
Tre landsbyer i Kappadokia i Tyrkia ser ut som klippet ut av en turistreklame for de mest interessante ferieturer vi 

kan tenke oss. Husene er bygget i stein, og familiene har bodd i dem i generasjon etter generasjon. Men stillheten er 

fullkommen, for alle er flyttet vekk fra landsbyene etter resultatene av genetisk forskning. 

Sissel Rogne

Kreftfremkallende hus for spesielle familier

Etter fem timers kjøretur fra Ankara 
kommer man til de tre små landsbyene 
Karain, Tuzkoy og Sarihidir i det fascine-
rende Kappadokia. Landskapet i Kappa-
dokia er dominert av de høye klippene 
av vulkansk stein. Steinen er brukt til å 
bygge husene slik at man får tette og 
estetiske landsbyer som glir harmonisk 
inn i den ville naturen. Men livet i lands-
byene var alt annet enn harmonisk.

Kreftepidemi
I 1978 oppdaget forskeren Y. Izzettin 
Baris at disse landsbyene nærmest 
hadde en kreftepidemi. Her døde 50 
prosent av innbyggerne av den sjeldne 
kreftformen mesoteliom. Mesoteliom 
er, som navnet antyder, en kreftform 
som har sitt opphav i mesotelcellene, 
celler som gir opphav til brusk, ben og 
bindevev i kroppen. Sykdommen ble 
oppdaget i lungene til gruvearbeidere i 
USA der det var mineralfibre i luften, 
og da særlig asbest. Med asbestfibre i 
lungene skjer en ukontrollert cellede-
ling etter en aktivering av spesielle 

kreftgener (tumor nekrose faktor alfa-
sekresjon som aktiverer kjernefaktor-
kappaB) hos dem som reagerer på disse 
fibrene (eksempelvis ca. fem prosent av 
gruvearbeiderne over en tiårsperiode). 
Andre mineralfibre forårsaker også 
lungeproblemer, men det skyldes celle-
død, altså helt andre mekanismer i lun-
gevevet.

Innbyggerne i de tyrkiske landsbyene 
hadde store problemer. Nabolandsby-
ene kjente til de store problemene med 
denne merkelig kreftformen, og de 
ville verken omgås dem eller kjøpe 
deres varer av frykt for smitte. Derfor 
ble landsbyene gradvis mer og mer iso-
lerte. Det underlige var at det var nær-
mest slik at i enkelte hus døde alle av 
sykdommen, mens i andre hus var det 
ingen som var berørte. Folk mente føl-
gelig at det hvilte forbannelse over spe-
sielle hus, og mange flyttet fra disse. 
Men det så ut som forbannelsen fulgte 
med på ferden; folk som flyttet fra disse 
spesielle husene ble syke allikevel. 

Byggemateriale
Eksperter på helseplager i tilknytning 
til disse mineralfibrene ble tilkalt. Det 
første forskerne gjorde var å undersøke 
husene. Byggmaterialet var den lokale 
vulkanske steinen erionitt, som har 
sine karakteristiske mineralfibre. Men 
det var ikke asbest. Det ble riktignok 
funnet mineralfibre i pasientenes lun-
ger, men de var ikke tidligere kjent å gi 
kreft. Målingene i de ulike husene med 
svært forskjellige ”sykehistorier” viste 
ingen forskjell i mineralfiberkonsentra-
sjon. Ei heller andre forskjeller i stein-
materialet ble funnet. Et stort kartleg-
gingsarbeid fulgte med omfattende 
undersøkelser av luft, vann, mat og 
andre viktige faktorer i nærmiljøet, 
samt omfattende utspørringer om livs-
stil og tradisjoner. Så begynte man å 
undersøke de forskjellige familiene 
mer inngående. 
 
Genetikerne ankommer
I 1997 bodde det ca. 600 personer i 
Karain. Slektsgrener ble fulgt, og et 
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komité NEM og REK har i eigne brev til 
Stortinget kommentert innspela. NEM 
meiner at lova ikkje er i strid med inter-
nasjonale av taler, og at forskingsdelta-
karanes sjølv bestemming, autonomi 
og personvern blir godt nok ivareteke. 
Dei viser til at mykje av det som er fore-
slått, og er dagens praksis. NEM ser 
likevel at den teknologiske utviklinga 
når det gjeld identifisering går fort og 
at dette er noko ein bør vere merksam 
på. NEM ser og at informasjonssikker-
heita kan kome tydelegare fram og at 
det er uklare forhold mellom Datatilsy-
net og Helsetilsynet og REK. 

