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Sammendrag
Bakgrunn. Kreft i tykktarm- og endetarm er den hyppigste kreftformen
i Norge. Et markant trekk ved epidemiologien ved denne kreftformen i et
norsk perspektiv er den raske økningen
i insidensrate for begge kjønn de siste
50 år. I denne artikkelen gis en oversikt
over forekomst, mortalitet og overlevelse, og vi diskuterer disse tallene i lys
av etablerte og antatte årsaksfaktorer,
samt muligheter for forebygging,
screening og behandling.
Materiale og metode. Antall nye tilfeller av tykktarms- og endetarmskreft
diagnostisert i enkeltårene 1953–2005
ble hentet fra Kreftregisteret og gruppert etter kjønn, lokalisasjon (tykktarm
eller endetarm) og femårs aldersgrupper. Insidens, mortalitet og overlevelse
ble sammenliknet med tilsvarende
i de andre nordiske og europeiske land
ved bruk av databasene NORDCAN,
GLOBOCAN og EUROCARE.
Resultater. De aldersjusterte ratene av
kreft i tykk- og endetarm i Norge er
doblet siden 1960-årene. Denne økningen har ført til at Norge har passert
sine nordiske naboland. Både for insidens og mortalitet av tykktarms- og
endetarmskreft ligger Norge høyt plassert også i europeisk sammenheng.
Fortolkning. Forekomsten av tykktarms- og endetarmskreft har økt
markant de siste 50 årene, men ratene
virker å være i ferd med å stabiliseres,
spesielt i de yngre generasjoner.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
> Se også side 2651

2682

Freddie Bray
freddie.bray@kreftregisteret.no
Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Kreftregisteret
0310 Oslo
og
Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo
Arne Wibe
Kirurgisk avdeling
St. Olavs Hospital
og
Institutt for kreftforskning og molekylær medisin
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Liv Marit R. Dørum
Bjørn Møller
Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Kreftregisteret

Tykktarms- og endetarmskreft er en av de
vanligste kreftformer på verdensbasis. Det
er anslagsvis 650 000 nye tilfeller hvert år i
de industrialiserte land, nesten på linje med
antall tilfeller av kreft i lunge og bryst (1).
I Norge ble det registrert bortimot 3 500 nye
tilfeller i 2005 (2), det gjør kreft i tykktarm/
endetarm til nest hyppigste kreftdiagnose
hos menn (etter prostatakreft) og hos kvinner (etter brystkreft). Antall tilfeller av tykktarmskreft er omtrent likt fordelt mellom
kvinner og menn, mens endetarmskreft er
omtrent 50 % hyppigere hos menn.
Et markant trekk ved epidemiologien ved
denne kreftformen i Norge er den raske
økningen i insidensrate for begge kjønn de
siste 50 år, en økning som er større enn det
som er observert i de andre nordiske land.
I dag er ratene for tykktarms- og endetarmskreft i Norge høye også i europeisk sammenheng, heri innbefattet flere av de tidligere østeuropeiske land, som lenge har ligget
høyt.
Formålet med denne artikkelen er å gi en
oversikt over ulike epidemiologiske aspekter ved tykktarms- og endetarmskreft – insidens, mortalitet og overlevelse. I tillegg beskrives hvordan forekomsten har endret seg
over tid, og det er regionale fremskrivninger
for år 2020. Resultatene diskuteres i lys
av etablerte og antatte årsaksfaktorer, og
muligheter for forebygging, screening og
behandling av tykktarms- og endetarmskreft
drøftes.

Materiale og metode
Antall nye tilfeller av tykktarms- og endetarmskreft diagnostisert i enkeltårene
1953–2005 ble hentet fra Kreftregisteret og
gruppert etter kjønn, lokalisasjon (tykktarm

eller endetarm) og femårs aldersgrupper.
Klinikere, patologer og andre som gir helsehjelp ved kreftsykdom, er lovpålagt å sende
melding til Kreftregisteret. Dette registeret
anses å være omtrent komplett (2). Tilsvarende data fra de nasjonale kreftregistrene i
de tre andre nordiske landene var tilgjengelig i NORDCAN-databasen (3) for Danmark
(1943–2001), Finland (1953–2004) og Sverige (1958–2004). Registreringen av krefttilfeller i de andre nordiske landene anses
også som nær komplett (4).
Personår under risiko (for å få kreft) ble
basert på alders-, kjønns- og periodevise
populasjonstall. De norske mortalitetstallene for kreft i tykktarm og endetarm ble hentet fra siste tilgjengelige år fra Statistisk sentralbyrå – 2004 (5).
Data fra GLOBOCAN 2002 ble brukt for
å sammenlikne insidens og mortalitet av
tykktarms- og endetarmskreft i Norge med
tilsvarende i andre europeiske land (1), og
resultater fra EUROCARE-3-studien ble
brukt for å beskrive europeiske variasjoner i
overlevelse etter tykktarms- og endetarmskreft (6).
Aldersjusterte insidensrater er basert på
aldersspesifikke insidensrater for hvert av
de nordiske land, og «world standard population» (7) er brukt som aldersstandard. Ratene er gruppert i treårsperioder for å redusere den årlige variabiliteten. Fødselskohorter
er konstruert fra en tabell med femårs aldersgrupper (35–39 år, 40–44 år, …, 75–79
år) og diagnoseperioder på fem år
(1956–60, 1961–65, …, 2001–05). Tiårs
overlappende fødselskohorter ble laget ved
å subtrahere midtpunktet av femårs aldersgrupper fra midtpunktet av femårsperioder.
Anslagene over antall nye krefttilfeller er
basert på forlenging av eksisterende tidstrender for rater av tykktarms- og ende-

Hovedbudskap
■

■

■

Det har vært en markant økning i insidensraten for kreft i tykktarm og endetarm for begge kjønn de siste 50 år
Norge er i dag blant de land i Europa
med høyest forekomst og dødelighet
av denne kreftformen
Årsaken til økningen i forekomst er
stort sett ukjent, men faktorer knyttet
til livsstil, inkludert kostholdet, er trolig
medvirkende

Tidsskr Nor Lægeforen nr. 20, 2007; 127: 2682–7

Tema Kolorektal kreft

MEDISIN OG VITENSKAP

Figur 1 Estimerte aldersstandardiserte rater av tykktarms- og endetarmskreft etter kjønn for utvalgte europeiske land i 2002. Data fra GLOBOCAN (1)
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ligger relativt høyt – på rundt 50 %. Ifølge
disse EUROCARE-3-tallene er den høyeste
overlevelsen å finne i populasjoner dekket
av de franske, sveitsiske og nederlandske
kreftregistrene.
Kreftforekomst i de nordiske land

Figur 2 Femårs relativ overlevelse basert på pasienter diagnostisert 1990–94 for utvalgte europeiske registre i 2002. Data fra EUROCARE-3 (6)

Figur 3 viser utviklingen i rater for tykktarms- og endetarmskreft i Norden fra 1950årene og frem til i dag. For menn øker ratene
konsistent i alle de nordiske land gjennom
hele perioden. For kvinner finner vi denne
vedvarende økningen i Norge og Finland.
Ratene i Danmark har vært relativt stabile
fra 1970, og i Sverige har det vært antydning
til nedgang i 1980- og 90-årene. En rask
stigning i ratene de siste 50 år har ført til at
Norge har passert sine naboland og nå har
det høyeste nivået av tykktarms- og endetarmskreft i Norden (fig 3).
Kohortspesifikke tendenser

tarmskreft ved hjelp av en alder-periodekohort-modell frem til år 2020 kombinert
med populasjonsfremskrivninger for det
samme året (2).

Resultater
Figur 1 viser Norges plassering i rangeringen av aldersjusterte insidens- og mortalitetsrater for utvalgte europeiske land.
Både for insidens og mortalitet ligger Norge
høyt plassert for begge kjønn. Ratene for

menn er aller høyest i land som Ungarn,
Slovakia og Tsjekkia, men de norske ratene
ligger høyt oppe både for insidens og mortalitet. Basert på disse 2002-anslagene
har kvinner i Norge den høyeste forekomsten av tykktarms- og endetarmskreft i
Europa.
Det er stor variasjon i femårs relativ overlevelse i Europa (fig 2). Polen ligger markert
lavest i europeisk sammenheng, med en
relativ overlevelse på under 30 %. Norge

Figur 4 viser rater mot fødselskohort for
femårs aldersgrupper fra 35 år til 79 år. Det
er en markert økning i risiko i påfølgende
kohorter født fra 1880 til 1930-årene for
både kvinner og menn. Denne raske økningen avtar imidlertid hos dem som er født etter midten av 1930-årene, og spesielt for de
yngste aldersgruppene flater risikoen ut.
Ratene for endetarmskreft viser et liknende
mønster, men utflatingen er her ikke like
tydelig for kvinner som for menn (data ikke
vist).

Figur 3 Aldersstandardiserte rater av tykktarms- og endetarmskreft over tid for fire av de nordiske land etter kjønn. Data fra NORDCAN (3)
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Regionale fremskrivninger
for Norge frem til 2020

På basis av de den lineære trenden de siste
20 år og de kohortspesifikke mønstrene gir
tallene i tabell 1 (2, 7) et inntrykk av kreftbyrden når det gjelder tykktarms- og endetarmskreft i år 2020 på nasjonalt og regionalt
nivå. Vi anslår at det vil være omkring 4 500
nye tilfeller i Norge det året, en økning på
34 % fra det observerte nivået i perioden
2000–04. Hoveddelen av denne økningen
skyldes en eldre befolkning.

Diskusjon
Det har vært en radikal økning av forekomsten av kreft i tykktarm og endetarm hos norske kvinner og menn de siste 50 år. Ratene er
nærmest blitt tredoblet i denne perioden, og
den aller største økningen fant sted i 1960og 70-årene. Norge er i dag ett av de europeiske landene der det er høyest risiko for
menn både å rammes av og å dø av tykktarms- og endetarmskreft. Selv om forekomsten har økt i alle de nordiske land, har
økningen vært klart størst i Norge. For norske kvinner står de stigende insidensratene
i kontrast til de stabile eller svakt nedadgående ratene i Danmark og Sverige. Dette
samsvarer også med at insidensraten for
norske kvinner er anslått å være høyest i hele
Europa. Mer oppmuntrende er utflating av
ratene for yngre kvinner i de senere fødselskohorter, spesielt når det gjelder tykktarmskreft (8). De fremskrevne ratene for tykktarms- og endetarmskreft frem mot 2020 indikerer at den dramatiske økningen som er
observert de siste 50 år er i ferd med å flate
ut, gitt at den gunstige tendensen med stabiliserende og muligens svakt fallende rater
hos den yngre generasjon vedvarer etter
hvert som disse kohortene eldes. Likevel vil
den samlede kreftbyrden øke med anslagsvis
34 %, hovedsakelig på grunn av en eldre befolkning – blant annet vil de store fødselskullene etter den annen verdenskrig nærme
seg 75 år i 2020.
På verdensbasis er det minst 25 ganger så
høye rater for tykktarms- og endetarmskreft
i landene med høyest risiko sammenliknet
med lavrisikopopulasjoner (9). Mye av den
geografiske variasjonen kan trolig forklares
med miljømessige eksponeringer, muligens
influert av ulikheter i genetisk følsomhet.
Studier med japanske immigranter til USA
har vist at det hos mennesker som flytter fra
lavrisiko- til høyrisikoområder er økt forekomst av tykktarms- og endetarmskreft allerede i første generasjon (10).
Immigrantstudiene indikerer ikke bare at
kostholdet og andre livsstilsfaktorer spiller
en stor rolle for forekomsten, de belyser
også viktigheten av eksponeringer i voksen
alder når det gjelder denne kreftformen.
Livsstilsfaktorene er trolig både mange og
gjensidig korrelerte. Av disse har kostholdet
fått stor oppmerksomhet, selv om det har
vist seg vanskelig å skille ut spesifikke matvarer som gir økt eller redusert risiko for
Tidsskr Nor Lægeforen nr. 20, 2007; 127
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Tabell 1 Regionale fremskrivninger av tykktarms- og endetarmskreft for år 2020 (2)
Rate1

Antall tilfeller2

Prosentvis endring3

Helseregion

2004

2004

2020

Totalt

Risiko

Befolkning

Øst

36,7

1 150

1 519

32,1

4,6

27,5

Sør

36,5

650

879

35,2

6,7

28,5

Vest

41,9

720

997

38,5

7,8

30,7

Midt

39,8

510

674

32,2

7,1

25,1

Nord

35,7

316

419

32,6

7,5

25,1

Norge

38,0

3 346

4 488

34,1

6,3

27,8

1

Rater per 100 000 i perioden 2000–04, alderstandardisert etter «world standard» (7)
Antall tilfeller i 2004 er gjennomsnittlig antall nye tilfeller i perioden 2000–04. Antallet for 2020 er beregnet ved
å anvende Statistisk sentralbyrås anslag for befolkningssammensetningen i år 2020 på fremskrevene anslag
på rater for år 2020
3 Prosentvis endring fra 2004 til 2020 er delt opp i én del som skyldes beregnet økning i risiko og én del som
skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning og størrelse
2

tykktarms- og endetarmskreft. Ifølge nyere
ekspertgjennomganger er det påvist positiv
sammenheng mellom totalt fettinntak og
tykktarms- og endetarmskreft, mens den be-

skyttende effekten av frukt og (i mindre
grad) grønnsaker er funnet å være svakere
enn først antatt (11). Disse reviderte oppfatningene er hovedsakelig basert på nyere

Tykktarmskreft, menn

Tykktarmskreft, kvinner

Insidensrater per 100 000 personår
77
300
72

Insidensrater per 100 000 personår
300

77
72

200

200

67

67
62

100

62

100

57

57
50

50

52

52

20

20

47

47

10

42

42

10

37
37

1

1
1880

1900

1920

1940

Fødselskohort

1960

1880

1900

1920

1940

1960

Fødselskohort

Figur 4 Insidensrate av tykktarms- og endetarmskreft over fødselskohort etter femårs aldersgrupper, kvinner og menn 35–79 år. Tallene ved kurvenes høyre side viser aldersgjennomsnittet
i femårs aldersgruppene. Punktene på kurvene representerer insidensratene for fødselskohortene
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store prospektive studier (12). Hvilken rolle
fiberinntaket spiller, har variert – muligens
på grunn av vanskeligheter med å måle dette
nøyaktig og fordi gruppen fibre er heterogen
og består av mange ulike plantetyper. Når
det gjelder randomiserte forsøk, har man i to
intervensjonsstudier sett på effekten av fiber
på tilbakefall av forstadier til kreft, uten at
det var forskjeller mellom gruppene med
høyt og med lavt fiberinntak (13, 14). I en
samlet analyse av 13 prospektive studier var
det ingen sammenheng mellom høyt inntak
av fiber og lavere forekomst av tykktarmsog endetarmskreft (15). Dette står i kontrast
til en prospektiv studie med mer enn en halv
million deltakere fra 22 europeiske sentre
der man estimerte at en dobling av fiberinntaket kunne redusere forekomsten av tykktarms- og endetarmskreft med 40 % i en
populasjon med et lavt gjennomsnittlig fiberinntak (16). Et noe mer konsistent funn er
den økte risikoen for tykktarms- og endetarmskreft hos personer med et høyt inntak
av rødt kjøtt og bearbeidede kjøttvarer – kylling eller fisk ga ikke tilsvarende risiko (17,
18). En rekke faktorer som korrelerer med
kostholdet gir økt risiko for tykktarms- og
endetarmskreft, det gjelder høy kroppsmasseindeks (BMI), fedme og sedat livsstil (17,
19, 20).
Man har ment at kalsiumtilskudd har en
potensielt kjemopreventiv virkning på kreft
i tykktarm og endetarm, men kostholdsstudier der slikt tilskudd har vært inkludert har
vært inkonsistente, og i de fleste studiene har
man bare funnet svake inverse sammenhenger. En signifikant invers sammenheng ble
nylig påvist i Multiethnic Cohort Study (21)
og i Nurses’ Health Study (men kun for kreft
i distale colon) (22), mens det i Women’s
Health Study ikke ble funnet noen sammenheng (23). Hormonterapi kan også gi redusert risiko for tykktarms- og endetarmskreft
hos kvinner (17).
Eksponeringer tidlig i livet spiller muligens en viktig rolle for utviklingen av tykktarms- og endetarmskreft. Willett har hevdet
at den største mangelen ved de fleste epidemiologiske og randomiserte studiene har
vært manglende data om kostholdet i barneårene (12). Svensson og medarbeidere viste
at det var lavere forekomst av tykktarmsog endetarmskreft hos generasjonen som
var født i Norge under eller rett etter den
annen verdenskrig (8). Hypotesen var at
sykdomsrisikoen kan ha blitt påvirket av en
20 % reduksjon i energiinntaket på grunn
av restriksjoner under krigen – det kan bety
at kostholdet tidlig i livet kan beskytte
mot kreft i tykktarm og endetarm senere
(24).
På forebyggingssiden står kosten sentralt.
Det er fordelaktig med et kosthold med mye
grønnsaker og et lavt inntak av rødt kjøtt, bearbeidede kjøttvarer og fett. Fysisk aktivitet
gir også lavere risiko, dessuten det å unngå
fedme. Randomiserte studier av testing for
blod i avføringen har vist at screening redu2686
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serer forekomsten (25) og dødeligheten
(25–27) av tykktarms- og endetarmskreft.
I de senere år er det kommet indikasjoner på
at fleksibel sigmoidoskopi og koloskopi kan
være mer effektivt, men resultater fra større
randomiserte forsøk må avventes før man
kan fatte beslutninger om optimale screeningformer. Representanter fra de fem nordiske landene samarbeider om å utvikle et
nordisk screeninginitiativ i form av en forskningsprotokoll med formål å fremme vitenskapelig kunnskap om screening av tykktarm og endetarm (28).
Når det gjelder overlevelse, ligger Norge
over gjennomsnittet i europeisk sammenheng. Femårs relativ overlevelse har økt fra
ca. 40 % for pasienter diagnostisert i
1958–62 til nærmere 60 % for dem diagnostisert i midten av 1990-årene. Etter dette har
det skjedd markante endringer i behandlingen av endetarmskreft. I 1993 startet det
norske Rektumcancerprosjektet med innføring av en ny og mer nøyaktig operasjonsmetode (29). Den nye metoden viste seg å
være svært viktig når det gjaldt å redusere
frekvensen av lokalt residiv, og det ble observert en markert reduksjon helt fra starten
av prosjektet (29). Den klare betydningen av
dette ble gjenspeilet i økt totaloverlevelse fra
1998 (30).
Antallet sykehus med ansvar for behandling av endetarmskreft er nær halvert de siste
årene. Medvirkende årsak til dette er etableringen av et nasjonalt register for endetarmskreft ved Kreftregisteret. Med dette spesialregisteret ble det mulig å overvåke behandlingskvaliteten ved hver enkelt avdeling.
Alle sykehus fikk regelmessige rapporter
om resultatene i institusjonen, med landsgjennomsnittet til sammenlikning (31). Dermed fikk avdelingene en unik mulighet til å
korrigere eventuelle svakheter ved organiseringen av virksomheten. Videre førte det til
økt funksjonsfordeling av kreftkirurgien i
Norge.
Parallelt med utviklingen av norsk kirurgi
er det blitt satset på å optimalisere utredningen. Det har gitt mulighet for å ta i bruk mer
skreddersydd behandling, bedre tilpasset pasientens tilstand og sykdommens stadium.
Dette har bidratt til å bedre prognosen for
pasienter med endetarmskreft i Norge (32).
Fra 2007 er Rektumcancerregisteret utvidet
til også å dekke tykktarmskreft. Dette vil
gjøre det mulig å sammenlikne regional variasjon i behandlingstilbudet også for denne
kreftformen, og vil legge til rette for liknende tiltak som dem som er gjennomført for
endetarmskreft.

