förändrat och det innebär att både 
kloridjoner och vatten stannar kvar på 
insidan. Slemmet som bildas från cellerna 
blir då mycket segare p.g.a. lägre 
vattenhalt utanför cellerna.

CFTR-proteinet fungerar som det 
ska vilket ger lagom vattenhalt 
utanför cellerna.

CFTR-proteinet fungerar ej som det 
ska, vilket ger lägre vattenhalt 
utanför cellerna.



Vid	cystisk	fibros	har	ofta	CF-genen	blivit	
kortare	p.g.a.	en	deletion

Vanlig CF-gen:

Muterad CF-gen:

ü Deletion i CF-genen: Den vanligaste mutationen vid cystisk fibros är att en ”deletion” har skett i CF-genen (genen har 
blivit kortare).  En triplett kvävebaser som kodar för aminosyran fenylalanin har försvunnit Detta gör att CFTR-
proteinet som bildas från genen inte fungerar som det ska. Proteinets struktur förändras och det kan inte längre 
pumpa ut kloridjoner från epitelcellerna.



Cystisk	fibros	är	en	monogen	autosomal	
recessiv	genetisk	sjukdom

ü Monogen sjukdom: En sjukdom som beror på en mutation i enbart en gen (båda genvarianterna/allelerna av 
samma gen kan dock vara muterade). Ex: ”Huntingtons sjukdom”, ”Sickelcellanemi” och ”Cystisk fibros”. Polygena
sjukdomar beror däremot på mutationer i flera olika gener. Ex: hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. 

ü Monogen recessiv sjukdom: Innebär att sjukdomen orsakas av en enda gen (monogen) men båda 
genvarianterna/allelerna av genen måste vara muterade för att sjukdomen ska bryta ut (recessiv). Man måste 
alltså ärva det sjuka anlaget från båda föräldrarna för att få sjukdomen. 

ü Autosomal sjukdom: Sjukdomen orsaks av en eller flera gener som sitter på någon av autosomerna (ej på 
könskromosomerna). Könsbundna sjukdomar orsakas däremot av mutationer i en eller flera gener som sitter på 
könskromosomerna (nästan alltid på X-kromosomen).



Nedärvning	av	cystisk	fibros
ü Cystisk fibros nedärvs autosomalt recessivt vilket innebär att sjukdomsgenen dels sitter på en s.k. autosom (ej 

könskromosom) och dels att båda genvarianterna/allelerna av genen måste vara muterade för att sjukdomen ska 
bryta ut (recessiv).

ü Eftersom sjukdomen är recessiv så förekommer den inte hos så många individer i en viss släkt, plus att den ofta 
hoppar över en generation för att sedan dyka upp i nästa. Eftersom sjukdomen är autosomal så drabbar den båda 
könen ungefär lika mycket.  

CcCc

cc
Sonen ärver den recessiva muterade 
sjukdomsgenen från båda sina friska 
föräldrar och blir därför sjuk. 

Vid recessiva sjukdomar är det vanligt att 
två friska föräldrar får ett sjukt barn.



Diagnosticering	och	behandling	av	cystisk	fibros

ü Diagnosticering av sjukdomen: Personer med cystisk fibros har ett saltare svett och därför är ett svettprov ett 
sätt att ställa diagnos för sjukdomen. Cystisk fibros kan även diagnostiseras genom DNA-analys för att påvisa 
mutationer i CFTR-genen.

ü Behandling: Inget botemedel finns. De flesta med cystisk fibros behöver andas in luftrörsvidgande och 
slemlösande läkemedel varje dag. De behöver också göra särskilda andningsövningar för att få loss slemmet 
och kunna få upp det. En fysioterapeut kan hjälpa med olika typer av tekniker. Många behöver ta antibiotika vid 
olika infektioner som lätt uppstår.

Har läst att CFTR-proteinet när det fungerar som det ska 
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