Ope møte
Bioteknologinemnda ønskjer at ein skal 
ha gode vilkår for forsking, men at 
dette må gjerast på ein måte som gjer at 
personvernet og retten til den enkelte 
er teke vare på. Nemnda vil arrangere 
eit ope møte der ein blant anna ser på 
etiske avvegingar når det gjeld omsy-
net til enkeltmenneske, forskinga og 
samfunnet, og dagens praksis. 
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mønster dannet seg i det vanskelige 
arbeidet. I disse tre landsbyene måtte 
det foreligge en genetisk disposisjon 
eller følsomhet for sykdommen meso-
teliom. Følgende familiehistorie ga for 
eksempel mye informasjon: En mann 
giftet seg og fikk to barn. Kona døde av 
mesoteliom, og han giftet seg på nytt og 
fikk to nye barn. Begge barna fra første 
ekteskap døde av mesoteliom. Verken 
den andre kona eller hennes to barn 
døde av sykdommen. De bodde hele 
tiden i det samme huset. Betydde dette 
at husene var uten betydning? Nei, for 
det viste seg, ved å studere familier, at 
familiemedlemmer med mesoteliom 
hadde hatt kortere eller lengre opphold 
i husene, mens de slektningene som 
ikke hadde bodd i dem, ikke hadde 
sykdommen. Det var altså en sammen-
heng mellom sykdomsgener og hus 
bygget av stein som inneholdt betyde-
lige mengder med erionitt. 

Men innbyggerne likte ikke denne kon-
klusjonen. For en arvelig disposisjon 
for denne fatale sykdommen, dersom 
de bodde i sine tradisjonsrike hus, 
mente de var stigmatiserende. Folk ble 

nå meget redde for å bli boende, mens 
andre så på dette som deres skjebne. I 
løpet av en 10-årsperiode gikk befolk-
ningstallet ned til ca. 150 på grunn av 
fraflytting og død.

Men hva var egentlig den genetiske 
årsaken til denne kraftige opphopnin-
gen av mesoteliom? Igjen, ved å studere 
pasientene og deres familier, fant man 
en opphopning av to proteiner i blodet: 
osteopontin og mesotelin. Ved å teste 
befolkningen fant man at ved å måle 
disse proteinene kunne man tidlig diag-
nostisere pasientene med mesoteliom. 
Dermed hadde man et diagnostisk til-
bud til innbyggerne – trodde man. Men 
hele 50 prosent av befolkningen var ikke 
interessert i testen. De ønsket å vente til 
det forelå en bedre behandlingsmulig-
het. Det arbeides derfor nå intenst for å 
finne genet eller genene som gir opphav 
til mesoteliom. Med kunnskap om de 
genetiske mekanismene som ligger bak 
sykdommen, vil også mulighetene for 
behandling øke. 

Politiske løsninger
Samtidig med utredninger av genetik-
ken bak sykdommen, begynte arbeidet 
med tyrkiske myndigheter for å få til 
nybygging av landsbyer. Myndighetene 
gikk inn for å ikke behandle familiene 
forskjellig avhengig av om deres gene-
tiske konstitusjon gjorde at de kunne 
fortsette å bo i husene sine, eller om man 
var bærer av en genetisk variant som 
gjorde at kommende barn ville ha svært 
stor risiko for å utvikle mesoteliom. I 
stedet ble alle i landsbyene behandlet 
likt, og alle landsbybeboerne fikk tilbud 
om å flytte. I 2005 stod 209 nye boliger 
klare for innbyggerne. For dem som 
allerede er eksponert for mineralstøvet 
og har den genetiske risikoen for meso-
teliom, må man selvfølgelig også videre 
ha en tett oppfølging. Men ikke minst 
for den kommende generasjon, var med 
innflytt ingen i ny landsby den viktigste 
miljø fak toren som så ut til å utløse helse-
  problemene, borte. 
 
Kilde: Carbone, M. et al., A mesothelioma 

epidemic in Cappadocia: scientific developments 

and unexpected social outcomes, Nature Reviews 

Cancer, vol. 7, februar 2007, s. 147–155. 

Landsby i Kappadokia, Tyrkia. Flere landsbyer er nå fraflyttet fordi innbyggere med en genetisk konstitusjon ble kreftsyke av å bo i hus bygget med den vulkanske 
steinen erionitt. Foto: Scanpix.
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