Konklusjon
På tross av vanskelighetene med å klarlegge
spesifikke årsaker til tykktarms- og endetarmskreft er det trolig at endringer i livsstilsfaktorer de siste tiårene, inkludert endringer i kostholdet, er medvirkende til at insidensratene for yngre generasjoner i Norge
nå stabiliseres eller (for tykktarmskreft) mu-

ligens er svakt fallende. Denne tendensen er
oppmuntrende i lys av den radikale økningen observert over de siste 50 år. Hvis dette
vedvarer hos de yngre, kan vi forvente en
nedgang i de høye ratene av tykktarms- og
endetarmskreft i Norge i løpet av de neste
tiårene. Videre er det potensial for å minske
sykdomsbyrden ved å introdusere organiserte screeningprogrammer, selv om man foreløpig ikke har funnet den optimale screeningmodalitet. Det har vært en økning i overlevelsen av tykktarms- og endetarmskreft i
de senere år.
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Forebygging og tidlig diagnostikk
av kolorektal kreft
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Sammendrag
Bakgrunn. Kolorektal kreft er en av de
hyppigst forekommende krefttypene
i Norge. Insidensen er økende. Sykdommen utvikler seg fra godartede
adenomer i colon over et langt tidsrom.
Denne artikkelen gir en oversikt over
medikamentell forebygging av og
screening for kolorektal kreft.
Materiale og metode. Artikkelen er
basert på et systematisk søk i Medline
med MeSH-søkeordene «colorectal
neoplasm AND prevention and control»
med begrensning på randomiserte studier hos mennesker.
Resultat og fortolkning. Acetylsalisylsyre, ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) og cyklooksygenase-2 (COX-2)-hemmere er vist
å redusere vekst av adenomer, men det
er usikkert om disse legemidlene reduserer forekomsten av kolorektal kreft.
Bruken er dessuten forbundet med
betydelige bivirkninger. Medikamentell
forebygging kan for tiden derfor ikke
anbefales.
Testing av avføring for okkult blod
(fecal occult blood testing; FOBT) er
den eneste screeningmetoden som er
vist å ha effekt på dødelighet av kolorektal kreft i randomiserte studier, testen har ingen effekt på insidens, og det
er registrert sviktende oppmøte over
tid. Endoskopisk screening har potensielt større effekt og kan teoretisk forebygge denne type kreft, men gode studier mangler. Det avventes data fra
store, randomiserte studier på sigmoidoskopiscreeening. Koloskopiscreening er hittil ikke vurdert i randomiserte
studier og kan derved foreløpig ikke
anbefales som screeningmetode.
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Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformer i Norge, med over 3 400 nye tilfeller
i 2005 (1). Forekomsten er økende, både for
kvinner og for menn. Ved etablert cancer er
overlevelsen sterkt avhengig av tumorstadium ved diagnosetidspunktet. Pasienter med
lokalisert coloncancer har en femårsoverlevelse på 92 %, mens overlevelsen er redusert til 6 % ved fjernmetastaser (1).
De fleste tilfeller av kolorektal kreft utvikler seg via benigne forstadier, såkalte
adenomatøse polypper eller adenomer, gjennom en relativt godt forklart prosess som antas å ta 5–15 år. Denne såkalte adenom-karsinom-sekvensen gjør at denne kreftformen
potensielt er godt egnet for screening, da
man tenker seg at oppdagelse og fjerning av
adenomer kan forebygge sykdommen (fig
1 a-c). Man har derfor i mange år lagt vekt
på forebygging og tidlig diagnostisering.
Screeningmetodene innbefatter så vel gjentatte testinger av avføring for okkult (usynlig) blod (FOBT), endoskopi (sigmoidoskopi og koloskopi) og nyere metoder som påvisning av genmutasjoner i feces og
radiologiske modaliteter. Enkelte legemidler har vært gjenstand for forskning, da disse
har vist å kunne redusere eller stoppe vekst
av adenomer, og derved forhindre progrediering til kolorektal kreft.
I denne oversiktsartikkelen oppsummeres
kunnskapen innen forebygging og tidligdiagnostisering av kolorektal kreft. Vi konsentrerer oss om randomiserte studier av forskjellige screeningmetoder for sykdommen
samt medikamentell forebygging, målt ved
primærendepunktene insidens eller dødelighet. Primærprevensjon ved endring av kosthold og livsstil vil ikke bli omtalt.

Metode
Denne oversikten bygger på et bredt, systematisk litteratursøk i Medline. Søket ble
gjennomført frem til og med 7.2. 2007, med
Medical Subject Heading (MeSH)-søketermene «colorectal neoplasm AND prevention
and control» og begrensning på randomiserte
studier hos mennesker. Vi fikk 417 treff.

Etter gjennomgang av abstraktene ekskluderte vi 404 artikler pga. ikke-relevant innhold: 172 artikler handlet om behandling av
kolorektal kreft, 84 om ernæring og livsstil,
ni om genetikk, 49 om etterlevelse, 27 var
ledere eller leserinnlegg, 50 var ikke-randomiserte studier. Ni studier dreide seg kun om
høyrisikopasienter, og tre studier var reanalyser av tidligere publiserte materialer.
Ni randomiserte studier som omhandler
medikamentell forebygging av kolorektal
kreft, tre randomiserte studier om FOBT-testen (i fire forskjellige artikler) og én randomisert studie om sigmoidoskopiscreening
ble til slutt identifisert, og er referert til i denne artikkelen. I tillegg refereres det til artikler
som forfatterne kjente til fra før, og som ikke
ble dekket av søket (utvalgte ikke-randomiserte studier og metaanalyser). Forfatterne
har erfaring med forebygging og tidligdiagnostisering av kolorektal kreft gjennom
mange års forskningsarbeid, samt publisering av en rekke egne artikler innen feltet. Vi
er medlemmer av internasjonale grupper som
arbeider med screening for kolorektal kreft.

Medikamentell forebygging
Acetylsalisylsyre og NSAID-preparater

Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske
midler (NSAID) og acetylsalisylsyre har i
dyremodeller og pasient-kontroll-studier vært
assosiert med redusert insidens av kolorektal
kreft. I 2003 ble det publisert to randomiserte studier om disse legemidlene. I den ene så
man på forekomsten av adenomer hos personer som tidligere hadde fått fjernet adenomer (2). Adenomer forekommer hyppig i nor-

Hovedbudskap
■

■

■

Medikamentell forebygging av kolorektal kreft er ikke å anbefale pga. usikker
effekt og bivirkninger av aktuelle legemidler
Endoskopisk screening har teoretisk
størst potensial og er innført i nasjonale
screeningprogrammer i utlandet,
til tross for fravær av randomiserte
studier
Norge bør avvente implementering av
nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft inntil resultater fra randomiserte studier av endoskopisk screening foreligger
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malbefolkningen, med en prevalens i Norge
på ca. 20 % hos 60-åringer og stigende med
økende alder (3). Etter ett års oppfølging
fant man adenomer hos 47 % av pasientene i
placebogruppen, mot 38 % i gruppen som
hadde fått 81 mg acetylsalisylsyre daglig og
45 % i gruppen som hadde fått 325 mg (p =
0,04). I den andre studien ble pasienter med
tidligere kolorektal kreft randomisert til 325
mg acetylsalisylsyre daglig eller placebo
(4). Studien ble stoppet tidlig, da det kun var
17 % av pasienter med adenomer i acetylsalisylsyregruppen og 27 % i placebogruppen
etter ett år, tilsvarende en relativ risiko (RR) på
0,65; 95 % konfidensintervall (KI) 0,46–0,91.
Vekst av adenomer er imidlertid kun et
surrogatendepunkt og kan ikke direkte overføres til effekt på forekomst og dødelighet
av kolorektal kreft, da mange adenomer ikke
utvikler seg til cancer. Evaluering av forekomst og dødelighet er betydelig mer interessant, men krever studier med vesentlig lengre oppfølgingstid (5–10 år). Det er gjennomført to slike randomiserte studier (Womens
Health Study og Physicians Health Study).
Det ble ikke funnet noe sammenheng mellom inntak av lavdosert acetylslisylsyre (100
mg daglig) og forekomst eller dødelighet av
kolektal kreft (5, 6). Data fra en stor kohortstudie hos kvinner med over 80 000 deltakere viser derimot en doserelatert redusert risiko for slik kreft hos personer som hadde tatt
≥ 325 mg acetylslisylsyre daglig i mer enn ti
år (7). Den laveste observerte RR var 0,68
(95 % KI 0,49–0,95) for personer med inntak av > 650 mg acetylsalisylsyre daglig
sammenliknet med ikke-brukere. Liknende
estimater ble observert for NSAID-preparater generelt (7). Imidlertid hadde gruppen med
det høyeste inntak av acetylsalisylsyre også
dobbelt så høy risiko for alvorlige gastrointestinale blødninger som ikke-brukere (7).
Cyklooksygenase-2 (COX-2)-hemmere

Nylig ble det publisert tre godt gjennomførte
randomiserte studier på forekomsten av adenomer og inntak av forskjellige COX-2hemmere (såkalte coxiber, som celecoxib og
rofecoxib) hos personer som før studiestart
hadde fått fjernet adenomer (8–10). I en
metaanalyse av disse studiene er det vist en
28 % risikoreduksjon for insidens av nye
adenomer etter tre år (RR 0,72; 95 % KI
0,68–0,77) (11). Bruk av COX-2-hemmere
var imidlertid assosiert med betydelig økt risiko for kardiovaskulære hendelser (11). Det
er ikke gjennomført studier der man ser på
effekt av COX-2-hemmere på insidens eller
dødelighet av kolorektal kreft.
Hormoner

Bruk av kvinnelige kjønnshormoner (østrogener) i overgangsalder hos kvinner har i en
studie redusert insidens av kolorektal kreft
med 37 %, (RR 0,63; 95 % KI 0,43–0,92),
fra 16 til ti tilfeller per 100 000 personår
(12). For øvrig er det ikke gjennomført randomiserte studier med dette endepunktet.
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Vår konklusjon vedrørende medikamentell forebygging er at acetylsalisylsyre,
NSAID-preparater og COX-2-hemmere reduserer forekomsten av adenomer i moderat
grad, men at det for tiden ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon for en effekt av disse
legemidlene på forekomst eller død av kolorektal kreft. I tillegg har legemidlene betydelige bivirkninger, slik at bruk som forebygging av tykktarmskreft i en normalbefolkning ikke kan anbefales. Dette er i tråd med
nye amerikanske retningslinjer (13). Bruk av
hormoner for kvinner i overgangsalderen er
assosiert med redusert risiko for kolorektal
kreft, men bruken må veies opp mot høyere
risiko for andre krefttyper og ikke-maligne
sykdommer. Hormonsubstitusjon i forebyggende øyemed anbefales derfor ikke.

Screening
Flere store organisasjoner har publisert anbefalinger for screening (14–16). Anbefalingene som gis varierer betydelig. De forskjellige
retningslinjene tar kun i en viss grad hensyn
til vitenskapelig dokumentasjon for effekt av
screening for kolorektal kreft og baserer seg
ofte mye på subjektive meninger til eksperter
innen feltet. Dette kan gjøre det vanskelig å
vurdere hvilke anbefalinger som er basert på
vitenskapelige bevis og hvilke som anbefales
uten at det finnes studier som støtter anbefalingene. I denne oversikten konsentrerer vi
oss om resultater fra randomiserte studier,
som bør ligge til grunn for befolkningsbasert
screening for malign sykdom (17).
Testing av avføring for okkult blod (FOBT)

FOBT er den eneste screeningmetoden for
kolorektal kreft som er undersøkt i store randomiserte studier. Tre uavhengige studier fra
henholdsvis USA, Storbritannia og Danmark har vist en reduksjon i dødeligheten av
tykktarmskreft på 15 %-33 % etter 8–13 års
oppfølging (tab 1) (18–20).
Dette er en veletablert og ikke-invasiv
screeningmetode, og den er i bruk i store nasjonale screeningprogrammer i flere land (tab
1). Imidlertid må FOBT-screeningen gjentas
minst annethvert år, med fare for synkende
oppmøte i befolkningen over tid. Sviktende
oppmøte over tid i den danske studien førte
til en svekkelse av screeningeffekten, med
en nedgang i dødelighet i screeninggruppen
mot kontrollgruppen fra 18 % i 1996 til 11 %
i 2004 (21). Selv om nylige studier viser at
nye immunokjemiske FOB-tester til en viss
grad kan påvise store adenomer (22), er det
ikke dokumentert at de med tilstrekkelig sikkerhet avdekker forstadier til kolorektal
kreft. Derfor kan slik screening ikke redusere forekomsten av sykdommen i nevneverdig grad og derved ikke utnytte adenom-karsinom-sekvensen. Videre må alle individer
med positiv FOBT-test koloskoperes for endelig verifisering av diagnosen. Falskt positive testresultater fører til unødvendige koloskopier, som reduserer kostnadseffektiviteten til FOBT-screening.

Figur 1 Funn og terapi av premaligne adenomer
ved koloskopi. a) Tubulært adenom med moderat
dysplasi i colon sigmoideum, 10 mm i diameter.
b) Polyppfjerning i samme seanse: Adenomet fanges med polyppektomislynge og settes av ved stilken ved bruk av strøm. c) Etter komplett fjerning
av adenomet ved polyppektomi gjennomført ved
samme koloskopi. Man ser polypptomten med
koagulert, hvitlig vev
Fleksibel sigmoidoskopi (SF)-screening

Ca. 60 % av adenomer finnes i distale halvdel av colon og i rectum. Videre er det vist at
individer med kolorektal kreft eller store
adenomer i høyre colonhalvdel ofte har adenomer i distale colon. Derfor har sigmoidoskopi vært ansett som aktuell endoskopisk
screeningmetode. Sigmoidoskopi har flere
fordeler fremfor full koloskopi, bl.a. mindre
omfattende tarmtømming, kortere undersøkelsestid og mindre behov for sedasjon.
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het av kolorektal kreft hos individer som er
screenet med fleksibel sigmoidoskpoi mot
kontrollgrupper som ikke er screenet (24–26),
deriblant den norske NORCCAP (NORwegian Colorectal CAncer Prevention) studien.
Dårlig oppmøte har vært et problem ved
denne type screening i noen studier. I
NORCCAP studien har oppmøtet imidlertid
vært tilfredsstillende og ligget på 65 % (24).
Koloskopiscreening

Ved koloskopi undersøkes hele colon, ved
sigmoidoskopi undersøkes kun den nedre
delen (grønn)

Ulempen med metoden er at personer med
adenomer ved sigmoidoskopiscreening må
gjennomgå full koloskopi som en ny undersøkelse for å undersøke proksimale colon
med henblikk på adenomer og tykktarmskreft.
Den hittil eneste publiserte randomiserte
studien om denne typen screening er den
norske Telemark Polypp Studie nr. 1 (TPS1). I denne studien er det vist en risikoreduksjon i forekomst av kolorektal kreft på 80 %
(RR 0,2; 95 % KI 0,03–0,95, p = 0,02) i
screeninggruppen i forhold til ikke-screenede etter 13 års oppfølging (23). Blant 400
personer som var randomisert til fleksibel
sigmoidoskopi- screening var det to tilfeller
av tykktarmskreft 13 år etter screening, mot
ti blant de 399 som var randomisert til ikkescreening. Denne studien er imidlertid for liten til å trekke klare konklusjoner om effekten av slik screening på befolkningsnivå. For
tiden pågår det tre store, randomiserte studier, hvor man ser på forekomst og dødelig-

I de siste 3–4 årene er ideen om fleksibel
sigmoidoskopi som primærmetode for screening for kolorektal kreft blitt mer og mer utfordret av koloskopi som screeningtest. Det
er blitt argumentert for at det er ulogisk å undersøke halve tykktarmen når sykdommen
kan oppstå i hele organet, og videre at andre
screeningformer alltid må inkludere koloskopi som oppfølgingsundersøkelse ved positiv test. Den teoretiske effekten av koloskopiscreening på dødelighet av kolorektal
kreft er større enn av FOBT-test og fleksibel
sigmoidoskopi og er estimert til å ligge så
høyt som 50–90 %. Koloskopiscreening har
i teorien også potensial til å redusere forekomsten av tykktarmskreft med 70–90 %
(27).
Flere store europeiske land (Tyskland,
Polen, Italia) har de siste årene innført nasjonale koloskopiscreeningprogrammer for den
generelle befolkningen (tab 1). Fra Tyskland
rapporteres det om over én million gjennomførte screeningkoloskopier de siste tre årene
(28). Store internasjonale organisasjoner med
bl.a. Hillary Clinton og paven som høye beskyttere reklamerer for koloskopiscreening
(29). Når man imidlertid ser på det vitenskapelige grunnlaget for anbefalingen for slik
screening, finnes det kun studier med ikkeoptimal design og dermed tvilsom kvalitet.
Studien som det oftest refereres til for å
vise en effekt av koloskopiscreening, er den
amerikanske National Polyp Study, en pasient-kontroll- studie som viser en reduksjon
i forekomsten av kolorektal kreft etter koloskopiscreening på minst 76 % (RR 0,24;

Tabell 1 De viktigste screeningmetoder for kolorektal kreft, deres bruk i screeningprogrammer
og graden av vitenskapelige bevis for effekt på insidens og dødelighet (18–20)
Metode

Bruk

Molekylær screening

Det forskes mye på påvisning av mutasjoner
og epigenetiske forandringer i avføring eller
blod, som indikerer adenomer eller kolorektal kreft. Avføringstester som oppdager mutasjoner i gener som er involvert i adenomkarsinom-sekvensen er kommersielt tilgjengelige. Den ledende amerikanske testen viste
seg imidlertid å avdekke kun under halvparten av alle tilfeller av cancer og adenomer,
noe som må betegnes som skuffende (31).
En norsk DNA fecestest er kommersielt tilgjengelig (Genefec, Nordiag a.s., Bergen).
Men til tross for mye reklame overfor norske
allmennleger er det ikke lagt frem noen data
for effekt, og testen kan derfor per i dag ikke
anbefales (32).
Screening ved CT-kolografi

CT-kolografi er en ny screeningmetode for
kolorektal kreft, og er nylig blitt omtalt i
Tidsskriftet (33). Sensitiviteten og spesifisiteten er på høyde med gullstandarden koloskopi og derved lovende. Imidlertid er CTkolografi ikke nødvendigvis mindre plagsomt for pasienten enn koloskopi, og det er
enn så lenge samme krav til omfattende
tarmtømming før undersøkelsen. Videre fører funn av mange polypper ved denne metoden til en høy rate av koloskopier, noe som
gjør slik screening dyrere og derved mindre
kostnadseffektivt. Det mangler for øvrig
også her randomiserte studier som indikerer
effekt for reduksjon av forekomst og dødelighet av tykktarmskreft. CT-kolografi anses
for tiden ikke som en aktuell screeningmetode for den generelle befolkningen (34).

Evidens

FOBT (testing av avføring Nasjonalt screeningprogram
for okkult blod)
i Storbritannia, Tsjekkia, Finland,
Latvia
Regionale programmer i Frankrike, Italia, Danmark
Anbefalt av EU, USA

3 store, randomiserte studier viser
en reduksjon i dødelighet på
15–33 %
Reduksjon av effekten til 11 % ved
lengre oppfølging pga. sviktende
oppmøte over tid

Sigmoidoskopi

Ingen programmer
Anbefalt i nasjonale retningslinjer i USA

1 liten, randomisert studie viser
reduksjon i insidens på 80 %
3 store, randomiserte studier
pågår

Koloskopi

Nasjonale programmer i Polen,
Tyskland, Italia
Anbefalt som førstevalg i USA

Ingen randomiserte studier

Molekylær screening

Anbefalt av produsenter i Norge, Ingen randomiserte studier
USA, flere land
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95 % KI 0,08–0,56) (30). Imidlertid er denne studien ikke populasjonsbasert, og den er
beheftet med betydelig usikkerhet pga. designen, med bl.a. bruk av historiske kontroller, til dels fra et annet land og andre tidsperioder.
Det er ikke gjennomført randomiserte studier som er designet til å undersøke nytten av
koloskopiscreening med hensyn til insidens
og dødelighet av kreft i tykktarmen. Effekten av koloskopiscreening på insidens og
mortalitet av slik kreft i befolkningen samt
oppmøte og komplikasjoner ved slik screening er derved hittil ikke kjent.

Kapselendoskopi

Den siste nyvinning blant metoder for screening for kolorektal kreft er en kapsel på størrelse med en stor tablett, som kan svelges og
tar fotografier ved passasje gjennom colon.
Fotografiene overføres til en bærbar opptaker og settes sammen til en film, som ses av
legen etter endt undersøkelse for visualisering av polypper eller kreft i colon. De første
studiene indikerer at kapselen kan oppdage
polypper og cancer i colon og rectum. Imidlertid fikk man om lag 30 % falsk positive
funn i en studie (35). Nytten av denne metoden for befolkningsscreening er for tiden
uviss.
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Oppsummering
Kolorektal kreft er en krefttype som oppfyller mange kriterier for vellykket screening:
sykdommen er hyppig forekommende, den
krever store behandlingsressurser, prognosen er sterkt avhengig av stadium ved diagnostisering, utviklingen skjer over lang tid
og med definerte forstadier og det finnes en
rekke screeningverktøy tilgjengelig.
Endoskopi (koloskopi og sigmoidoskopi)
som screeningmetode står i en særstilling
sammenliknet med andre screeningmetoder
for kolorektal kreft – eller som for eksempel
mammografi for brystkreft, PSA-screening
for prostatakreft, eller CT-screening for lungekreft – da målet med endoskopisk screening ikke primært er tidligdiagnostisering av
etablert kreft, men forebygging av sykdommen ved fjerning av benigne forstadier. Derved er endoskopi ikke en screeningmetode i
konvensjonell forstand (tidligdiagnostisering), men et verktøy for forebygging av kreft.
I Norge er det hittil ikke innført screening
for kolorektal kreft, til tross for økende
forekomst av sykdommen gjennom de siste
tiår.
Etter vår mening er det klokt ikke å bøye
seg for det økende presset som finnes både
fra lobbyister, enkelte fagkretser og firmaer
med kommersiell interesse for slike screeningtester. I teorien kan særlig endoskopisk
screening ha en stor preventiv effekt på kolorektal kreft. Effekten av screening bør imidlertid være bevist i store, randomiserte studier før innføring av befolkningsscreening,
og slike resultater finnes per i dag ikke for endoskopi. Derved foreligger det etter vår mening foreløpig ikke tilstrekkelige vitenskapelige bevis for nytten av endoskopiscreening.
God effekt av endoskopisk screening på befolkningsnivå er videre avhengig av godt
oppmøte. Selv om studiene TPS-I og NORCCAP viste høyt oppmøte, er det usikkert om
oppmøte i befolkningen til koloskopiscreening som mer invasiv og ubehaglig undersøkelse vil være høyt nok. Oppmøteprosenten i
de nasjonale koloskopiprogrammene i Europa er hittil ukjent. Vår kunnskap er derimot
tilstrekkelig med hensyn til effekten av
FOBT-test på dødeligheten av tykktarmskreft. Men dårlig oppmøte ved gjentatte
screeningrunder over tid og FOBT-testens
manglende evne til å påvise forstadier til kolorektal kreft gjør denne screeningmetoden etter vår mening ikke særlig attraktiv i Norge.
NORCCAP-I-studien vil etter hvert gi oss
et klart svar på om sigmoidoskopiscreening
kan redusere forekomst og dødelighet av kolorektal kreft i Norge. Vi bør avvente disse
resultatene før vi eventuelt bestemmer oss
for et nasjonalt screeningprogram. Samtidig
bør det gis støtte til videre forskning innen
screening for tykktarmskreft i Norge. En
randomisert studie på koloskopiscreening er
planlagt i Norge, med navnet NORCCAP-II.
Det er bred internasjonal enighet om at Norge
er et av de få land i verden der slike studier
kan gjennomføres pga. vårt unike kreftregisTidsskr Nor Lægeforen nr. 20, 2007; 127
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ter, veletablerte kvalitetsnettverk for endoskopi, og høyt oppmøte i befolkningen.
Det tar svært lang tid å få resultater fra
randomiserte studier av screening, ofte
10–15 år, og studiene er dyre. Likevel, studiene er ikke så dyre som drift av screeningprogrammer eller (enda verre) uorganisert
screening. Screeningvirksomhet kan tvinge
seg frem uten vitenskapelig grunnlag, spesielt om en erkjennelse av manglende vitenskapelig dokumentasjon ikke resulterer i en
vilje til å fremskaffe slik dokumentasjon tidsnok.
Oppgitte interessekonflikter: Forfatterne er involvert i studier som ser på nytten av endoskopi som
screeningmetode for kolorektal kreft.
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Sammendrag
Bakgrunn. Forekomst av kolorektale
polypper er vanlig, og det er sterke
indisier på at de fleste tilfeller av kreft
oppstår i polypper. Påvisning, sanering
og opplegg for oppfølging av slike
polypper er derfor viktig, og denne
artikkelen gir en oversikt over disse
temaene.
Materiale og metoder. Artikkelen er
basert på forfatternes egen forskning
og kliniske erfaringer samt et ikkesystematisk litteratursøk i PubMed.
Resultater og fortolkning. Det er betydelig geografisk variasjon i forekomst
av kolorektale polypper, og Norge har
en av de høyeste i verden. Polypper
klassifiseres på basis av morfologi og
histologi, og malignitetsrisikoen avhenger av begge deler samt av størrelse.
Koloskopi er hovedmetoden for påvisning av polypper og gir mulighet for
biopsi og terapi, mens CT-kolografi
(virtuell koloskopi) kanskje er på vei
inn i diagnostikken. Stilkede polypper
fjernes vanligvis enkelt ved endoskopisk slyngereseksjon, og pasienten er
da ferdig behandlet, selv i tilfelle av
kreft i polypphodet. Store, bredbasede
polypper med høy risiko for malignitet
kan fjernes med transanal endoskopisk
mikrokirugi i rectum, men krever ofte
reseksjon av tumorbærende tarmsegment ved lokalisasjon i colon. Mellom
disse ytterpunktneer finnes mange
polypper som kan fjernes med mer
avanserte endoskopiske teknikker,
eventuelt supplert med ablasjonsmetoder.
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Kolorektale polypper har stort malignitetspotensial. Det brukes derfor store ressurser
på påvisning, behandling og oppfølging av
disse. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er å gi en oppdatering angående forekomst, utredning, påvisning og fjerning
samt oppfølgingsstrategi, spesielt med henblikk på norske forhold.

Materiale og metode
Artikkelen er basert på litteratursøk i PubMed og Cochrane-databasen. Det er ikke
gjennomført en fullstendig, systematisk gjennomgang av all tilgjengelig litteratur med
vurdering av evidensnivå og vekting av anbefalinger. Forfatterne har selvstendig forskning og bred klinisk erfaring innenfor feltet.
Epidemiologi
Det er store geografiske forskjeller i forekomst av kolorektale polypper, stort sett lik
den for kolorektal cancer (1). Generelt sett
er forekomsten meget lav i utviklingslandene, selv om man justerer for alder, og tar
hensyn til en sannsynlig lavere påvisningsgrad. Migrasjonsstudier, for eksempel blant
japanere som er flyttet til Hawaii (2), har vist
at prevalensen stiger til den samme som for
innflyttingsnasjonen innenfor første slektsledd. De vestlige land har høyest forekomst
av polypper og cancer, og Norge har en av
de høyeste i verden. Kvinner har lavere forekomst av polypper, ca. 1: 2 i forhold til
menn, mens forholdet er likt for cancer. Polypper er relativt sjeldent før 50 års alder,
men forekomsten stiger til 50 % hos personer over 70 år i land med høy prevalens. Polypper hos yngre er hyppigst lokalisert til
venstre side av colon, oftest i sigmoideum,
mens andelen polypper i høyre colon stiger
med alderen (aldersskifte). Forekomsten er
lav i transversum. De samme fenomener
gjelder for kreft, med det unntak at andelen
rectumcancer er høy.
Man har prøvd å forklare den store variasjonen i insidensen for polypper og cancer

med forskjeller i kostholdet. Generelt antas
at høyt inntak av rødt kjøtt og fett øker, og
høyt inntak av fiber samt grønnsaker (korsblomstrende) reduserer insidensen (3). Materialene har imidlertid ikke vært entydige.
En rekke andre kostbestanddeler har også
vist utslag i pasient-kontroll-studier og kohortstudier. Resultatene har imidlertid vært
sprikende, og det har vært nødvendig å bruke metaanalyser. Noen få kostanalyser er
også gjort for prevalens, vekst og nydanning
av polypper (4), og har i stor grad vist det
samme mønsteret, men også her med stor
variasjon. Stimulantia som tobakk (økt risiko) og medikamenter som acetylsalisylsyre/
ikke-steroide antiinflammatoriske midler
(NSAID) (redusert risiko) har i noen studier
vist effekt på polyppforekomst (5 ; 6).

Histologi
Benigne kolorektale polypper kan være neoplastiske, ikke-neoplastiske, eller ha blandet
histologi. De fleste ikke-neoplastiske polypper er hyperplastiske. Disse utgjør minst
75 % av alle polypper under 5 mm i diameter
(7), men da de sjelden blir større enn 1 cm,
utgjør de mindre enn 25 % av polyppene
over 5 mm. Disse har intet malignt potensial.
Det er fortsatt uklart om disse er markørlesjoner for adenomer (8), men det er uansett
ikke nødvendig med reseksjon eller oppfølging. Imidlertid vil den sjeldne tilstand av
multiple store hyperplastiske polypper (>1
cm), hyperplastisk polypose-syndrom, sannsynligvis kreve koloskopikontroller.
Neoplastiske polypper, adenomer, inndeles etter grad av dysplasi (atypi) i henholdsvis lavgradig intraepitelial neoplasi (tidligere kalt lett / moderat dysplasi) og høygradig intraepitelial neoplasi (tidligere kalt grov
dysplasi eller carcinoma in situ) (9). Innvekst i, men ikke gjennom lamina propria
og/eller muscularis mucosae benevnes intramukosal neoplasi (tidligere intramukosalt
karsinom). Både høygradig intraepitelial
neoplasi og intramukosal neoplasi klassifiseres som carcinoma in situ, og er ikke uttrykk for infiltrerende cancer. Adenomer
inndeles også etter strukturelt utseende i
henholdsvis tubulære, tubulovilløse eller
villøse. I tillegg foreligger spesielle former,
som flate adenomer og «serrated adenoma»
(på norsk ofte kalt sagtakket adenom pga.
hyperplastisk vekstmønster med atypiske
celler) og blandede hyperplastisk/adenomatøse polypper. Polypper med annen histologi
utgjør 2–3 % (10), og består av hamartomer,
karsinoider, inflammatoriske og juvenile poTidsskr Nor Lægeforen nr. 20, 2007; 127: 2692–5
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lypper, samt submukosale tumorer (lipomer,
leiomyomer).

Malignitetsrisiko
Adenom-karsinom-sekvens-teorien, som ble
satt frem for flere tiår siden beskriver sammenhengen mellom cancer og polypper
(ramme 1) (11–20). Polypputviklingen skjer
gjennom fasene initiering, vekst og malign
transformasjon. Utviklingen vil påvirkes av
genetikk og miljøfaktorer. Det er usikkert
om de samme faktorene påvirker de forskjellige stadiene. Mens forekomsten av adenomer i eldre alder er 50 % eller mer i land med
høy prevalens, er livstidsrisiko for kreftutvikling bare rundt 5 %. Dette indikerer at
høyst 10 % av alle adenomer utvikles til cancer. Ved røntgenpåviste polypper over 1 cm
som ikke ble fjernet, var forekomsten av
kreft i området etter ti år kun 8 % (21).
Prevalensmaterialer, tidligere fra obduksjon og operasjon, men siden fra endoskopi,
har vist at kreftforekomsten er < 0,9 % i adenomer med diameter 5–10 mm, og at praktisk talt ingen adenomer mindre enn 5 mm
inneholder cancer. I adenomer med diameter
over 1 cm øker risikoen med størrelsen; for
adenomer over 2 cm er hyppighet av malignitet 20–50 %. Risikoen er sannsynligvis
høyere i forhold til størrelsen for dem med
villøs arkitektur og for flate adenomer. Da
polyppstørrelsen er en meget viktig parameter for malignitetsrisiko, vil veksthastighet være av betydning. Etter endoskopisk
oppfølging i tre år av ikke-fjernede adenomer < 1cm i diameter hadde bare 40 %
vokst, og de aller fleste av dem kun 1 mm i
diameter (22). En eventuell malign utvikling
i en nyoppstått polypp er derfor vanligvis en
lang prosess, men det vil opplagt være store
forskjeller.
Diagnose og påvisning
Polypper gir sjelden symptomer, og vil derfor vanligvis oppdages tilfeldig. De påvises
ved koloskopi, røntgen colon eller CTkolografi (virtuell koloskopi). Røntgenologisk
påviste polypper må følges opp med koloskopi.
Ut fra det endoskopiske utseendet er det
vanskelig å skille neoplastiske fra ikke-neoplastiske (hyperplastiske) polypper, unntatt
sannsynliggjøring pga. størrelsen. Det kan
også ofte være umulig endoskopisk å avgjøre om det er skjedd en malign utvikling,
men bredbasede lesjoner som har sentral depresjon, ev. med noe fastere kant, gir mistanke. Ved kromoendoskopi, spraying av
slimhinne (vanligst indigo-karmin og krystallfiolett) og undersøkelse med zoomendoskop (forstørrelse 100 x), kan man se
forskjellige kryptemønstre ved premalign og
malign lesjon. Om skopien utføres av erfarent personell, er den diagnostiske treffsikkerhet ganske høy, men metoden brukes lite
i Norge i dag. Endoluminal ultralydundersøkelse – i rectum med stiv probe og i colon
med miniprobe innført gjennom arbeidskaTidsskr Nor Lægeforen nr. 20, 2007; 127
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nal – er sannsynligvis den beste metoden for
å skille premaligne fra maligne polypper.
Undersøkelsen krever atskillig erfaring for
sikker bedømmelse, og er foreløpig lite
brukt i Norge. Vår artikkel er basert på det
som er allment tilgjengelig for tiden, men
nyutviklinger kan tenkes å endre praksis i løpet av få år.
Da differensiering ut fra endoskopisk utseende er usikkert, bør alle påviste polypper
fjernes eller biopseres. Biopsi er lite rasjonelt, siden det krever ny endoskopi for å fjerne adenomer, og det brukes derfor bare ved
vanskelig tilgjengelige polypper, malignitetssuspekte polypper eller polypper med
stor fare for komplikasjon ved fjerning, hvor
man ønsker kartlagt om det foreligger en
stor hyperplastisk polypp, eventuelt lavgradig eller høygradig dysplastisk adenom. Det
er viktig å være klar over at biopsi tatt med
tang, i noen grad også biopsier tatt med
slynge, ofte underestimerer malignitetspotensialet. I en undersøkelse av 56 polypper
med høygradig dysplasi viste forutgående
biopsier kun lavgradig dysplasi i 63 % av tilfellene (23).
Selv om koloskopi er gullstandard for påvisning av polypper, og har større deteksjonsrate for små polypper enn røntgen, er
det sannsynlig at rundt 5 % av polypper større enn 1cm, og 25 % av polypper mindre enn
5 mm, blir oversett (24). Dårlig tømming,
lang og slynget og uoversiktlig tarm, polypplokalisasjon på innsiden av en sving,
aktive tarmkontraksjoner samt rask tilbaketrekking fra coecum, øker andelen oversette
polypper. Pasienter som har fått fjernet eller
påvist adenomer ved partiell koloskopi, må
gjennomgå en totalkoloskopi, og hvis det
ikke lar seg gjøre, få frikjent resterende tarm
røntgenologisk. CT-kolografi avventer sin
plass i polyppdiagnostikken, med høy sensitivitet og spesifisitet for store og mellomstore polypper (25).

Polyppektomi
Små polypper under 3–4 mm vil kunne fjernes med stor biopsitang med én eller flere
biopsitagninger. Alternativt kan man bruke
«hot biopsy»-reseksjon (biopsi med varmekoagulasjon). Undersøkelser har vist viabelt

Ramme 1
Basis for adenom-karsinomsekvens-teorien som er grunnet
på antakelsen om at kolorektal kreft
oppstår fra polypper
1. Høy- og lavrisikoområder for cancer
og polypper er de samme (11–13).
2. Cancer og polypper forekommer
på samme områder i tykktarmen,
og begge har et aldersskifte for lokalisasjonen (14).
3. Det er økt risiko for malignitet ved
økende polyppstørrelse og dysplasigrad (15–17),
4. Rester av adenomatøst vev blir hyppig
funnet ved cancer lokalisert til submucosa (60–85 %), men kun i 7 % ved
lokalavanserte tilfeller (17–19). Dette
er blitt tolket til at cancer oppstår
i polypper, mens polyppvevet etter
hvert ødelegges av cancerveksten.
5. Nesten 100 % av pasienter med
familiær adenomatøs polypose (FAP)
utvikler kreft dersom de ikke opereres
(20).

gjenstående polyppmateriale i 17 % av prosedyrene ved denne metoden, og den innebærer en viss perforasjonsrisiko. Små slynger kan også brukes, og «kald giljotinering»,
dvs. at man river av polyppen uten koagulasjonsstrøm, har vist seg trygt ved små polypper (< 5 mm) (26). Polypper større enn 5 mm
vil i de fleste tilfeller kunne fjernes med diatermislynge (fig 1). Ved store, stilkete polypper kan det injiseres fortynnet adrenalin i
stilken eller brukes såkalt endoloop (en trådslynge som strammes rundt polyppen) i forkant for å redusere blødnings- og perforasjonsfaren (27).
Bredbasede polypper i rectum med diameter over 2 cm kan vanligvis fjernes med
konvensjonell slyngereseksjon, som regel
ved «piecemeal»-teknikk (reseksjon i biter).
Ved minste mistanke om malignitet, eller
ved ekstensive bredbasede polypper, bør det
gjøres transanal endoskopisk mikrokirurgi

Figur 1 Endoskopisk reseksjon av middels stor polypp med diatermislynge
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Ramme 2
Norske retningslinjer for oppfølging
av pasienter med kolorektale
polypper (35).
Pasienter med
1. 1–2 små, fjernede adenomer (< 1cm)
uten grov dysplasi eller tubulovilløse
elementer kan utgå fra endoskopikontroller.
2. > 2 fjernede adenomer skal følges opp
med 5 årlige koloskopikontroller, pga.
stor tendens til polyppdanning, og med
multiple polypper er det lettere å overse noen ved endoskopi.
3. 1–2 store, fjernede adenomer (> 9 mm)
eller tubulovilløse/villøse elementer
kan kontrolleres med 5 eller 10 årlige
koloskopikontroller
4. Biopsiverifisert, men ikke fjernet,
adenom < 0,5 cm, kan kontrolleres
etter 5 år
5. Endoskopikontroller fortsetter til
70–75 års alder, avhengig av generell
allmenntilstand og komorbiditet.
6. Multiple polypper og arvelighetstillegg
kan tale for kortere kontrollintervaller.

(TEM) (28). Denne teknikken kan også brukes hos utvalgte pasienter med infiltrerende
cancer, i praksis ved høyt eller middels høyt
differensiert adenokarsinom som infiltrerer
kun til øvre eller midtre del av submucosa
(29).
Fjerning av bredbasede polypper i colon
ved konvensjonell slyngereseksjon innebærer en betydelig risiko for perforasjon.
Det kan derfor være en fordel å instillere
rikelig med saltvann i submucosa før slyngereseksjon. Dersom polyppen da løfter seg,
er det en indikasjon på at den ikke infiltrerer
submucosa. Det blir lettere å anlegge slynge
og dermed få fjernet polyppen komplett.
I tillegg skapes et disseksjonsplan i submucosa, som reduserer risikoen for perforasjon. Eksperter på metoden, kalt endoskopisk mucosareseksjon (EMR), anbefaler at
det kun brukes skjærestrøm, ikke koagulasjonsstrøm, for å redusere perforasjonsrisikoen.
Ved carcinoma in situ anbefaler mange å
supplere slyngereseksjonen med en ablasjonsmetode for å hindre residiv. Argonplasmakoagulasjon er mest brukt nå, men
det finnes en rekke ulike metoder.
Den visuelle bedømmelsen av radikaliteten av reseksjonen må ofte tillegges en avgjørende betydning, men man bør tilstrebe
histologisk verifisering. Hele preparatet må
sendes til patolog med tydelig markering av
reseksjonsflaten, f.eks. med knappenål, tusj
eller montering på korkplate. Selv om det
ikke er fri reseksjonsflate histologisk, vil det
ofte allikevel ikke være gjenstående polyppvev, pga. noen millimeter svirand. Usikkert
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radikalt fjernet polypp vil kreve en snarlig
kontroll av reseksjonsstedet, avhengig av
histologi. Dette må ikke gjøres for tidlig, da
sårdannelsen må gro, og gi ev. restvev en viss
anledning å vokse, slik at den kan oppdages.
Det kan ofte være vanskelig å finne igjen en
liten polypprest, og derfor kan det være tilrådelig å markere stedet med blekktatovering
(30). Dette praktiseres lite i Norge, og man
må da være nøye med angivelser (lengde til
polypp med utrettet skop, antatt segment og
eventuelle nabostrukturer, f.eks. ileocøkalklaff).
Blødning og perforasjon kan komplisere
en polyppektomi. Det hyppigste er blødning, som inntreffer i 0,2–6,1 % av polyppmaterialer (31). Blødning kan stoppes endoskopisk med fortynnet adrenalin, argonplasmakoagulasjon, klips eller endoloop, og
krever sjelden kirurgi.

Oppfølging etter polyppektomi
Oppfølgingsrutinene har variert mye opp
gjennom tidene, og vil av praktiske grunner
delvis avhenge av de tilgjengelig endoskopiske ressurser. De anbefalinger som foreligger i de forskjellige land er bare delvis
kunnskapsbasert.
Det må for det første legges vekt på risiko
for residiv av fjernet polypp. Dersom denne
ikke er fjernet med fri margin, må ny kontroll/behandling skje uten unødig forsinkelse. Dersom reseksjonsmarginen er usikkert
fri, må det gjøres umiddelbar tilleggsbehandling dersom det forelå infiltrerende cancer, kontroll innen tre måneder dersom det
forelå carcinoma in situ, mens kontroll kan
individualiseres dersom det forelå kun lavgradig intraepitelial neoplasi (moderat dysplasi).
Dersom en slyngeresecert, stilket polypp
viste seg å være malign, og er fjernet med
sikker fri margin vurdert ut fra endoskopi
og histologi, er pasienten ferdig behandlet.
Kontroll hvert halvår i tre år kan anbefales.
Dersom en slyngeresecert, bredbaset polypp
viste seg å være malign, må tilleggsbehandling alltid vurderes selv om den er fjernet
med sikker fri margin. Dersom det kun er infiltrasjon til øvre lag av submucosa og polyppen var fjernet in toto, kan man vurdere å
akseptere pasienten som ferdigbehandlet,
men pasienten må da kontrolleres minst
hvert halvår. Dersom polyppen var fjernet i
biter, eller det er dypere infiltrasjon, bør pasient med colonpolypp opereres med formell colonreseksjon. Ved lokalisasjon i rectum kan transanal endoskopisk mikrokirurgi
hos erfaren operatør vurderes i enkelte tilfeller. Supplerende ablasjonsbehandling kan
ikke anses adekvat dersom behandlingsintensjonen er kurativ.
Kontrollopplegget når pasienten vurderes
som polyppfri, må videre ta hensyn til risikoen for at det utvikles nye adenomer, hvor
raskt dette kan skje, hvor lang tid transformasjonen fra lavgradig til høygradig dysplasi og siden til invasiv cancer kan tenke seg å

ta, samt risikoen for oversette polypper ved
indekskoloskopien, i tillegg til pasientalder
og eventuell komorbiditet. Pasienter som har
fjernet adenomer, har økt risiko for nye adenomer. Insidensen av metakrone polypper
angis til 5–50 % per år. National Polyp Study angir 10–15 % (32). Enda vanskeligere
er det å anslå hvor raskt en malign transformasjon kan inntreffe. Som anført tidligere,
er det indikasjon for at prosessen kan ta betydelig lengre tid enn fem år, men det vil
sannsynligvis være stor variasjon. Pålitelige
tall finnes ikke.
Vedrørende risiko for malign utvikling
ble det i to retrospektive materialer ikke
funnet høyere forekomst enn forventet av senere kolorektal cancer for personer som fikk
fjernet 1–2 små tubulære adenomer med
lavgradig dysplasi uten videre endoskopisk
oppfølging (33, 34). Det var imidlertid ingen
kontrollgruppe i disse materialene.
Anbefalinger fra Hoff og medarbeidere
(1996) (35) kan tjene som retningslinjer for
oppfølging, i tillegg til det som er anført
ovenfor (ramme 2). Disse retningslinjene
legger betydning i størrelse og histologi. Det
krever en mest mulig nøyaktig angivelse av
polyppstørrelsen ved endoskopi, bedømt
mot en åpen biopsitang (ca. 7 mm) eller måling av hele den resecerte polyppen ved uthenting. Det krever også kvalitetskontroll
for patologenes angivelse av dysplasigrad
og grad av villøse elementer. Den interindividuelle variasjonen i vurderingen har i
mange materialer vært stor på dette punktet,
men bedret dersom det bare angis to dysplasigrader. Det krever korrekt snittføring, samt
standardisering av snittuttak fra polypper.
Ved polypper i høyre colon, spesielt hvor det
foreligger multiple, vil det ofte være vanskelig og ressurskrevende å få ut hele polyppen,
slik at man noen ganger nøyer seg med biopsier til histologisk prøve. Undersøkelser har
vist at rundt 10 % av disse biopsiene ville
fått et annet histologisk prøvesvar, oftest et
«verre» (36), dersom hele polyppen var blitt
undersøkt, og dette kunne fått konsekvenser
for oppfølging.
Engelske retningslinjer fra 2002 (37) følger en mer komplisert modell i form av tre
risikogrupper med hyppige kontroller, henholdsvis en, tre og fem årlig, inntil to negative koloskopier. Etter det kan oppfølgingen
avsluttes. En nylig publisert studie (38) viser
at kun 15 % av pasientene blir fulgt opp korrekt etter disse retningslinjene, mesteparten
blir undersøkt hyppigere. Amerikanske retningslinjer er etter noenlunde samme modell, men også polyppfrie pasienter og de
med hyperplastiske polypper anbefales kontroller, hvert 10. år (39). Det finnes ingen undersøkelser som kan støtte at hyppigere oppfølging enn det som er anbefalt i de norske
retningslinjer, vil redusere risikoen for metakron kolorektal cancer.
>>>
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Oversiktsartikkel

Kolorektal kreft
ved inflammatorisk tarmsykdom
Sammendrag
Bakgrunn. Kolorektal kreft er en komplikasjon til langvarig kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Sammenhengen mellom kreft og inflammasjon er
best dokumenter når det gjelder ulcerøs kolitt, men også personer med
Crohns sykdom har økt risiko for kreft.
Koloskopioppfølging for å oppdage dysplasi og tidlig kreft brukes i stort
omfang ved ulcerøs kolitt. Forebyggende medikamentell behandling har
fått økende oppmerksomhet i de
senere år.
Materiale og metode. Stoff til artikkelen er fremskaffet ved ikke-systematiske søk i PubMed og Cochrane-databasen.
Resultater og fortolkning. I de senere
år er det publisert flere studier som
viser lavere forekomst av kolorektal
kreft ved ulcerøs kolitt enn tidligere
antydet. I enkelte populasjonsbaserte
studier er det ingen økt forekomst
sammenliknet med forekomsten i normalbefolkningen. Utstrakt bruk av 5aminosalisylater (5-ASA) kan forklare
noe av risikoreduksjonen. Prospektive,
randomiserte studier for å vurdere nytteverdien av koloskopioppfølging er
ikke utført. I flere studier er det vist økt
forekomst av kolorektal kreft og tynntarmskreft hos personer med Crohns
sykdom, men det foreligger ingen
dokumentasjon på at behandling med
5-aminosalisylater kan redusere kreftforekomsten hos disse. Etter forfatternes mening er det ikke grunnlag for
å anbefale koloskopioppfølging med
blindbiopsier på generelt grunnlag hos
pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.
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Sammenhengen mellom ulcerøs kolitt og
kolorektal kreft ble beskrevet så tidlig som i
1920-årene. Senere er det også funnet en
sammenheng mellom Crohns sykdom i colon og kreftutvikling. I tillegg har pasienter
med tynntarmssykdom økt risiko for adenokarsinomer i tynntarmen. Imidlertid er sammenhengen mellom Crohns sykdom og kreft
langt dårligere dokumentert enn sammenhengen mellom ulcerøs kolitt og utvikling
av kreft.
Kreft relatert til inflammatorisk tarmsykdom utvikles i områder med aktiv eller tidligere aktiv inflammasjon. Sporadisk kreft
kan selvsagt også forekomme hos disse pasientene, men er oftest lokalisert utenfor slike områder. Dysplasi står sentralt når det
gjelder kreftutvikling. Det er klar sammenheng mellom dysplasi og forekomsten av
kreft, og man regner med dysplasi forekommer hos ca. 90 % av pasientene med kreft relatert til inflammatorisk tarmsykdom.
I denne artikkelen vil vi diskutere betydningen av dysplasi ved inflammatorisk
tarmsykdom. I tillegg vil vi omtale kreftforekomsten ved tilstanden samt risikofaktorer for utvikling av kreft. Å hindre slik utvikling er en viktig del av behandlingen hos
denne pasientgruppen. Argumenter for og
imot koloskopioppfølging og betydningen
av forebyggende medikamentell behandling
diskuteres.

Metode
Artikkelen bygger på forfatternes arbeid
med problemstillingen gjennom mange år
samt på relevant litteratur fremskaffet ved
søk i PubMed og i Cochrane-databasen. Vi
brukte søkeordene «colorectal cancer» (CRC),
«inflammatory bowel disease» (IBD), «dysplasia» og «surveillance». Et skjønnsmessig
utvalg av artikler ligger til grunn for dette
arbeidet.
Dysplasi ved inflammatorisk
tarmsykdom
Forekomsten av dysplasi er relatert til sykdomsvarighet. Imidlertid er dysplasifore-
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komsten av flere årsaker vanskeligere å angi
enn forekomsten av kolorektal kreft. I en populasjonsbasert studie fra Sverige, der 204
pasienter med inflammatorisk tarmsykdom
ble fulgt i 16,5 år (median observasjonstid),
ble det funnet dysplasi hos 24 % (1). I en tilsvarende studie fra USA ble det funnet en
kumulativ forekomst av dysplasi på 9,2 %
etter 25 års sykdomsvarighet ved ulcerøs
kolitt (2). To forhold gjør at det er viktig
å diagnostisere dysplasi: Invasiv kreft utvikles fra dysplastisk epitel, og dysplasi er ofte
en markør for samtidig tilstedeværelse av
kreft.
Ved inflammatorisk tarmsykdom kan slimhinnen gjennomgå økende grad av dysplasi,
med forandringer både i enkeltceller og i
kjertelarkitekturen. Slikt dysplastisk epitel
kan deretter utvikle malign transformasjon
og invasiv kreft. Til forskjell fra adenom-karsinom-utviklingen i polypper man ser ved
sporadisk kolorektal kreft, finner man dysplastiske forandringer ved inflammatorisk
tarmsykdom oftere i flate eller lett eleverte
lesjoner (DALM – dysplasia assosiated lesion or mass). Ofte defineres flate lesjoner
som noe man ikke ser ved konvensjonell koloskopi. Imidlertid viser en ny studie at de
fleste dysplastiske forandringer lar seg erkjenne endoskopisk (3). Flere studier viser at
nyere endoskopiske teknikker med farging
av slimhinnen og/eller spesiell oppløsning
vil gi bedre diagnostikk av dysplasi (4–6).
Dysplasi graderes histologisk i lav- og høygradig. Grad av dysplasi korrelerer med kreftrisikoen ved ulcerøs kolitt. Flere studier har
imidlertid vist at interobservatørenigheten patologene imellom med henblikk på klassifisering av dysplasi er lav. I tillegg kan dysplas-

Hovedbudskap
■

■

■

■

Langvarig inflammatorisk tarmsykdom
er assosiert med utvikling av dysplasi
og kreft
Forekomsten av kreft ved inflammatorisk tarmsykdom er lavere enn tidligere
vist
Behandling med 5-aminosalisylater ved
ulcerøs kolitt synes å kunne hindre
kolorektal kreft
Det er ikke grunnlag for å anbefale
koloskopioppfølging med blindbiopsier
ved inflammatorisk tarmsykdom
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tiske forandringer være vanskelig å skille fra
reaktive forandringer i epitelet. Flere immunhistokjemiske markører har vært forsøkt
brukt for å skille reaktive fra dysplastiske forandringer, men disse har ikke vært følsomme
nok. En nyere undersøkelse har imidlertid vist
lovende resultater for AMACR (alpha-methylacyl-CoA racemase) (7).
Hvordan biopseringen ved koloskopi skal
foregå for å påvise dysplasi er ikke avklart.
Én enkelt biopsi avdekker under 0,05 % av
colons overflate. Det er beregnet at 33 biopsier påviser dysplasi med 90 % sannsynlighet, 64 biopsier øker sannsynligheten for påvisning til 95 %. I de fleste retningslinjer anbefales det å biopsere fra hver kvadrant med
10 cm mellomrom i tillegg til å ta biopsi fra
suspekte slimhinneforandringer.
Et uavklart spørsmål er hvilke konsekvenser funn av dysplasi skal medføre. Det er
enighet om at høygradig dysplasi i flate lesjoner bør medføre kolektomi. Det er mulig
at høygradig dysplasi funnet i polypper kan
behandles med endoskopisk reseksjon. Hvordan lavgradig dysplasi skal håndteres, er et
mer kontroversielt spørsmål. Når man velger
behandlingsstrategi er det viktig å vurdere
risikoen for samtidig forekomst av ikke-erkjent kreft. I et retrospektivt materiale fra St.
Mark’s Hospital der man evaluerte koloskopioppfølging av 600 pasienter, ble det oppdaget lavgradig dysplasi hos 46. To av ti pasienter som ble kolektomert som følge av
påvist lavgradig dysplasi hadde samtidig
kreft. Av de 36 som ble fulgt videre, utviklet
åtte høygradig dysplasi og tre kolorektal
kreft (8). Slike funn kan tyde på at selv pasienter med lavgradig dysplasi bør kolektomeres. Imidlertid var det i en annen studie
ingen progrediering av lavgradig dysplasi
under en median oppfølgingstid på 18 år (2).
I en studie fra England var det overraskende
få gastroenterologer som anbefalte kolektomi ved funn av dysplasi (4 % ved lavgradig og 53 % ved høygradig), i motsetning til
hva foreliggende retningslinjer tilsier (9).

Ulcerøs kolitt og kreft
Forekomsten av ulcerøs kolitt økte frem til
1980-årene, men har siden vært relativt stabil.
Siden sykdommen ofte debuterer i ung alder,
vil mange pasienter få et langt sykdomsforløp. I flere nyere arbeider skiller ikke dødeligheten i denne pasientgruppen seg fra dødeligheten i den generelle befolkning (10–12).
Forekomsten av kolorektal kreft ved ulcerøs kolitt har falt i de siste decennier. I 1970årene var forekomsten såpass høy som 60 %
hos dem med en sykdomsvarighet på minst
40 år. I en metaanalyse publisert i 2001 ble
forekomsten av kolorektal kreft angitt til
1,6 % etter ti år, til 8,3 % etter 20 år og til
18,4 % etter 30 års sykdomsvarighet (13).
Siden er det publisert studier som viser betydelig lavere forekomst av kolorektal kreft. I
fem populasjonsbaserte studier (Italia, Canada, USA, Danmark og Ungarn) er den årlige
forekomsten angitt til mellom 0,06 % og
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0,22 % (14–18). Den kumulative 30-årsrisikoen var 2,1 % i Danmark (16), 2 % i Olmstead i USA (18) og 7,5 % i Ungarn (17). I
studiene fra Italia, Danmark og USA var forekomsten av kolorektal kreft ikke forskjellig
fra forekomsten i den generelle befolkning.
Kun i Canada hadde personer med ulcerøs
kolitt økt risiko for kolorektal kreft (15).
Årsaken til den synkende forekomsten av
kolorektal kreft ved inflammatorisk tarmsykdom kan være sammensatt. Bruk av 5aminosalisylater er sannsynligvis en viktig
forklaring. Ved utstrakt bruk av koloskopi
som diagnostisk verktøy er det mulig at flere
lette tilfeller (med lav kreftrisiko) oppdages
i dag enn tidligere, noe som kan bidra til en
reduksjon i totalforekomsten av kolorektal
kreft i denne gruppen. Tidlig kolektomi hos
risikopasienter kan også bidra til lavere forekomst. En forklaring kan også være at det
naturlige forløpet av ulcerøs kolitt er endret
de siste decennier. I hvilken grad regelmessig koloskopioppfølging har bidratt til redusert risiko for kolorektal kreft er usikkert.
Alle disse faktorene kan ha bidratt til at kreft
i dag er en langt sjeldnere komplikasjon ved
ulcerøs kolitt enn det var før.
Flere risikofaktorer for utvikling av kolorektal kreft er identifisert (ramme 1). Sykdomsvarighet er den viktigste av disse. En
metaanalyse viste årlig forekomst på 0,2 %
ved en sykdomsvarighet på under ti år, ved
varighet 10–20 år steg forekomsten til 0,7 %
og etter 20 år var den 1,2 % (13). Sykdomsutbredelsen påvirker også risikoen. I en
svensk studie fant man ved proktitt ingen
signifikant økt risiko, ved venstresidig kolitt
steg den til 2,8 ganger så høy som forventet,
mens ved totalkolitt var risikoen 14 ganger
så høy som forventet (19). I flere studier er
også tidlig debut av ulcerøs kolitt vist å være
uavhengig risikofaktor (15, 19). Det har vært
vanskelig å vise at inflammasjonsgraden er
relatert til risikoen for kolorektal kreft. I tidligere studier har man brukt ulike surrogatmål for grad av inflammasjon, f.eks. antall
sykehusinnleggelser eller antall oppblussinger av sykdommen. I to nye studier er det
vist at risikoen for kolorektal kreft er relatert
til endoskopisk og histologisk grad av inflammasjon (20, 21).
Primær skleroserende kolangitt forekommer hos ca. 5 % av dem som har ulcerøs kolitt. Denne tilstanden er i en rekke studier
vist å være en særlig risikofaktor for kreftutvikling (22–24). Mekanismen er så langt
ukjent. Forekomst av sporadisk kolorektal
kreft i slekten innebærer fordoblet risiko
(25). I en metaanalyse er det antydet at det
også finnes geografiske forskjeller i forekomsten av kolorektal kreft hos pasienter
med ulcerøs kolitt (26). I de skandinaviske
land er risikoen lavere enn i f.eks. USA.

Koloskopioppfølging
ved ulcerøs kolitt
Oppfølging med koloskopi hos denne pasientgruppen er vanlig. Målet er å finne dys-

Ramme 1
Risikofaktorer for utvikling av
kolorektal kreft ved ulcerøs kolitt
■

Sykdomsvarighet over 8–12 år

■

Utbredt sykdom i colon

■

Tidlig debut

■

Familiær forekomst av sporadisk kolorektal kreft

■

Primær skleroserende kolangitt

■

Intensitet av inflammasjonen

Ramme 2
Problemer og uavklarte spørsmål
omkring koloskopioppfølging ved
ulcerøs kolitt
■

Uklare kriterier for inklusjon i oppfølgingsprogrammer

■

Uklart når koloskopioppfølging skal
starte

■

Intervall av koloskopiundersøkelsene

■

Hvordan definere utbredelse (mikroskopisk eller makroskopisk)?

■

Hvor skal rutinebiopsier tas og hvor
mange?

■

Dysplasi kan lett overses ved koloskopi

■

Dysplasi kan være vanskelig å diagnostisere og klassifisere histologisk

■

Pasienter og/eller leger følger ikke
anbefalingene ved dysplasifunn

■

Dårlig etterlevelse i oppfølgingsprogrammer

■

Koloskopi er plagsom og smertefull
undersøkelsesmetode

■

Koloskopi er en dyr og ressurskrevende metode

■

Koloskopi gir falsk trygghet

■

Retningslinjer følges i liten grad

plasi eller tidlig kreft som er kurerbar. Retningslinjer for gjennomføring av slik oppfølging er utarbeidet i flere land, men de er
til dels kontroversielle (27). Det er flere uavklarte spørsmål angående hvem som skal inkluderes i slik oppfølging og hvordan den
bør gjennomføres (ramme 2). Studier fra flere land har vist at eksisterende anbefalinger
i svært liten grad følges i klinisk praksis.
Nytten av koloskopioppfølging har ikke
vært vurdert i randomiserte, prospektive studier. Innen slike tall ville foreligge, er det
sannsynlig at så vel behandlingsregimer som
endoskopiske teknikker hadde endret seg
slik at dataene ville bli historiske.
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Det finnes få studier der man har tatt for
seg nytten av koloskopioppfølging. Funn av
dysplasi og kolorektal kreft i fulgte pasientpopulasjoner er angitt i noen, men beregningene av reduksjon i dødelighet av kolorektal
kreft etter koloskopi er ikke mange. Det er
foreløpig ikke gjort studier der man legger
vekt på reduksjon av totalmortaliteten. I en
Cochrane-rapport fra 2006 om nytten av koloskopioppfølging var det kun mulig å inkludere tre studier i analysen (28). Man fant at
åtte av 110 pasienter som ble fulgt med koloskopi døde av kolorektal kreft, mens tallene
i ikke-undersøkt gruppe var 13 av 117 (RR
0,81, 95 % KI 0,17–3,83). Forfatterne konkluderer derfor at det ikke finnes klare beviser på at koloskopioppfølging gir økt overlevelse hos pasienter med ulcerøs kolitt. Imidlertid mente de at det var indirekte beviser på
at slik oppfølging kunne gi redusert risiko
for død av kreft relatert til inflammatorisk
tarmsykdom.

Forebyggende
medikamentell behandling
I de senere år har det vært lagt økt vekt på
medikamentell behandling for å hindre utvikling av dysplasi og kreft ved ulcerøs kolitt.
Lashner og medarbeidere beskrev allerede i 1989 økt hyppighet av kolorektal kreft
hos pasienter som hadde sulfaallergi og derfor ikke kunne bruke sulfasalazin (29).
Siden er det i en rekke undersøkelser lagt
vekt på den kreftforekomstreduserende
effekten av 5-aminosalisylatpreparater – det
gjelder så vel kohort- som pasient-kontrollstudier (30). Det er antydet at bruk av minst
1,2 g 5-aminosalisylat per dag forhindrer to
av tre tilfeller av kolorektal kreft ved ulcerøs
kolitt. Mekanismen bak den beskyttende
virkningen kan også, i tillegg til den betennelsesdempende, være effekter på cellulært
plan. I dag må man anse effekten av 5-aminosalisylater som så godt dokumentert at pasienter med sykdom forbi venstre fleksur
bør bruke slike midler for å forhindre kolorektal kreft.
Personer med inflammatorisk tarmsykdom kan utvikle lave folinsyreverdier via
forskjellige mekanismer. I noen studier er
det antydet en beskyttende effekt av folinsyretilskudd når det gjelder forekomsten av
dysplasi ved ulcerøs kolitt, men forskjellene
i forekomst er ikke signifikante, muligens
fordi det er få pasienter inkludert.
Data fra noen studier antyder en gunstig
effekt av acetylsalisylsyre og NSAID-midler på forekomsten av sporadiske adenomer
og kolorektal kreft. Siden NSAID-midler
skal brukes med forsiktighet ved inflammatorisk tarmsykdom, finnes det få data om
bruk hos slike pasienter, men to studier viste
signifikant reduksjon av kolorektal kreft ved
ulcerøs kolitt (31, 32).
I de senere år har immunmodulerende behandling med azatioprin i økende grad vært
brukt som tilbakefallsprofylakse ved inflammatorisk tarmsykdom. Foreliggende data er
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imidlertid ikke entydige hva gjelder effekt
på forekomsten av kolorektal kreft, og noen
konklusjon kan ikke trekkes. Foreløpig finnes ingen data på bruk av TNF-α-hemmere
og forekomst av kolorektal kreft.
Behandling med ursodeoksycholsyre har
vært studert hos pasienter med både ulcerøs
kolitt og primær skleroserende kolangitt. Få
personer er inkludert i disse studiene, men resultatene antyder at behandlingen kan hemme utviklingen av dysplasi i colon hos pasienter med disse tilstandene.
Den forebyggende effekten av statiner på
kolorektal kreft er usikker (33, 34), det er
derfor behov for flere data.

Crohns sykdom og kreft
Sammenhengen mellom kreft og Crohns
sykdom har av flere grunner vært vanskeligere å studere enn sammenhengen mellom
kreft og ulcerøs kolitt. En svensk studie viste
at det var en relativ risiko for kolorektal kreft
på 5,6 (95 % KI 2,1–12,2) for pasienter med
colonaffeksjon. For dem med ileokolisk sykdom og dem med affeksjon av terminale
ileum var det ikke signifikant økt risiko. Lav
debutalder var assosiert med høyere risiko
(35). I en amerikansk studie der 259 personer med Crohns sykdom og colonsykdom
ble fulgt med koloskopi, var forekomsten av
dysplasi og kreft på samme nivå som ved ulcerøs kolitt (36). En dansk populasjonsbasert studie viste derimot ingen økning av kolorektal kreft hos personer med Crohns sykdom (37). Adenokarsinom i tynntarmen er
svært sjelden kreftform. I to populasjonsbaserte studier er det angitt at forekomsten av
denne kreftformen ved Crohns sykdom er
økt 40–60 ganger, men fortsatt er risikoen
svært beskjeden (37, 38).
Risikofaktorer for utvikling av kreft ved
Crohns sykdom er langt mindre kartlagt enn
risikofaktorene ved ulcerøs kolitt. Data antyder imidlertid at kreftutvikling oftere forekommer i områder med strikturer og fistler
(39–42).
Det foreligger ingen data om hvorvidt behandling med 5-aminosalisylatpreparater ved
Crohns sykdom kan gi redusert forekomst av
kolorektal kreft. Det er heller ingen enighet
om oppfølgingen for å hindre kreft hos disse
pasientene.
Konklusjoner
Pasienter med langvarig inflammatorisk
tarmsykdom har økt risiko for utvikling av
kolorektal kreft. For dem med ulcerøs kolitt
viser nyere studier at risikoen er langt lavere
enn tidligere antydet. Utstrakt bruk av 5aminosalisylater kan sannsynligvis forklare
mye av den observerte reduksjonen. Internasjonalt foreligger det retningslinjer for koloskopioppfølging. Imidlertid er det mange
uavklarte spørsmål, og det er vist at slike
retningslinjer i liten grad følges i klinisk
praksis. Randomiserte studier er ikke utført,
og det er tvilsomt om slike vil la seg gjennomføre. Nytten av koloskopioppfølging

med blindbiopsier i den hensikt å redusere
mortaliteten er ikke vist. Det er derfor etter
forfatternes mening ikke grunnlag for å
anbefale koloskopioppfølging på generelt
grunnlag for denne gruppen. Det er derimot
mulig at det bør gjøres hos undergrupper av
pasienter (f.eks. ved samtidig primær skleroserende kolangitt, utbredt kolitt samtidig
intoleranse for 5-aminosalisylatpreparater
eller positiv familieanamnese for kolorektal
kreft) og med nyere undersøkelsesteknikker.
Det er mulig at Crohns sykdom i colon
innebærer økt risiko for kolorektal kreft. Sykdom i tynntarm gir økt forekomst av tynntarmskreft. Forebyggende effekt av medikamentell behandling for å redusere kreftrisikoen for personer med Crohns sykdom er ikke
vist.
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Kolorektal kreft

Tema

Oversiktsartikkel

Genetikk og molekylær klassifisering
ved kolorektal kreft
2818–23

Sammendrag
Bakgrunn. Kolorektal kreft er en genetisk sykdom hvor adenom-karsinomsekvensen har fungert som læringsmodell. Økt kunnskap om forstadiene,
i tillegg til bedre innsikt i molekylærbiologiske mekanismer, har gitt endret
forståelse for sykdomsutvikling og
klassifisering.
Materiale og metode. Litteratursøk
i PubMed-databasen ble gjennomført
for perioden 1.1. 2002–15.7. 2007 med
søkeordene «colorectal cancer» kombinert med «genetic instability», «epigenetic», «molecular classification»,
«crypt», «apoptosis», «proliferation»
og «carcinogenesis». Det er lagt hovedvekt på nyere, større oversiktsarbeider
og systematiske oversiktsartikler bygd
på humant materiale samt skjønnsmessig utvalgte originalarbeider.
Resultat og fortolkning. Kolorektal
kreft oppstår i kryptenes stamceller
gjennom feilregulering av molekylære
mekanismer, som Wnt-signalveien,
som fører til økt proliferasjon, manglende differensiering og tap av apoptosefunksjoner. Forstadier som aberrantkryptfokuser har potensial som tidlige biomarkører, men det mangler
konsensus for klinisk bruk. Antatt
«uskyldige» polypper, som sagtakkede
adenomer, synes å spille en større
rolle enn tidligere antatt gjennom epigenetikk (CpG Island Methylator
Phenotype, CIMP) og mikrosatellittinstabilitet (MSI). Tre hovedveier synes
å drive utviklingen av kolorektal kreft –
kromosomal instabilitet (CIN) utgjør én
hovedandel, mikrosatellittinstabilitet
og CIMP de to andre. Disse signalveiene har karakteristiske kliniske, patologiske og genetiske merketegn som
kan brukes til molekylær klassifisering
for å forbedre diagnostikk, prognosevurdering og behandling.
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Kreft i tykktarmen kan være arvelig, komme
som en senfølge av inflammatorisk tarmsykdom eller oppstå sporadisk. «Arv» og «miljø» spiller således en noe ulik rolle for kreftutviklingen hos den enkelte. En fellesnevner
er likevel at sykdommen er genetisk betinget. «Adenom-karsinom-sekvensen» har de
siste tiårene fungert som modell for trinnvis
kreftutvikling i tykktarmen. Imidlertid har
nyere kunnskap gjort at synet på kolorektal
kreft som en homogen sykdom er forandret.
Polyppen som nødvendig forstadium i utviklingstrinnene står ikke like sterkt, det synes å foreligge flere genetiske, molekylære
og morfologisk egenartede veier til kreft
(1).
Karsinogenesen fra normal mucosa til metastatisk kolorektal kreft (fig 1) er i økende
grad forstått som en multidimensjonal interaksjon mellom genetiske endringer, slimhinnens epitelceller og de omliggende faktorene
i ekstracellulære matriks, inkludert immunsystemet, proteasesystemer og bindevevsceller (2). I denne artikkelen tar jeg opp noen av
de nyere sentrale dogmene relatert til den tidlige utviklingen av kolorektal kreft, hvordan
denne kunnskapen nå gradvis endrer den
molekylærbiologiske klassifiseringen og gir
muligheter for bedre diagnostikk, mer korrekt prognose og bedre behandling.

Materiale og metode
Artikkelen er basert på litteratursøk i PubMed med hovedvekt på artikler publisert de
siste fem år (1.1. 2002–15.7. 2007). Søkeordet «colorectal cancer» ble kombinert med
termene «genetic instability», «epigenetic»,
«molecular classification», «crypt», «apoptosis», «proliferation» og «carcinogenesis».
Det var flere hundre treff på hvert søk. Artikler ble derfor tatt med på bakgrunn av
ønsket om å inkludere hele, eller de fleste
deler av, kreftutviklingen i tykktarmen relatert til humant materiale, fortrinnsvis der
funnene var basert på en klinisk tilnærming.
Rene eksperimentelle basalvitenskapelige
studier basert på cellelinjer og/eller dyremo-

deller ble i hovedsak ekskludert. Det ble søkt
etter oversiktsartikler og systematiske oversikter fra de siste tre år (1.7. 2004–15.7.
2007). Artikkelens innhold er i hovedsak basert på sentrale oversiktsarbeider og identifiserte systematiske litteraturoversikter (3–8).
Enkelte nyere originalarbeider er inkludert
for utfyllende informasjon.

Adenom-karsinom-sekvensen
og kreftforstadier
Adenomatøse polypper regnes som obligate
forstadier til kreft i tykktarmen. Polypper er
dermed naturlige ende- og målpunkter for
diagnostikk, behandling og forebygging av
tykktarmskreft. Polypper er synlige og tilgjengelige for behandling med endoskopisk
teknikker, noe som er klinisk fordelaktig.
Hyperplastiske polypper er regnet som
ufarlige og er ikke tatt med i den tradisjonelle adenom-karsinom-sekvensen. Enkelte
hyperplastiske polypper har et såkalt sagtakket vekstmønster (serrated adenomas), noe
som er assosiert med økt kreftrisiko (9). Et
takket vekstmønster gjenfinnes også i noen
adenomer og karsinomer, og med økt molekylærgenetisk innsikt har man funnet at disse
tilhører en «sagtakket signalvei» (serrated
pathway), der epigenetiske endringer kan
påvises (1). Utviklingen gjennom adenomkarsinom-sekvensen er således en forenklet
homogen modell for en betydelig mer heterogen utvikling karakterisert av distinkte
(men også overlappende) genetiske, epigenetiske og morfologiske egenskaper. Disse
genetiske forskjellene synes å være mest betydningsfulle for initiering og utvikling av
forstadiene til kreft, mens et større spekter

Hovedbudskap
■

■

■

■

De finnes flere signalveier og forstadier
til kolorektal kreft enn den tradisjonelle
adenom-karsinom-sekvensen
Kreftutviklingen starter i colonkryptene
gjennom feilregulerte signalveier
Kolorektal kreft kan klassifiseres ut fra
kromosomal instabilitet, mikrosatellittinstabilitet eller epigenetisk instabilitet
Diagnostiske, prognostiske og prediktive egenskaper vil i fremtiden kunne
kobles til den molekylære klassifiseringen av svulstene
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Figur 1 Utvikling av kolorektal kreft fra normalmucosa til metastatisk kreft. Utviklingen følger flere utviklingstrinn hvor multiple molekylære faktorer
bidrar. Genetisk instabilitet er en tidlig drivkraft i karsinogenesen. Interaksjon mellom multiple molekylære faktorer er avgjørende for vekst, invasjon og
spredning. (ACF: aberrrante kryptfokuser)

av overlappende genetiske egenskaper og
molekylære interaksjoner forekommer senere
i karsinogenesen.
Fra krypt til kreft

Tidlige (pre)maligne endringer antas å oppstå i tykktarmslimhinnens krypter. I såkalte
aberrante kryptfokuser (aberrant crypt foci,
ACF) finnes morfologiske og genetiske endringer som skiller disse kryptene fra normal
tykktarmslimhinne. I dem foreligger det allerede flere av de genetiske mutasjonene som
kan gjenfinnes i adenomer og kreftsvulster
(10–12). Aberrantkryptfokuser synes således å være et sannsynlig forstadium til både
adenomer og kreft, og de antas å kunne progrediere direkte til kreft uten å gå via adenomstadiet (11). Særlig i dyremodeller brukes
aberrrantkryptfokuser som endepunkt ved
studier omkring karsinogenese og eksperimentelle behandlingsmåter (11). Selv om de
har et klinisk potensial som biomarkør for
(tidlig) kolorektal kreft, bl.a. støttet av funn
fra enkelte epidemiologiske studier (10, 12),
er definisjoner for identifisering med høyoppløselig kromoendoskopi av disse fortsatt
sprikende og mangler konsensus (12). Det er
således fortsatt knyttet usikkerhet til den kliniske betydningen av aberrante kryptfokuser.
Stamceller og signalveier

Kreft utgår fra en enkelt «stamcelle» som
innehar, eller som har fått, genetiske endringer (13). Tykktarmens slimhinne regenereres hyppig, med en antatt omsetningstid på
4–7 dager for epitelceller i colonslimhinnen
Tidsskr Nor Lægeforen nr. 21, 2007; 127

(fig 2). Den høye proliferasjonsraten gir økt
risiko for mutasjoner, ettersom celledeling
per se kan føre til DNA-endringer. I tillegg
eksponeres cellene fra tarmlumens innhold,
der bl.a. metabolitter, toksiske stoffer og
bakterieflora kan påvirke epitelcellene. Flere
molekylære mekanismer er derfor involvert
i kontrollen av proliferasjon og differensiering i kryptene i tarmtraktens embryogene-

tiske utvikling og livslange homøostase
(14, 15).
Stamceller i colonkryptene regnes for å
være noe av nøkkelen bak muligheten for
fremtidig forebygging og målrettet behandling av kolorektal kreft, men disse cellene er
ennå ikke identifisert med spesifikke markører (13). Flere signalveier som er viktige for
normal utvikling påvises imidlertid å være
feilregulert i kreft (fig 2). Blant de viktigste

Figur 2 Normal og neoplastisk utvikling i tykktarmens krypter. a) Normal vekst og differensiering
i colonkrypt, fra basale del med stamceller til modne celler og avsondring av celler på slimhinneoverflaten. Wnt-signalveien driver proliferasjon i basale deler, mens Hh-signalveien (hedgehog,
pinnsvin) styrer differensiering i øvre lag. b) Ved (pre)malign progrediering i kryptene er Wnt-signalveien aktivert i hele krypten, mens Hh-signalveien er skrudd av. Dette fører til manglende differensiering av epitelcellene og dermed til adenomatøs vekst og kreftutvikling
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og dermed signal om genekspresjon (f.eks.
proliferasjonsfaktorer) i cellens kjerne (fig
3). Når APC mangler, vil det føre til en kontinuerlig innstrømming av β-catenin i cellekjernen, vedvarende proliferasjon og manglende differensering (fig 2, fig 3). Selv om
Wnt-signalveien er feilregulert i alle tilfeller
av kolorektal kreft, kan genetiske og epigenetiske endringer i ulike komponenter
(APC, TCF, Axin, WISP3 og CTNNB1, som
koder for β-catenin) gjenfinnes i over 90 %
av svulstene (17).
Proliferasjon og apoptose

Figur 3 Wnt/β-catenin (kanonisk) signalvei. Wnt interagerer med transmembranproteinet Frizzled (Fz) og proteinet Dishevelled (Dsh) til å frigjøre β-catenin fra membranproteinet E-cadherin.
Fritt β-catenin fra cytoplasma interagerer sammen med T-cellefaktor (TCF) i cellekjernen og aktiverer promotorregioner til en rekke tumorassosierte gener (bl.a. COX-2, cyklin D1, c-myc). Når
Wnt-signalet ikke er til stede, fosforyleres («p») β-catenin ved hjelp av APC, Axin, GSK-3β og CKI,
som danner et destrueringskompleks og dermed fjerner β-catenin fra cytoplasma. APC-proteinet
nedregulerer β-catenin ved å binde seg til Axin og lage et destruksjonskompleks som brytes ned i
proteasomer. Samtlige gener/proteiner kan føre til en konstituert «kanonisk» aktivering av signalveien i kolorektal kreft ved (epi)genetiske endringer (en ikke-kanonisk signalvei forekommer også,
men omtales ikke her). (GSK-3β = glykogensyntasekinase 3-β, CKI = caseinkinase I)

av disse signalveiene er den såkalte Wnt-signalveien («Wnt» kommer av «wingless»,
som beskriver mutasjonseffekten ved denne
signalveien funnet i fruktfluen Drosophila),
der β-catenin er en av nøkkelspillerne. Wntsignalveien er ofte feilregulert i kolorektal
kreft, det fører til kontinuerlig proliferasjon
og manglende celledifferensiering (14–16).
Wnt-signalveien viser hvordan forskjellige

proteiner kan interagere på veien fra cellemembran til cellekjerne (fig 3). APC-genet
er f.eks. mutert hos pasienter med familiær
adenomatøs polypose (FAP), noe som gir en
mangel på dette proteinet. APC-proteinet
inngår normalt sett i et proteinkompleks (destrueringskompleks) sammen med Axin og
andre proteiner for å hindre translokasjon og
kobling av β-catenin til T-cellefaktor (TCF)

Tabell 1 Molekylær klassifisering av kolorektal kreft (CIN = kromosomal instabilitet,
MSI = mikrosatellittinstabilitet (høy- eller lavfrekvent), CIMP = CpG island methylator phenotype)
Klasse

Type

1

MSI

CIMP

Sporadisk

–

++

++

MSI-H; metylert
MLH1; BRAF

Ca. 12

2

Sporadisk

–

+

++

MSI-L, BRAF

Ca. 8

3

Sporadisk

++

–/+

+

MSI-L og CIMP-L;
MGMT, KRAS

Ca. 20

4

Sporadisk (samt
arvelig familiær
adenomatøs
polypose)

++

–

–

APC-mutasjon,
KRAS, TP53

Ca. 55–60

5

Hereditær
ikke-polypøs
coloncancer

–

++

–

Mutert MLH1,
MSH2, MSH6 o.a.

3–4%

– = stabilitet
+ = lavfrekvent instabilitet
++ = høyfrekvent instabilitet

2820

Assosiert genetikk

Estimert
forekomst (%)

CIN

Nettoeffekten gjennom kreftutviklingen
måles i balansen mellom regulering av celleproliferasjon og apoptose (programmert
celledød). I den vanlige progredieringsmodellen for kolorektal kreft antas apoptosemekanismer å nedreguleres i adenom-karsinom-sekvensen (fig 1). Dette kan skje på
flere forskjellige måter gjennom et intrinsisk
og ekstrinsisk apoptosesystem, omtalt i detalj annet sted (18).
I tillegg til manglende differensiering og
kromosomal instabilitet vil mutert APC
oppregulere proteinet survivin, som hemmer
apoptosen, samtidig som p21 nedreguleres
og gir økt proliferasjon (18). På den måten
dannes forsterkende kaskadeeffekter ved enkelte molekylære hendelser i cellene. Oppregulering av proteiner som regulerer cellesyklus og apoptosekontroll synes å kunne
indikere langtidsrisikoen for tykktarmskreft
hos pasienter med adenomer (19). For TP53,
som fungerer som vaktpost for skadet DNA,
synes det å foreligge økt relativ risiko på
rundt 1,3 for kreftdød ved patologisk akkumulert (målt ved immunhistokjemi) eller
mutert (sekvensanalyse) protein (7). I en
systematisk oversikt er det fremholdt at andelen celler som går i apoptose synes å øke
med tumorprogredieringen, og at bruk av
apoptotisk indeks ikke synes å kunne forsvares som effektmål for kjemoterapi (5).
Kontroll av apoptosemekansimer anses å
ha potensial som målrettet terapi for kolorektal kreft og adenomer, f.eks. med COX-2hemmere. Også når det gjelder BCL2-familien, survivin og andre apoptosehemmende
proteiner er terapi under utvikling (18, 20).

Genetisk instabilitet
Kreft oppstår gjennom genetiske forandringer som fører til en rekke fenotypiske endringer i cellens egenskaper (tab 2) (21). Genetiske endringer, og dermed instabilitet, i
det humane genomet kan oppstå i alle deler
av den strukturelle oppbygningen – alt fra
store endringer på kromosomene til mindre
endringer i enkelte basepar (fig 4). Der hvor
endringene inntrer i en region som koder for
et gen, kan endringene føre til at genproduktet (proteinet) endres – ved at det blir forhøyet produksjon, tapt produksjon, feilproduksjon eller på andre måter feilregulering i styringen av cellens signaler og omgivelser.
Genomisk instabilitet relatert til kolorektal
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kreft deles gjerne inn i kromosomal instabilitet (chromosomal instability, CIN) og mikrosatellittinstabilitet (microsatellite instability, MSI), og oppstår også gjennom epigenetisk metylering av CpG-øyer (CpG island
methylation phenotype, CIMP).
Kromosomal instabilitet

Kromosomal instabilitet kjennetegnes ved
endret kromosomantall utover de 46 kromosomene i hver somatisk celle. Aneuploide
celler har et abnormt genetisk innhold, et karakteristisk og hyppig kjennetegn ved solide
svulster, og forekommer ofte i kolorektal
kreft (22). Årsaken til instabiliteten er flerfoldig. Mutasjon i APC-genet er assosiert
med CIN-signalveien og opptrer tidlig i karsinogenesen – APC-genet ble funnet på den
lange armen til kromosom 5 og er knyttet til
den arvelige kreftformen familiær adenomatøs polypose (23, 24).
Faktorer som kontrollerer kromosomenes
sentromerer og deltar i mitosefasens sjekkpunkter under celledeling forårsaker aneuploiditet og kromosomal instabilitet. Feilregulering av disse kontrollmekanismene
fører i sin tur til endringer og ubalanse i kromosomstruktur og -innhold (fig 4a), noe
som igjen endrer ekspresjonen av genregioner og dermed proteinuttrykk. Eksempler på

MEDISIN OG VITENSKAP

noen av de proteinene som spiller en regulerende rolle i spindelcelleapparatet og ved
mitosedeling er Aurora A, survivin, MAD2,
BUB1, BUBR1 og forskjellige sykliner (19,
25, 26).
Kromosomal instabilitet kan evalueres
med ploiditetsanalyse, der aneuploiditet er
kjennetegnet. Mer spesifikke kromosomanalyser kan gjøres med f.eks. CGH-analyse
(comparativ genomic hybridization) for å
finne regioner på kromosomer som er overuttrykt eller underuttrykt. En lang rekke kromosomale endringer er undersøkt og påvist
i kolorektal kreft (f.eks. tap av 18q og 20q),
uten at noen av disse eller ploiditetsanalyse
for øvrig har fått innpass som standard prognostisk markør før kreft (6, 27–30). Alleltap på kromosom 18q og tap av DCC-proteinet gir dårligere totaloverlevelse, med en
hasardratio på rundt 2,0 (95 % KI 1,5–2,7),
ut fra en metaanalyse av publiserte studier
på disse markørene, men med variasjon
mellom metoder (genotyping mot immunhistokjemi), påvist heterogenitet i materialene og sannsynlig publiseringsskjevhet (6).
Å legge vekt på kromosomal instabilitet
synes således å være mest nyttig relatert
til hvordan og hvorfor den oppstår og bidrar
til karsinogenesen, der denne kunnskapen
forhåpentligvis kan knyttes til nye preven-

tive og terapeutiske angrepspunkter (22,
25, 26).
Mikrosatellittinstabilitet

Mikrosatellitter er repeterende sekvenser
spredt utover hele genomet. På grunn av
denne gjentakende sekvens er de spesielt utsatt for feil ved DNA-replikasjon (fig 4c).
Ved slike feil vil normalt sett cellens vaktmestre, DNA-reparasjonsenzymene (DNA
mismatch repair enzymes, MMR), fikse disse enkle feilene før cellene går videre i celledelingssyklusen. Muterte reparasjonsenzymer (f.eks. MLH1, MSH2 og MSH6),
som er årsaken til kreft hos pasienter med
hereditær ikke-polypøs coloncancer (HNPCC), fører til at disse feilene vedvarer cellesyklus etter cellesyklus og kan dermed
føre til endret gensekvens i regioner som koder for enkelte proteiner (31). Mikrosatellittinstabilitet kan endre den genetiske leserammen i aminosyresekvensen (frameshift
mutation) og dermed proteinuttrykket – slike endringer finnes gjerne i proteiner som βcatenin, BAX og TGF-βRII (transforming
growth factor beta receptor II). Muterte
MMR-proteiner forårsaker hereditær ikkepolypøs coloncancer, og de kan testes med
immunhistokjemisk undersøkelse eller ge-

Figur 4 Genetisk og epigenetisk instabilitet i kolorektal cancer. Øvre panel viser genomet fra kromosomnivå til basenivå. a) Kromosomal instabilitet,
representert ved delesjon og insersjon av kromosomdeler. b) Epigenetisk metyleringsendring som endrer genuttrykk, i øvre del vises hvite sirkler som
umetylerte seter, i nedre del røde sirkler som metylerte seter, derav hypermetylering og stumt genuttrykk for den aktuelle regionen. c) Mikrosatellittinstabilitet kan oppstå når et feil antall baser bygges inn uten å repareres i DNA-strengen
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Figur 5 Kliniske, patologiske og molekylære kjennetegn ved kolorektal kreft. Proksimal og distal
tykktarmskreft har særegne kliniske, patologiske og molekylærbiologiske trekk assosiert med forskjellig prognose, aldersfordeling, respons på kjemoterapi, type og forekomst av svulster. Overlapping på genetisk og molekylærbiologisk nivå forekommer, og illustrasjonen henviser til et disponert
område i tykktarmen. Prosentangivelsene angir relativ fordeling av svulstene i tarmen

notypisk med spesifikke mutasjonsanalyser
(32).
Mikrosatellittinstabilitet foretrekkes påvist med polymerasekjedereaksjon for et
større antall MSI-markører, der instabilitet i
≥ 40 % av markørene indikerer høyfrekvent
mikrosatellittinstabilitet (MSI-H), 20–40 %
indikerer lavfrekvent (MSI-L) og < 20 % instabile markører indikerer mikrosatellittstabilitet (31, 32). Grunnet varierende bruk av
antall og type markører, bl.a. ulikheter i dinukleotide og mononukleotide markører
(31, 32), er det vanskelig å sammenlikne resultater fra forskjellige kliniske studier.
Mikrosatellittinstabilitet påvises i 15–20 %
av tilfellene av sporadisk kolorektal kreft. Hos
disse pasientene er dette assosiert med egen-

artede kliniske og morfologiske funn (31),
som gjengitt i figur 5. MSI-positiv kolorektal
kreft innebærer bedre prognose enn CIN-signalveikreft, det synes å bli bekreftet i en metaanalyse (3). Angivelig skal pasienter med
MSI-positiv kreft ikke ha samme effekt av adjuvant cellegiftbehandling (5-FU basert), men
dette er ikke påvist med statistisk signifikant
forskjell i samme metaanalyse (3). Sprikende
resultater i større studier fra de siste årene
tyder på at det vil være behov for standardisering av metodevalg og studiedesign også ved
denne problemstillingen (33–35).
Epigenetikk

Epigenetiske endringer fører ikke til forandringer i selve DNA-strengen, slik som ved

Tabell 2 Kreftcellens egenskaper relatert til kolorektal kreft
Egenskap hos kreftcelle

Kolorektal kreft, eksempler

Selvforsyning av vekstsignaler

Muterte onkogener som KRAS, EGFR

Insensitivitet for veksthemmere

Mutert tumorsuppressorgen som APC, nedregulert TGF-β

Unnviker programmert celledød
(apoptose)

Oppregulert BCL2, mutert TP53, oppregulert survivin,
endringer i FasL- og caspasesystem

Nydanning av kar (angiogenese)

Vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF), platelet-derived
growth factor receptor (PDGFR)

Ubegrenset evne til celledeling

Danning av telomerase (hTERT)

Evne til å invadere og metastasere

Matriksmetalloproteinaser, andre proteasesystemer o.l.
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genmutasjoner, men de endrer tilgjengelighet gjennom strukturelle forandringer i den
«epigenetiske kode» – f.eks. ved endringer i
histonene som pakker inn DNA-strengen,
ved over- og/eller undermetylering av DNAområder (fig 4B) eller gjennom RNA-interferens (36, 37). Avvikende DNA-metylering
av såkalte CpG-øyer forekommer ofte i kolorektal kreft. CpG-øyer er områder som
innholder rikelig med cystein- og guaninbaser og ofte ligger nær geners promotorregioner. Når disse områdene blir metylert, fører
det til at genene blir «stumme» og proteinene dermed ikke uttrykkes (fig 4b).
I en undergruppe av kolorektalkrefttyper
er det usedvanlig høy forekomst av metylerte CpG-øyer – «CpG island methylator
phenotype» (CIMP). CIMP-signalveien kalles nå gjerne for «den tredje signalveien» i
kolorektal kreft – i tillegg til kromosomal instabilitet og mikrosatellittinstabilitet (38). I
tilfeller av sporadisk coloncancer er CIMP
nesten utelukkende assosiert med metylering av MLH1 og har en veldig høy forekomst av BRAF-mutasjoner (39). Denne fenotypen synes å være inverst korrelert med
kromosomal instabilitet, slik at CIMP og mikrosatellittinstabilitet står som motsetning
til CIN-signalveien i kolorektal kreft (31, 36,
40). Funn tyder på at promotormetylering
skjer tidlig i karsinogenesen (41), muligens
allerede i premaligne stamceller og progenitorceller i colonkryptene (37, 42). Metylering er funnet i de fleste av genene i Wnt-signalveien, i tillegg også hyppig i DNA-reparasjonsenzymer som MLH1 og MGMT og i
tumorsupressorgener som p16INK4A. Bedre viten på dette feltet vil kunne åpne for nye
muligheter innen diagnostikk, prognosevurdering og terapeutiske markører. Eksempelvis vil farmakologisk demetylering kunne
gjenåpne for transkripsjon av stumme gener
og dermed f.eks. gjenaktivere tumorsuppressorgener.

Molekylærbiologisk klassifisering
Basert på de til nå kjente hovedsignalveiene
kromosomal instabilitet, mikrosatellittinstabilitet og CIMP, korrelert med de morfologiske funnene, er det oppstått endret syn på
klassifiseringen av kolorektal neoplasi (1,
31, 36, 38). En detaljert gjengivelse av morfologiske, kliniske og molekylære grupperinger basert på disse hovedsignalveiene er
presentert av Jass (1), og en forenklet oppsummering er gjengitt i tabell 1. Det er en
generell forståelse at det er tre hovedgrupper
ut fra hvilken type «instabilitet» som dominerer – her vil implementering og eventuell
videre stratifisering kunne gjøres, bl.a. med
funn fra genekspresjonsstudier, for å finne
pasientgrupper med «gode» og «dårlige»
molekylærbiologiske signaturer (43, 44).
Den store gruppen pasienter utgjøres
fortsatt av mennesker med kreft oppstått
gjennom kromosomal instabilitet som i
hovedsak følger den klassiske adenom-karsinom-sekvensen (fig 1, fig 5). Pasienter
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med familiær adenomatøs polypose hører
også til i denne gruppen, mens de med hereditær ikke-polypøs coloncancer hører til
gruppen med mikrosatellittinstabilitet, basert på at de har muterte DNA-reparasjonsenzymer som forårsaker instabiliteten. Det
er likevel et poeng at sporadisk mikrosattellittinstabilitet og hereditær ikke-polypøs coloncancer er biologisk forskjellige, siden det
ikke finnes BRAF-mutasjoner hos pasienter
med hereditær ikke-polypøs coloncancer,
men ofte i sporadisk mikrosatellittinstabilitet (1, 39). Om denne typen molekylærbiologisk klassifisering vil ta over for nåværende
TNM-klassifisering ved kolorektal kreft
gjenstår å se, men det er nærliggende å anta
at med verifisering av disse signalveienes
gyldighet, validering av kliniske, prognostiske og prediktive konsekvenser samt standardisering og tilgjengelighet av testmetode
vil det kunne være et mer treffsikkert og
kostnadseffektivt stratifiseringsverktøy.

Prognostiske
og prediktive markører
Økt forståelse av kolorektalkreftkarsinogenesen og utviklingen av molekylærbiologiske teknikker har gitt et økende panorama av
tumormarkører. Systematiske oversikter
over prognostiske og prediktive markører
innen kolorektal kreft konkluderer med at
det foreligger varierende grad av heterogenitet i pasientmaterialet og sprik i metodevalg
studiene imellom (3, 4, 6–8), noe som gjør
konklusjonsgrunnlaget usikkert.
Ved stadig mer standardiserte og tilgjengelige molekylærbiologiske verktøy samt
forståelsen av genetisk instabilitet i kolorektal kreft relatert til genese, morfologi og klinisk praksis kan forhåpentligvis resultater av
mer ensartet kvalitet sammenliknes.
I internasjonale retningslinjer er det kun
måling av karsinoembryonalt antigen (CEA)
i blodserum som anbefales som standard
preoperativ evaluering og som postoperativ
oppfølging (45). Treffsikkerheten for å oppdage residiv etter kirurgi er ikke optimal
(46), og markører med bedre risikostratifisering og økt diagnostisk, prognostisk og prediktiv treffsikkerhet trengs. En fortsatt evaluering av potensielle molekylærbiologiske
markører ved bruk av moderne teknikker,
standardiserte prosedyrer og klinisk relatert
pasientmateriale er nødvendig.
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Diagnostikk og stadieinndeling
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Sammendrag
Bakgrunn. Forbedret kirurgisk teknikk
og adjuvante behandlingsformer for
kolorektal kreft har i de senere år gitt
betydelig høyere femårsoverlevelse.
Nøyaktig preoperativ bildediagnostisk
utredning er avgjørende for valg av riktig behandlingsstrategi og således også
for prognosen. Gamle og nye metoders
plass i utredningen presenteres og
evalueres.
Metode. Artikkelen er basert på
utvalgte artikler fra PubMed-søk. Det
er lagt vekt på metaanalyser og prospektive studier samt forfatternes egne
erfaringer.
Resultater og fortolkning. Koloskopi
med biopsitaking er fortsatt vanligste
metode for å stille diagnosen. MRundersøkelse er standard preoperativ
utredning for rectumcancer i Norge.
Med optimal teknikk gir metoden god
oversikt over viktige lokale prognostiske faktorer. Endoskopisk ultralyd
er den mest nøyaktige metoden ved
små og overflatiske svulster. Hvilken
rolle multidetektor-CT skal ha i den
lokale utredningen av rectumcancer,
er ikke avklart. Diagnostikk av regionale lymfeknutemetastaser er en
utfordring med alle tilgjengelige metoder. CT-kolografi er en ny metode for
fremstilling av colon. Samtidig med
fremstilling av colons innside får man
oversikt over tumors utbredelse utenfor tarmveggen samt glandel- og levermetastaser. Røntgen colon med dobbelkontrast og CT abdomen og bekken
er alternative metoder for preoperativ
evaluering av coloncancer. CT thorax
og CT abdomen anbefales for metastasescreening.
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Målsettingen med preoperativ bildediagnostisk utredning ved kolorektal kreft er å kartlegge lokal utbredelse av svulsten samt status når det gjelder glandelmetastaser og
fjernmetastaser. Man skal lage et veikart for
kirurgene og selektere pasienter som kan
profittere på adjuvant eller neoadjuvant behandling.
Graderingssystemet til International Union
Against Cancer (UICC står for Union Internationale contre le Cancer) og American
Joint Committee on Cancer (AJCC) for stadieinndeling av svulster (TNM-systemet) er
allment akseptert også for kolorektal kreft (1)
(ramme 1). Gruppeinndelingen er basert på
en kombinasjon av lokoregional tumorutbredelse og metastaser (tab 1).
I de senere år har bruk av multidetektorCT (MDCT), CT-kolografi, MR, PET og
kontrastforsterket ultralyd (CEUS) ført til
betydelige endringer i utredningen av kolorektal kreft. I denne artikkelen belyses de
forskjellige metodenes plass i den preoperative utredningen.

Materiale og metode
Artikkelen er basert på ikke-systematiske
PubMed-søk. I hovedsak er det nyere artikler, metaanalyser og prospektive studier som
er lagt til grunn. Videre er den basert på forfatternes mangeårige kliniske erfaring i gastroradiologi.
Lokoregional utredning
av rectumcancer
Med innføring av total mesorektal eksisjon
(TME) som standard kirurgisk teknikk,
standardisert preoperativ utredning og adjuvant/neoadjuvant stråleterapi eller kjemo-/
stråleterapi i avanserte tilfeller har frekvensen av lokalt residiv gått betraktelig ned.
Hvor nær tumor den kirurgiske reseksjonsrand (circumferencial resection margin,
CRM) ligger, er i stor grad bestemmende for
risikoen for utvikling av lokalt residiv (2).
Den kirurgiske reseksjonsrand defineres
som positiv når tumor ligger innen 1 mm fra
fascien histopatologisk. Andre prognostisk

viktige faktorer er antall positive lymfeknuter, tumors dybdeinfiltrasjon utenfor tarmveggen (3), infiltrasjon i karstrukturer og
affeksjon av peritoneum (4).
Det er vist at frekvensen av positiv kirurgisk reseksjonsrand etter kirurgi, og dermed
dårligere prognose, er betydelig lavere når
behandlingsopplegget er planlagt i spesialiserte multidisiplinære grupper bestående av
kirurg, radiolog, onkolog og patolog enn når
kirurgen alene tar avgjørelsen (5).
Endorektal ultralyd

Endorektal ultralyd (EUS) er den eldste metoden for evaluering av lokal utbredelse av
rectumcancer. Med denne metoden kan man
identifisere alle fem lag av tarmveggen og
nøyaktig fastslå tumors dybdevekst gjennom
vegglagene. Nøyaktigheten i T-stadievurdering er 69–97 % (6–9). Vanskeligheten ligger ofte i å skille T2-tumorer fra tidlige T3tumorer, fordi inflammatoriske forandringer
i form av en desmoplastisk reaksjon rundt
tarmrøret ikke kan skilles fra lettgradig
tumorinfiltrasjon.
I en metaanalyse (10) ble endorektal ultralyd, CT og MR i predikeringen av T- og Nstadium ved rectumcancer evaluert. Man fant
at endorektal ultralyd var den mest nøyaktige
metoden når det gjaldt T-stadium, mens det
ikke var noen signifikant forskjell mellom
metodene i evaluering av lymfeknutespredning.
Metodens svakhet ligger hovedsakelig i
den sterkt begrensede dybdeevalueringen,
derfor er det dårligere nøyaktighet i avanserte enn i tidlige tumorstadier (11). Den
viktige relasjonen mellom tumors ytre avgrensning og den mesorektale fascie kan
ofte ikke visualiseres. Derfor er metoden
best egnet for små og overflatiske tumorer
der behandlingen kan være lokal eksisjon.
Andre begrensninger er at proksimalt sittende og/eller stenoserende tumorer ofte ikke er

Hovedbudskap
■

■

Nøyaktig preoperativ bildediagnostisk
utredning er viktig for valg av behandlingsstrategi ved kolorektal kreft
Nye, mer aggressive behandlingsmetoder for metastaser rettferdiggjør mer
omfattende utredning enn det som
tidligere ble praktisert
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tilgjengelige for evaluering, dessuten er metoden svært operatøravhengig.
Multidetektor-CT

Bruk av CT i utredningen av fjernmetastaser
ved kolorektal kreft er en godt etablert metode. CT-undersøkelsens rolle i den lokoregionale utredningen av rectumcancer er betydelig mer usikker. Studier fra de senere år har
vist relativt dårlige resultater når det gjelder
evaluering av perirektal tumorspredning,
med en nøyaktighet på 52–74 % (6, 7, 12).
Med MDCT-maskiner med minst 16 kanaler
har man fått muligheten til å ta tynne bildesnitt som kan rekonstrueres i alle plan med
samme gode bildekvalitet (fig 1, fig 2). Slik
kan man få bilder parallelt og perpendikulært til tumors lengdeakse, analogt til MRundersøkelsen. Det er vist at bruken av slike
rekonstruerte bilder signifikant bedrer evalueringen med multidetektor-CT (13). Det
finnes få studier der man har sammenliknet
MDCT-undersøkelse med andre metoder
ved rectumcancer, men resultatene så langt
synes å være lovende (14–17).
Man venter snart resultater fra en ny, stor
multisenterstudie i Nederland der bruk av
CT-undersøkelse ved rectumcancer evalueres. I en nyere artikkel av Beets-Tan og medarbeidere refereres det til preliminære resultater som viser at MDCT er likeverdig med
MR i øvre/midtre del av rectum, mens MR er
overlegen i nedre del (18). I forhold til
MR har CT dårligere evne til å skille bløtdelssjiktene fra hverandre i dette området,
hvor subtile detaljer som 1–2 mm infiltrasjon kan skille en T2-tumor fra en T4-tumor
(fig 3).
MR

MR-undersøkelse med overflatespole er i
dag standard ved rectumcancer i Norge.
Metoden gir en god anatomisk oversikt over
hele bekkenregionen og innebærer høy grad
av nøyaktighet i kartleggingen av lokal tumorutbredelse. Evalueringen av T-stadium
med MR har vist svært varierende resultater,
fra 65 % til 86 % (19–23). Overestimering
av T2-tumorer og underestimering av T3-tumorer er de vanligste feilene. I likhet med
endorektal ultralyd kan heller ikke MR skille en desmoplastisk reaksjon rundt tarmen
fra lettgradig malign innvekst. Den mesorektale fascie, som i de aller fleste tilfeller
representerer den kirurgiske reseksjonsrand,
identifiseres imidlertid lett, og avstanden
mellom tumor og fascie kan måles med høy
grad av nøyaktighet (fig 4). Det er vist at
denne avstanden er en viktigere prognostisk
faktor enn T-stadium i seg selv.
Evalueringen av status for kirurgisk reseksjonsrand blir svært nøyaktig med MR
(4, 19, 21, 24–27). Reproduserbarheten ble
nylig også evaluert i en stor multisenterstudie. 679 pasienter ved 11 europeiske sentre
ble undersøkt, og 311 av disse ble primæroperert. Resultatene viste 92 % nøyaktighet
i evalueringen av om kirurgisk reseksjonsTidsskr Nor Lægeforen nr. 21, 2007; 127
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rand var involvert eller truet (tumor innen
1 mm fra fascien) (28) (fig 5). Man undersøkte i denne studien også hvor nøyaktig
MR kunne fastslå tumors dybdeinfiltrasjon
i mesorectum utenfor muscularis propria
(29). Den gjennomsnittlige forskjellen mellom infiltrasjonsdybden målt med MR og
dybden målt ved histopatologisk analyse var
–0,05 mm.
For å oppnå så høy kvalitet på undersøkelsene er det helt avgjørende at det benyttes
optimal teknikk. Dette gjelder både utstyr,
sekvensvalg, tekniske variabler og snittføring (30). Norsk Gastrointestinal Cancer
Gruppe (NGICG) har laget retningslinjer for
gjennomføring av MR-undersøkelsene, med
en anbefalt teknisk protokoll (31). Bruk av
intravenøs kontrast anbefales ikke, siden
dette ikke gir mer pålitelig diagnostikk (32).
Ett unntak kan være ved mucinøse tumorer,
der tumor og affiserte glandler kan ha et signal som er svært likt det omgivende fettvev.
Etter egen erfaring kan intravenøs kontrast
og fettundertrykte bildeserier lette vurderingen i disse tilfellene.
Bruk av intraluminal kontrast i bildediagnostikken av rectumcancer er kontroversielt. Det har vært hevdet at distensjon av
rectum kan endre avstanden mellom tarmveggen og den mesorektale fascie i slik grad
at det influerer på evalueringen av kirurgisk
reseksjonsrand. Slater og medarbeidere fant
i en MR-studie fra 2005 (33) at gjennomsnittlig avstand mellom tarm og fascie var
signifikant mindre ved rektal distensjon enn
uten. Dette var imidlertid ikke målt i nivå
med tumor, men i friskt avsnitt av tarmen.
I Trondheim har vi hittil benyttet et positivt
kontrastmiddel (ultralydgel) i rectum ved
MR-undersøkelsene, for å lette evalueringen, særlig av små svulster. Ved sammenfalt
tarm kan disse være vanskelige både å identifisere og evaluere. De fleste anbefaler i
dag imidlertid ikke intraluminal kontrast
pga. faren for å komprimere fettvevet i mesorectum og undervurdere avstanden til fascien.
Glandelevaluering

Glandelutredning er vanskelig – uansett hvilken av de tilgjengelige metoder man bruker.
I den tradisjonelle CT-evalueringen har man
bare gått ut fra glandelstørrelsen. Dette har
vist seg lite nøyaktig i evaluering av spredning fra rectumcancer, hvor mange metastatiske glandler er under 5 mm i diameter (34).
Man har derfor forsøkt å finne andre kriterier
enn størrelse som korrelerer bedre med histopatologisk status (35).
Brown og medarbeidere sammenliknet
høyoppløselig MR-undersøkelse og histopatologisk undersøkelse på glandel-til-glandel-basis hos 42 pasienter med rectumcancer (34). Ved evaluering av veggkonturene
samt homogenitet av glandlene oppnådde
de en sensitivitet på 85 % og en spesifisitet
på 98 % i vurderingen av om en glandel på
> 3 mm var malign eller ikke. Koh og med-

Figur 1 Multidetektor-CT av rectumcancer,
sagittal rekontruksjon. Tumor er godt avgrensbar
(hvit pil). Det er forstørrede glandler presakralt
langs karene (røde piler). (B: blære, P: prostata)

Figur 2 Multidetektor-CT av rectumcancer.
Rekonstruksjon perpendikulært på tumors
lengdeakse. (Piler: tumor, P: prostata, VS: vesicula
seminalis)

arbeidere har gjort en MR-studie for å evaluere bruken av USPIO-kontrast (ultrasmall
particles of iron oxide) ved kolorektale
metastaser (36). Dette er spesielle jernholdige kontrastmidler som akkumuleres i

Ramme 1
TNM-klassifisering
av kolorektal kreft
■

TNM-systemet (Tumor Node
Metastasis)

■

TX: Tumors utbredelse kan ikke
vurderes
Tis: Tumor in situ
T1: Tumor i submucosa
T2: Tumor i muscularis propria
T3: Tumor i perirektalt/perikolisk
fettvev
T4: Tumor invaderer naboorganer

■
■
■
■

■
■

■
■

■
■

N0: Ingen regionale lymfeknutemetastaser
N1: Metastase i 1–3 lymfeknuter
N2: Metastaser i 4 eller flere lymfeknuter
M0: Ingen fjernmetastaser
M1: Fjernmetastaser
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normale lymfeknuter, men ikke i maligne.
Resultatet var svært lovende. Kontrastmidlet
er imidlertid ennå ikke kommersielt tilgjengelig, og flere og større studier er nødvendig. Heller ikke PET-CT har vist tilfredsstillende resultater når det gjelder glandelevaluering. Heriot og medarbeidere fant bare
29 % sensitivitet for positive glandler (37).

Lokoregional utredning
av coloncancer
I motsetning til ved rectumcancer er det ingen internasjonal konsensus om nytten av
nøyaktig preoperativ lokoregional utredning
av coloncancer. Koloskopi er en veletablert
førstehåndsmetode for diagnostikk av kolorektal kreft, og man lykkes å nå coecum i
85–95 % av tilfellene (38, 39). Ved koloskopi er det områder som er vanskelig tilgjengelige, og i en metaanalyse viste van Rijn og
medarbeidere at middels store polypper,
5–9 mm, ikke ble oppdaget i 13 % (8–20 %)
av tilfellene (40). Metoden er invasiv, og
sedasjon er ofte nødvendig for å redusere
ubehaget (41).
Risikoen for perforasjon ved koloskopi er
liten, varierende fra 0,03 % til 0,19 %
(42–44) i store utenlandske materialer – med
færrest perforasjoner ved diagnostiske koloskopier. Internasjonalt brukes det mer sedasjon enn i Norge, noe som kan gi økt risiko
for perforasjon. I den norske NORCCAPstudien ble det ikke påvist symptomgivende
perforasjoner i en serie på 803 diagnostiske
koloskopier (45).
CT-kolografi

Figur 3 Multidetektor-CT-bilde rekonstruert
i a) sagittal retning. b) Sagittal MR av helt distal
rectumcancer. Det er vanskelig å bestemme graden av infiltrasjon i naboorganer på CT-bildet, da
alle bløtdelene har omtrent samme tetthet. På
MR-bildet ser man tydelig en velavgrenset, intakt
rectumvegg (pil) mot prostata og vesicula seminalis. (B: blære, P: prostata, *: vesicula seminalis)

Det er forventninger til denne nye teknikken, som har stort potensial i diagnostikk av
kreft og polypper i colon. Studier ved ledende internasjonale sentre har vist utmerkede
resultater for deteksjon av polypper hos
asymptomatiske pasienter (46). Metaanalyser, derimot, viser stor spredning og bærer
preg av at resultatene er publisert mens metoden var under innlæring (47). CT-kolografi er nylig omtalt i Tidsskriftet med en bred
litteraturgjennomgang (48).
Den mest etablerte indikasjonen for CTkolografi er ufullstendig koloskopiundersøkelse. Metoden forutsetter god tømming og

Tabell 1 UICC-stadieinndeling for kolorektal kreft, etter American Joint Committee on Cancer
fra 2006
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distensjon av colon, og bygger på volumopptak i henholdsvis rygg- og bukleie. Ved
hjelp av denne teknikken kan alle flater mellom haustralfoldene vurderes, det er ingen
blinde områder som ved konvensjonell koloskopi (49). Det er nylig publisert nye retningslinjer for prosedyren (50). For at utredning av coloncancer med CT-kolografi skal
fungere optimalt i klinisk praksis, er det viktig at pasienter med positive CT-funn kan
komme direkte til koloskopi for biopsi og
polyppektomi, slik at de slipper gjentatte
krevende tarmtømminger. Denne rutinen er
innarbeidet ved Ullevål universitetssykehus.
Risikoen for perforasjon og kardiovaskulære hendelser ved CT-kolografi er svært
liten. Burling og medarbeidere viste i en serie
på 17 067 pasienter fra 50 engelske sentre en
perforasjonsfrekvens på 0,03 % (51).
Ved økende antall av laparaskopiske prosedyrer vil det være behov for eksakt angivelse av hvor tumor ligger. Ved koloskopi
kan det være vanskelig, mens CT-kolografi
gir et nøyaktig kart over anatomien. Når det
foreligger obstruerende tumor gir CT-kolografi god oversikt over tarmen proksimalt
for stenosen og over eventuelle synkrone
lesjoner.
Røntgen colon

Konvensjonell røntgen colon med dobbelkontrast har lenge vært benyttet etter ufullstendig koloskopi ved utredning av kolorektal kreft. Denne undersøkelsen er relativt
belastende og ubehagelig for pasientene.
I forhold til CT-kolografi gir den økt strålebelastning, og den har lav sensitivitet (52).
Selv de mest immobile pasientene kan undersøkes med CT, immobilitet er en klar begrensning ved konvensjonell røntgen colon.
Ved Ullevål universitetssykehus er det ikke
blitt gjort røntgen colon ved utredning av kolorektal kreft siden CT-kolografi ble innført.
CT abdomen

Den økte bruken av CT-undersøkelse i utredning av et vidt spekter av abdominale tilstander gjør at CT abdomen ofte er den undersøkelsen som først gir en indikasjon på diagnosen. Små tumorer kan lettere overses ved en
konvensjonell CT-undersøkelse enn ved CTkolografi. Små polypper vil ikke kunne
identifiseres. Metodens styrke ligger i å kartlegge regional tumorvekst utenfor tarmveggen og eventuelle metastaser. Den kan vise
tumors relasjoner til andre organer og påvise
komplikasjoner som obstruksjon og perforasjon. En studie for å belyse nytten av CT preoperativt ga følgende funn som ikke var
kjent på forhånd: lokal utbredelse (9 %),
metastaser (15 %), sekundær kreft (4 %).
Den planlagte operative behandlingen ble
påvirket av preoperativ CT i 33 % av tilfellene (53).
MR

MR-kolografi er en ny metode som også
forutsetter tømming av tarmen, fylling med
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Figur 4 Høyoppløselig MR-bilde av rectumcancer, perpendikulært på tumors lengdeakse. Den
mesorektale fascie identifiseres lett (piler). Tumor
infiltrerer mesorectum (pilhoder), men truer ikke
fascien. (P: prostata K: intraluminal kontrast)

Figur 5 MR av distal rectumcancer i a) koronal
og b) aksial retning. Tumor infiltrerer musculus
levator ani og puborektalslyngen på venstre side
(piler). Velavgrenset mot vagina (stjerne).
(B: blære)

enten et kontrastmiddel eller luft og intravenøs kontrasttilførsel. Metoden har vist høy
sensitivitet for svulster og for polypper over
5 mm i diameter, men har foreløpig liten
utbredelse i Norge (54).
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Utredning av fjernmetastaser
Det er ingen konsensus om hva som er «riktig» metode for utredning for fjernmetastaser ved kolorektal kreft. Flere og flere i de
kirurgiske miljøene rundt om i landet anvender imidlertid CT i denne sammenheng. I en
og samme undersøkelse kan man slik få en
evaluering av både lunger, lever og glandler,
gjerne i samme seanse som den lokoregionale utredningen. Noen steder benytter man
fortsatt ultralyd av leveren og røntgen thorax
i den preoperative utredningen. Sensitiviteten ved disse metodene er imidlertid klart
lavere enn ved CT-undersøkelse.
Ultralydundersøkelse uten intravenøs
kontrast i deteksjonen av kolorektale levermetastaser har dårlig sensitivitet. I en metaanalyse fant Kinkel og medarbeidere (55) en
gjennomsnittlig sensitivitet på 55 %. Dette
anses ikke for å være tilstrekkelig hos høyrisikopasienter. Kontrastforsterket ultralyd
(CEUS) kan øke sensitiviteten betraktelig
(56), spesielt ved standardiserte videoopptak, men metoden er foreløpig lite tilgjengelig. Selv om man skulle velge å bruke ultralyd av lever og røntgen thorax i den videre
oppfølgingen av ukompliserte pasienter
postoperativt, anbefales CT-undersøkelse
som utgangspunkt, slik at man senere kan
evaluere om en lesjon i lever eller lunger er
kommet til eller har vokst.
PET/PET-CT
Internasjonalt publiseres det et økende antall
artikler om bruken av PET som preoperativ
diagnostisk metode ved kolorektal kreft (55,
57, 58), men først og fremst er metoden
brukt i diagnostikk og utredning av residiver
(59, 60). Den er basert på fremstilling av økt
glukosemetabolisme i kreftceller sammenholdt med normale celler og er således en
funksjonell metode, i motsetning til annen
bildediagnostikk. Tradisjonelle PET-bilder
har dårlig anatomisk oppløselighet og er lite
spesifikke, idet også inflammatoriske og infeksiøse tilstander gir økt glukosemetabolisme.
PET kan gi falskt negative resultater i tilfeller av mucinøst adenokarsinom, fordi
denne typen tumor viser lav metabolsk aktivitet. I de senere år har man integrert PETbilder og CT-bilder i PET-CT-skannere. Disse kombinerer de funksjonelle opplysningene i PET-bildene med de rent anatomiske
CT-bildene, og dette gir høyere sensitivitet
og spesifisitet enn hver av metodene for seg
(61, 62).
I litteraturen er metoden anbefalt brukt i
evaluering av pasienter med tilsynelatende
resektable levermetastaser for å utelukke
ytterlige intra- eller ekstrahepatiske tumormanifestasjoner (57, 61, 63). En annen indikasjon for PET-skanning er stigende verdier
av biokjemiske tumormarkører under oppfølging av kolorektal kreft uten at man ved
hjelp av konvensjonelle metoder kan identifisere residiv. I diagnostikk av residiver er
det i mange studier vist at PET-undersøkelse

både er mer sensitiv og mer spesifikk enn
konvensjonelle bildediagnostiske metoder
og overlegen i differensiering av arrvev og
invasiv tumor (59, 60).

Helkropps-MR
Helkropps-MR (WB-MRI) med bevegelig
undersøkelsesbord og raske bildesekvenser
kan komme til å bli en konkurrent til PETCT i evaluering av fjernmetastaser ved kolorektal kreft. MR-undersøkelse er billigere og
mer tilgjengelig og utsetter ikke pasienten
for skadelige stråler. Preliminære resultater
av studie fra Maastricht viste at helkroppsMR var like bra som PET-CT i identifisering
av fjernmetastaser (18).
Konklusjon
Nøyaktig preoperativ utredning er viktig for
å kunne skreddersy behandlingen til pasienter med kolorektal kreft. Den stadig mer aggressive terapeutiske tilnærmingen til metastatisk sykdom rettferdiggjør en mer omfattende og ressurskrevende utredning for
fjernmetastaser.
Koloskopi med biopsi er fortsatt nødvendig for å sikre diagnosen histologisk. I tilfeller av coloncancer hvor skopi ikke kan
gjennomføres anbefales CT-kolografi. Førstevalget i lokal utredning av rectumcancer er
MR-undersøkelse. Endoskopisk ultralyd er
operatøravhengig, men kan være den mest
nøyaktige metoden ved små og overflatiske
tumorer. CT thorax og CT abdomen anbefales som screeningmetode for fjernmetastaser. Hvis man ikke har gjort CT-kolografi i
utredningen av coloncancer, anbefales CT
abdomen og CT bekken for å evaluere lokal
utbredelse utenfor tarmveggen, glandelstatus og eventuelle levermetastaser.
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Oversiktsartikkel

Vaktpostlymfeknuter ved kolorektal kreft
Sammendrag
Bakgrunn. Spredning til regionale
lymfeknuter er en av de viktigste prognostiske faktorene ved tykktarmsog endetarmskreft. Om lag 20 % av
pasienter uten lymfeknutespredning
får likevel tilbakefall av sykdommen.
Lokalisering av lymfeknuten(e) som det
er mest sannsynlig å finne eventuell
spredning i, såkalte vaktpostlymfeknuter, kan bidra til å identifisere
pasienter som har dårlig prognose til
tross for at man ikke påviser lymfeknutespredning ved rutineanalyse.
Materiale og metode. Det ble gjort systematiske litteratursøk i databasene
PubMed og EMBASE med kombinasjoner av søkeordene «sentinel», «lymph
node», «node», «colon», «colorectal»,
«rectum», «carcinoma» og «cancer».
Sentrale oversiktsartikler og originalartikler blant primærtreff og kryssreferanser ble vektlagt.
Resultater og fortolkning. Påvisning
av vaktpostlymfeknuter ved tykktarmsog endetarmskreft er gjennomførbart,
men standard histopatologisk undersøkelse kun av disse gir for mange falskt
negative funn til at det kan være et
aktuelt alternativ til dagens rutineanalyse av regionale lymfeknuter. Nye,
prospektive studier er nødvendig for
å avklare om immunhistokjemiske
eller molekylærbiologiske undersøkelser av vaktpostlymfeknutene kan identifisere pasienter som har dårlig prognose selv om det ikke er påvist lymfeknutespredning ved rutineanalyse.
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Beskrivelsen av vaktpostlymfeknuter har
sitt opphav helt tilbake til 1923, da Braithwaite kartla lymfedrenasjen nær ileocøkalklaffen ved hjelp av et fargestoff (1). Bortsett fra enkelte spredte studier var det først i
begynnelsen av 1990-årene at påvisning av
vaktpostlymfeknuter fikk klinisk anvendelse av betydning. Teknikken ble først etablert
for pasienter med malignt melanom og
brystkreft og brukes i dag rutinemessig ved
disse krefttypene (2). I den senere tid er teknikken forsøkt ved en rekke andre krefttyper, deriblant tarmkreft.
En vaktpostlymfeknute defineres som
den første lymfeknuten som mottar lymfedrenasje fra en primærsvulst (3). Vaktpostlymfeknuten kan derfor påvises ved å følge
transporten av fargestoff fra primærsvulsten
til den første lymfeknuten som farges (fig 1).
Dersom man holder fast ved den vanlige
antakelsen at kreftspredning foregår sekvensielt via lymfesystemet, vil vaktpostlymfeknuten også være den mest sannsynlige
første lokalisering av eventuell spredning.
Følgelig vil det kunne være av stor betydning å fjerne vaktpostlymfeknuten under
kirurgiske inngrep og undersøke den for
eventuell spredning.
Ved brystkreft brukes frysesnittsdiagnostikk på vaktpostlymfeknutene for å avgjøre
omfanget av det kirurgiske inngrepet. Dersom det ikke er spredning til vaktpostlymfeknuten, blir det gjort et mer begrenset inngrep, dermed blir det mindre postoperativ
morbiditet. Ved operabel tykktarmskreft er
spredning til regionale lymfeknuter en av de
viktigste prognostiske faktorer (4, 5). Det er
her først og fremst behovet for å finne frem
til mest mulig korrekt stadieinndeling med
tanke på adjuvant behandling som utgjør
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motivasjonen for å påvise og analysere vaktpostlymfeknuter.
Det er vist at kjemoterapi gir en relativ
overlevelsesgevinst på om lag 30 % hos
pasienter med metastaser til regionale lymfeknuter (6). Hos lymfeknutenegative pasienter har man ikke kunnet påvise tilsvarende gevinst, til tross for at om lag 20 % av
denne gruppen får tilbakefall av sykdommen. Dette skyldes sannsynligvis at gruppen
er heterogen. Flertallet blir helbredet ved
operasjonen og har derfor ingen tilleggsgevinst av adjuvant behandling, mens et mindretall har metastaser som ikke er blitt påvist
ved rutineanalyse. I tråd med dette har flere
grupper publisert data som kan tyde på at
prognosen for lymfeknutenegative pasienter
blir bedre jo flere lymfeknuter som er undersøkt ved bestemmelse av sykdomsstadium
(7).
Siden det i mange tilfeller er upraktisk og
vanskelig å isolere et stort nok antall lymfeknuter, ville det være ønskelig å kunne lokalisere den eller de som mest sannsynlig inneholder eventuelle metastaser. I tillegg kan
man lettere forsvare å bruke mer sensitive og
ressurskrevende analyser, så som multiple
tilleggssnitt eller immunhistokjemiske og
molekylærbiologiske teknikker, på et lite antall vaktpostlymfeknuter i stedet for å anvende dem på et stort antall lymfeknuter isolert
ved konvensjonell undersøkelse (7, 8).

Materiale og metode
Systematiske litteratursøk ble gjort i databasene PubMed og EMBASE til og med februar 2007. Søkeordene var (sentinel lymph
node OR sentinel lymph nodes OR sentinel
node) AND (colon OR colorectal OR rectum) AND (cancer OR carcinoma). I tillegg
til primærtreffene ble det innhentet relevante

Hovedbudskap
■

■

■

Påvisning av vaktpostlymfeknuter
ved tykktarms- og endetarmskreft
er teknisk gjennomførbart
Rutineundersøkelse kun av vaktpostlymfeknuter kan foreløpig ikke erstatte
rutineundersøkelse av samtlige regionale lymfeknuter
Mer forskning trengs for å avklare den
prognostiske betydningen av tilleggsundersøkelser av vaktpostlymfeknuter
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Figur 1 Påvisning av vaktpostlymfeknuter ved tykktarmskreft. Figuren viser et utsnitt av tykktarmen med deler av mesenteriet. Blåfarge injiseres under serosa i fire kvadranter omkring svulsten
og følges til første lymfeknute som blir farget blå

kryssreferanser. Hovedvekt ble lagt på oppdaterte oversiktsartikler og originalartiklene
med høyest vitenskapelig kvalitet. Oversikten i tabell 1 (9–23) omfatter kun studier
med 50 eller flere pasienter der forfatterne
enten selv har oppgitt andelen falskt negative funn eller det var mulig å regne det ut
basert på oppgitte data. Der det er flere artikler ut fra samme materiale, er bare den nyeste referert.
Definisjoner

Med identifiseringsrate menes andelen pasienter som har fått påvist minst én vaktpostlymfeknute. En vaktpostlymfeknuteundersøkelse betegnes som falskt negativ dersom det
ikke påvises metastaser i noen vaktpostlymfeknuter selv om det er påvist metastaser i én
eller flere av de øvrige regionale lymfeknutene. Andel falskt negative er definert som
antall falskt negative dividert på antall pa-

sienter som har fått påvist metastaser til regionale lymfeknuter totalt (= 1-sensitivitet).

Påvisning av vaktpostlymfeknuter
Det har vært to hovedtilnærminger til påvisning av vaktpostlymfeknuter ved tykktarmsog endetarmskreft – enten påvisning under
operasjonen (in vivo) eller ved påvisning
etter at operasjonspreparatet er tatt ut (ex
vivo). Nyere oversiktsartikler om emnet er
skrevet av de Haas og medarbeidere (24),
Chen og medarbeidere (25) og Doekhie og
medarbeidere (26).
In vivo-teknikk

Peroperativ påvisning av vaktpostlymfeknuter er hovedsakelig blitt gjennomført under
åpne reseksjoner. Svulsten lokaliseres og
0,5–2 ml fargestoff injiseres med tuberkulinsprøyte og tynn kanyle i fire kvadranter
eller i en sirkel omkring tumor (fig 1). Ved

Figur 2 Påvisning av vaktpostlymfeknuter ex vivo. a) Blåfarge injiseres under mucosa i fire kvadranter
omkring svulsten etter oppklipping av tykktarmen på langs. b) Blå lymfekar leder frem til blå lymfeknuter. Bildene er hentet fra vår pågående studie. Foto Stavanger universitetssjukehus
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tykktarmskreft settes injeksjonene under
serosa. Ved endetarmskreft injiseres radiokolloid under mucosa preoperativt via endoskopi, eller påvisningen utføres ex vivo. I løpet av noen få minutter kan blåfargen følges
via lymfekar til den eller de lymfeknutene
som først blir blå. På grunn av forgrenede
lymfebaner i mesenteriet godtar de fleste
mer enn én vaktpostlymfeknute. Mange
definerer de fire første lymfeknutene som
blir blå som vaktpostlymfeknuter (26). Ofte
vil det være nødvendig med forsiktig disseksjon av fettvev for å identifisere de blåfargede knutene. Vaktpostlymfeknutene merkes
med sutur og operasjonen fortsetter med
ordinær reseksjon av den affiserte del av
tarmen og regionale lymfeknuter. Vaktpostlymfeknutene dissekeres ut postoperativt av
patolog basert på suturmerkingen.
Ratene for vellykket identifisering av
vaktpostlymfeknuter har variert fra 70 % til
100 % med denne teknikken (tab 1). Erfaringer fra behandling av malignt melanom,
brystkreft og tarmkreft tyder på at teknikken
tar relativt lang tid å lære (2, 23). Injeksjonsteknikken ser ut til å være avgjørende for et
godt resultat (23). Enkelte grupper har også
forsøkt å påvise vaktpostlymfeknuter under
laparoskopiske reseksjoner og har oppnådd
tilsvarende identifiseringsrater som ved
åpne reseksjoner (27, 28).
I noen tilfeller er det også rapportert at
man har endret reseksjonsmarginene på bakgrunn av peroperativ lokalisering av vaktpostlymfeknuter. Hyppigheten av dette er
rapportert til 0–36 % (24), tilsynelatende
hyppigst der man har brukt laparoskopisk
teknikk (27–29).
Ex vivo-teknikk

Påvisning av vaktpostlymfeknuter ex vivo
ble først beskrevet i 2001 av Wong og medarbeidere (30). Prosedyren utføres på ferskt
operasjonspreparat umiddelbart etter reseksjon. Tarmen klippes opp på langs på den
antimesenterielle siden. Det injiseres 1–2
ml fargestoff under mucosa i fire kvadranter
omkring tumor med tuberkulinsprøyte
(fig 2a). Injeksjonsstedene masseres forsiktig i 2–5 minutter. Mesenteriet inspiseres så
for blå lymfekar og lymfeknuter, ofte ved
hjelp av forsiktig disseksjon (fig 2b). Vaktpostlymfeknutene høstes individuelt og analyseres for eventuell spredning.
Identifiseringsratene ved rene ex vivostudier varierer fra 88 % til 97 %, det er sammenliknbart med in vivo-påvisning (15, 16,
30, 31). Det er ikke helt klart hvordan fargestoffet transporteres gjennom lymfekarene
etter at operasjonspreparatet er tatt ut. Selve
injeksjonen genererer hydrostatisk trykk,
men det kan også tenkes å være kontraktil
aktivitet rundt lymfekarene en tid etter at
blodsirkulasjonen er brutt (32). Massasje av
preparatet bidrar også til å danne et midlertidig hydrostatisk trykk som presser lymfen
i riktig retning på grunn av lymfekarenes
klaffer.
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Ex vivo-påvisning av vaktpostlymfeknuter innebærer ingen forlenget operasjonstid
og ingen peroperativ manipulering av tumor.
Teknikken gir derfor ikke økt risiko for
spredning av tumorceller under operasjonen.
I tillegg er det lettere å oppnå reproduserbar
teknikk med kortere innlæringstid når den
kan utføres av et begrenset antall personer
(33).
I flere studier har man benyttet en kombinasjon av in vivo- og ex vivo-påvisning av
vaktpostlymfeknuter (11, 12). Ex vivo-teknikken brukes hos pasienter med endetarmskreft og hos pasienter hvor in vivo-teknikk
ikke har ført frem (11).
Fargestoff og radioaktivt sporstoff

I de fleste studiene har man benyttet blått
fargestoff, hovedsakelig isosulfanblått (Lymphazurin 1 %) eller patentblått (bleu patenté), til å påvise vaktpostlymfeknuter. Bruk
av radioaktive sporstoffer har bidratt til å
forbedre påvisningen ved malignt melanom
og brystkreft (34, 35). Flere grupper har derfor forsøkt å bruke enten radioaktiv sporing
alene eller i kombinasjon med blåfarge til å
øke identifiseringsraten også ved tykktarmsog endetarmskreft (10, 17, 18, 20, 36). Et

radioaktivt kolloid, som oftest 99mTc-merket
tinn- eller svovelkolloid, injiseres på samme
måte som blåfarge. Transporten av den radioaktive substansen følges med radioaktivitetsdetektor. I studiene der man har sammenliknet de to deteksjonsmetodene er det
ikke funnet noen vesentlig gevinst av å bruke radioaktivt sporstoff i forhold til blåfarge
alene (17, 18). Blåfargene er lavmolekylære
stoffer som transporteres så raskt gjennom
lymfesystemet at fargen kan passere vaktpostlymfeknutene og gå videre til neste ledd
i rekken av lymfeknuter. Dette problemet er
mindre med radioaktive kolloider, som på
grunn av større molekylmasse beveger seg
betydelig langsommere (26). På den annen
side krever bruk av radioaktive isotoper
kostbart og spesialisert utstyr samt rutiner
for håndtering av stoffene.
Endetarmskreft

Svulster i endetarmen ligger ikke så godt tilgjengelig for lokalisering av vaktpostlymfeknuter som svulster i tykktarmen. Derfor har
man ofte benyttet preoperativ injeksjon av
radioaktivt sporstoff ved hjelp av endoskop
eller gjort påvisningen postoperativt, som
beskrevet over. I den største studien så langt

er identifiseringsraten for endetarmskreft på
91 % og identifiseringsraten for tykktarmskreft på 99 % (12). Både denne og andre studier kan tyde på at preoperativ stråleterapi
kan redusere muligheten for vellykket påvisning av vaktpostlymfeknuter ved endetarmskreft (12, 14).

Påvisning av spredning
til vaktpostlymfeknuter
Histologi

Spredning av kreftsykdommen til regionale
lymfeknuter påvises rutinemessig ved hematoksylin-eosin-farging (HE-farging) av
enkeltsnitt av formalinfikserte og parafininnstøpte lymfeknuter. På denne måten undersøkes bare en liten del av lymfeknuten
(< 1 %), og sannsynligheten for å oppdage
små metastaser er relativt liten.
I de fleste studier av vaktpostlymfeknuter
ved tykktarms- og endetarmskreft er lymfeknutene blitt rutinehistologisk undersøkt.
Med denne teknikken er det rapportert negative funn i vaktpostlymfeknutene hos
18–60 % (median 52 %; kolonne fem i
tabell 1) av pasientene som hadde positive
funn i andre lymfeknuter (falskt negative
funn). Studier av vaktpostlymfeknuter der

Tabell 1 Oversikt over de største studiene av vaktpostlymfeknuter ved tykktarms- og endetarmskreft
Studie
(førsteforfatter, år)

Antall
pasienter

Teknikk

Identifiseringsrate (%)

Falskt negative HE1 (%)

Falskt negative HE++2 (%)

Tumorlokalisering

Endret
stadium3 (%)

Thomas, 2006 (9)

69

In vivo, blåfarge

(93)

–

(54)

Tykktarm

(5)

Terwisscha, 2006 (10)

56

In vivo, blåfarge og radiokolloid

(93)

(60)

(14)

Tykktarm

(11)

(100)

–

(12)

Tykktarm/
endetarm

(26)

Bilchik, 2006 (11)

132

Laparoskopisk og åpen, in vivo
og ex vivo, blåfarge

Saha, 2006 (12)

500

In vivo og ex vivo, blåfarge

(98)

–

(10)

Tykktarm/
endetarm

(20)

Redston, 2006 (13)

72

In vivo, blåfarge

(92)

(54)

(12)

Tykktarm

(70)

Braat, 2005 (14)

91

In vivo og ex vivo, blåfarge

(90)

–

(26)

Tykktarm/
endetarm

(11)

Bell, 2005 (15)

57

Ex vivo, blåfarge

(97)

–

(36)

Tykktarm/
endetarm

–

Wong, 2004 (16)

124

Ex vivo, blåfarge

(97)

(47)

(6)

Tykktarm/
endetarm

(20)

Patten, 2004 (17)

57

In vivo, blåfarge og radiokolloid

(98)

(50)

(15)

Tykktarm

(15)

Saha, 2004 (18)

57

In vivo, blåfarge og radiokolloid

(100)4

–

(16)

Tykktarm/
endetarm

(5)

Wood, 2002 (19)

100

Laparoskopisk og åpen,
in vivo og ex vivo, blåfarge

(97)

–

(19)

Tykktarm/
endetarm

(18)

Kitagawa, 2002 (20)

56

In vivo, radiokolloid

(91)

(18)

–

Tykktarm/
endetarm

–

Paramo, 2002 (21)

55

In vivo, blåfarge

(82)

–

(7)

Tykktarm

(16)

Broderick-Villa, 2002
(22)

50

In vivo og ex vivo, blåfarge

(92)

–

(50)

Tykktarm/
endetarm

(0)

Joosten, 1999 (22)

50

In vivo, blåfarge

(70)

(60)

(50)

Tykktarm/
endetarm

(13)

1

Andel falskt negative tilfeller når lymfeknutene analyseres rutinehistologisk
Andel falskt negative tilfeller når lymfeknutene analyseres med multiple vevssnitt og/eller immunhistokjemisk
3 Antall pasienter som får endret stadium som følge av multiple vevssnitt og/eller immunhistokjemisk undersøkelse dividert på antall pasienter som er lymfeknutenegative
ved rutinehistologisk undersøkelse og har fått påvist vaktpostlymfeknuter
4 Blåfarge 100 %, radiokolloid 89 %
2
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det er anvendt multiple snitt og/eller immunhistokjemisk undersøkelse i tillegg til rutinehistologisk synes å gi lavere andel falskt
negative funn (7–54 %; median 16 %; kolonne seks i tabell 1). En observasjon som
kanskje er viktigere er imidlertid at disse tilleggsundersøkelsene samtidig førte til funn
av lymfeknutespredning i vaktpostlymfeknuter hos en betydelig andel av pasientene
som var bedømt som lymfeknutenegative
ved rutinehistologisk undersøkelse. Andelen
pasienter som fikk endret sykdomsstadium
på denne måten varierte fra 0 til 36 % i de refererte studiene (tab 1).
Man kan spørre seg om endring i sykdomsstadium først og fremst skyldtes bruk
av de sensitive metodene eller om det hadde
betydning at det spesifikt var vaktpostlymfeknutene som ble undersøkt. En studie av
Wong og medarbeidere (16) tyder på at nøyaktig undersøkelse spesifikt av vaktpostlymfeknuter faktisk er viktig. Ved hjelp av multiple snitt og immunhistokjemisk undersøkelse av alle lymfeknutene fra HE-negative
pasienter var andelen positive funn i vaktpostlymfeknutene vesentlig høyere enn i de
øvrige lymfeknutene (13/278 vaktpostlymfeknuter versus 5/1 829 andre lymfeknuter,
p < 0,001) (16).
RT-PCR-påvisning av mRNA

Påvisning av svulst- eller epitelspesifikk
mRNA ved hjelp av revers transkripsjonspolymerasekjedereaksjon (RT-PCR) har
også vært benyttet til å påvise spredning til
regionale lymfeknuter (37). Teknikken er
svært sensitiv og kan anvendes på hele lymfeknuter. Nylig har utviklingen av såkalt
sanntids-PCR (real-time) gjort det mulig å
bestemme nivået av mRNA med svært høy
presisjon. RT-PCR-undersøkelse har så
langt kun vært anvendt i noen få og svært begrensede studier av vaktpostlymfeknuter
(38, 39).

Evaluering av teknikken
Fra et praktisk klinisk ståsted kunne man
ønske seg to typer gevinst fra påvisning av
vaktpostlymfeknuter ved tykktarms- og
endetarmskreft. Den ene gevinsten ville
være det å kunne erstatte dagens undersøkelse av et stort antall regionale knuter med undersøkelse av et begrenset antall vaktpostlymfeknuter. Den andre gevinsten ville være
det å kunne undersøke vaktpostlymfeknutene spesielt hos pasienter som er lymfeknutenegative ved rutineundersøkelse, for eventuelt å identifisere en undergruppe med økt
tilbakefallsrisiko.
Det er teknisk gjennomførbart peroperativt eller ex vivo å påvise lymfeknuter som,
basert på mottak av markørstoff fra tumorområdet, fremstår som vaktpostlymfeknuter
ved tykktarms- og endetarmskreft. Imidlertid er andelen falskt negative funn ved rutineundersøkelse bare av vaktpostlymfeknutene for høy til at undersøkelse av disse
alene foreløpig kan erstatte det eksisterende
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regimet for analyse av regionale lymfeknuter. Andelen falskt negative funn er betydelig høyere enn ved brystkreft (gjennomsnittlig 8 %) (35).
Årsaker til forskjellen mellom tarm- og
brystkreft kan være større svulster i tarmen
og mer varierte anatomiske forhold ved lymfedrenasjen (26). En annen forklaring på
falskt negative funn er at store svulster kan
blokkere normal lymfedrenasje (15, 23).
Saha og medarbeidere fant at hele 95 % av
de falskt negative i deres multisenterstudie
hadde T3- eller T4-kreftsykdom (12). Også
for brystkreft er det rapportert om falskt
negative funn ved omfattende annen lymfeknutespredning (35).
Selve vaktpostlymfeknutekonseptet er
imidlertid støttet av at det i flere studier er
vist signifikant høyere sannsynlighet for å
kunne påvise metastaser i vaktpostlymfeknuter enn i andre regionale lymfeknuter,
også ved tykktarms- og endetarmskreft (11,
16, 40).
Så lenge man beholder rutineundersøkelsen av de regionale lymfeknutene er imidlertid ikke falskt negative funn, slik de er definert over, noe stort problem. Utfordringen
er heller hvordan gruppen av pasienter
der sykdomsstadiet må oppgraderes som
følge av tilleggsundersøkelser av vaktpostlymfeknuter med immunhistokjemiske eller
molekylærbiologiske teknikker skal behandles.
Til nå mangler det gode, prospektive studier av den prognostiske betydningen av tilleggsundersøkelser av vaktpostlymfeknuter.
Det er omdiskutert om tilleggsundersøkelser
av regionale lymfeknuter generelt gir prognostisk informasjon (37). Manglende standardisering av undersøkelsesteknikkene kan
være årsak til dette (37). Dersom en prognostisk betydning kan verifiseres, er det
sannsynlig at oppgradert stadium også innebærer en potensiell mulighet for gevinst av
adjuvant behandling.

Konklusjon
Påvisning av vaktpostlymfeknuter ved tykktarms- og endetarmskreft er teknisk gjennomførbart, med høye identifiseringsrater.
Andelen falskt negative funn ved rutinehistologisk undersøkelse bare av vaktpostlymfeknuter er derimot for høy til at dette kan
erstatte dagens rutineanalyse av regionale
lymfeknuter.
Hos pasienter som ikke får påvist regional
lymfeknutespredning med rutineanalyse er
imidlertid undersøkelse av vaktpostlymfeknuter med sensitiv teknikk interessant for å
identifisere en undergruppe med dårlig prognose.
Videre forskning er nødvendig for å avklare hvilke metoder som er best egnet til å
påvise mikrometastaser i vaktpostlymfeknuter, hva den prognostiske betydningen av
slik påvisning er og om det er en gevinst av
adjuvant behandling til denne gruppen pasienter.
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Kirurgisk behandling av tykktarmskreft
Sammendrag
Bakgrunn. Det er 2 200 nye tilfeller
av tykktarmskreft i Norge hvert år,
og insidensen stiger. I artikkelen gir vi
en oversikt over aksepterte prinsipper
for kirurgisk behandling av sykdommen.
Materiale og metode. Artikkelen er
basert på litteratursøk i PubMed og
Cochrane-databasen, publiserte retningslinjer fra noen andre europeiske
land og USA samt forfatternes egne
kliniske erfaringer.
Resultater og fortolkning. Følgende
prinsipper er viktige ved kurativ reseksjon: Alle regionale lymfeknuter og
mesenteriet fjernes sentralt, helt opp
til hovedkaret som forsyner det tumorbærende tarmsegmentet. Den cirkumferensielle disseksjonen rundt tumor
utføres i det anatomiske mesokoliske
plan, eventuelt utenfor hvis det er nødvendig for å sikre frie reseksjonsmarginer. Blodsirkulasjonen etter sentral
karavsetning bestemmer hvor stor del
av colon som må fjernes, av onkologiske hensyn er 5 cm fri margin nødvendig. Pasienter som har potensielt
resektable fjernmetastaser bør vurderes av tverrfaglige team. Multimodal
behandling er aktuelt, og de ulike
behandlingstrinn må gjennomføres
i korrekt rekkefølge. Stenting bør forsøkes ved colonileus forårsaket av
kreft i transversum og venstre colon,
etterfulgt av reseksjon når pasienten
er stabilisert etter 1–2 uker. Systematisering av kirurgisk teknikk og enhetlig
rapportering til det nye norske kolorektalcancerregisteret kan bidra til
å kvalitetssikre kirurgien ved norske
sykehus.
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Hvert år oppdages det vel 2 200 nye tilfeller
av tykktarmskreft i Norge, og insidensen er
økende (1). Eneste helbredende behandling
er reseksjon av tumorbærende tarmsegment
med tilhørende regionale lymfeknuter. Her i
landet blir om lag 65 % av pasientene operert med kurativ reseksjon (2), hvilket innebærer at det ikke er makro- eller mikroskopiske tegn til resttumor eller tumorinfiltrasjon i reseksjonsflatene og at det ikke er
funnet fjernmetastaser etter bildediagnostiske undersøkelser. Etter antatt kurativ reseksjon vil likevel om lag 25 % av pasientene få
tilbakefall av sykdommen, og femårs relativ
overlevelse for alle med coloncancer er på
noe over 50 % (2, 3).
I flere studier er det vist betydelige variasjoner i behandlingsresultater både mellom
ulike land (3) og mellom sykehus i samme
land (4–7), og det er vist at sykehus/kirurger
med høyt operasjonsvolum har bedre resultater enn tilsvarende med lavt volum (8, 9).
Det er grunn til å tro at det er rom for forbedringer av den kirurgiske teknikken også i
Norge – man opererer coloncancer ved 55
sykehus. Implementering av standardiserte
behandlingsretningslinjer vil kunne gi bedre
resultater, på samme måte som man har sett
for rectumcancer i Norge. Et system for
standardisert dokumentasjon og rapportering av utredning, behandling, patologisk
anatomi og langtidsresultater gir mulighet
for overvåking og forbedring av behandlingskvaliteten. Gjennom det nye nasjonale
kolorektalkreftregisteret har Norge fått et
klinisk register også for coloncancer.
Hovedformålet med denne artikkelen er å
gi en oversikt over aksepterte prinsipper for
den kirurgiske behandlingen av coloncancer. Våre anbefalinger er i samsvar med anbefalinger gitt av Norsk Gastrointestinal
Cancer Gruppe (NGICG). Det er også et mål
å bidra til mest mulig korrekt og enhetlig
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rapportering av data til det nye nasjonale
registeret. Behandling av rectumcancer er
ikke omtalt i denne artikkelen.

Materiale og metode
Artikkelen er basert på litteratursøk i PubMed og Cochrane-databasen og nasjonale
retningslinjer fra Danmark (10), Storbritannia og Irland (11) og USA (12, 13). Det er
ikke gjennomført noen fullstendig systematisk gjennomgang av all tilgjengelig litteratur med vurdering av styrkenivå og vekting
av anbefalinger. For dette vises det til nevnte
nasjonale retningslinjer. Vi har bred erfaring
i kolorektalkirurgi etter utdanning og virksomhet ved flere sentralsykehus og universitetssykehus i Norge, og er aktive i nasjonale
kompetansegrupper som Norsk Colorectalcancer Gruppe (tidligere Norsk Rectum
Cancer Gruppe) og Norsk Gastrointestinal
Cancer Gruppe, der man løpende diskuterer
behandlingen av kolorektal kreft.
Preoperativ og intraoperativ
stadievurdering
Den preoperative utredningen må gjennomføres med adekvate undersøkelsesmetoder
der resultatene tolkes av kompetente leger.
Det foreligger egne retningslinjer for norske
forhold (14). Ved mistanke om lokal avansert tumorvekst kan CT-undersøkelse bidra
til å identifisere svulster som er inoperable
eller krever utvidet reseksjon. Undersøkelsen bør trolig brukes mer enn det som har
vært vanlig.
Operasjonen starter med systematisk undersøkelse av bukhulen. Tumors vekst og
mobilitet og relasjon til naboorganer avklares, dessuten status for lymfeknuter regio-

Hovedbudskap
■

■

■

Kurativ reseksjon forutsetter reseksjon
av tumorbærende tarmsegment med
5 cm fri margin langs tarmrøret, fri
cirkumferensiell margin og adekvat
reseksjon av regionale lymfeknuter
En tredel av pasientene har fjernmetastaser på diagnosetidspunktet. Muligheter for kurativ reseksjon bør her
vurderes i tverrfaglig team
Endoluminal stenting bør forsøkes
ved colonileus, etterfulgt av reseksjon
etter 1–2 uker
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nalt og på bakre bukvegg. Aberrant lymfedrenasje og lymfeknutespredning kan forekomme. Man undersøker videre om det er
tegn til metastaser i peritoneum, oment,
lever, ovarier og ev. andre organer. På bakgrunn av funnene ved de preoperative undersøkelsene og eksplorativ laparotomi må behandlingsstrategi velges. Det er viktig at kirurgen har klart for seg om det er en kurativ
eller palliativ behandlingssituasjon.

Lymfeknutedisseksjon
Kreft i colon kan spres via blodbanen og gi
fjernmetaser, og det kan være spredning fra
tarmens overflate til peritoneum. Spredning
kan også skje via lymfebaner til regionale og
ev. senere til fjerne lymfeknuter. En adekvat
reseksjon av mesenteriet med potensielt
tumorinfiltrerte lymfeknuter er derfor viktig
for å oppnå kurativ reseksjon.
De regionale lymfeknutene finnes i tre
nivåer – tarmnære, intermediære og sentrale
lymfeknutestasjoner. Hovedregelen ved
spredning via lymfekar er at metastaser først
opptrer tarmnært, deretter i stasjonene lenger
sentralt. Lymfeknutedisseksjonen med tilhørende avsetting av blodkarene og reseksjon
av mesenteriet kan utføres som en D1-, D2eller D3-disseksjon (fig 1). D1-disseksjon
betyr at karene settes av like perifert
for arkadekarene og at kun tarmnære lymfeknuter fjernes. D3-disseksjon betyr at karene
settes av helt inne ved avgangen fra
a. mesenterica superior ved høyresidig kreft
og transversumkreft og helt inne ved avgangen fra aorta ved venstresidig kreft, og alle
lymfeknuter til og med de sentrale stasjoner
fjernes ved denne disseksjonen. D2-disseksjon innebærer en intermediær avsetning av
karene og lymfeknutene i sentrale stasjon blir
da altså latt tilbake. Kirurgen må ha et bevisst
forhold til nivået som er valgt ved operasjonen og angi det i operasjonsbeskrivelsen.
Hvorvidt D3-disseksjon gir bedre overlevelse enn D2-disseksjon er omdiskutert (15).
Det er grunn til å tro at D2-disseksjon anvendes av mange norske kirurger. Dette vil kunne kartlegges nærmere i forbindelse med det
nye registeret. Det er vist at 2–4 % av alle
pasientene har lymfeknutemetastaser i D3stasjonen uten samtidige fjernmetastaser
(16-18). Disse kunne potensielt kureres ved
en D3-disseksjon, men få residiv ved en D2disseksjon. D3-disseksjon gir ikke flere komplikasjoner enn D2-disseksjon (16), og det
fremstår som et sunt onkologisk prinsipp å
fjerne alle regionale lymfeknuter med mulig
spredning – sentral disseksjon kan derfor
anbefales ved coloncancer i alle lokalisasjoner. Det er stor variasjon i karanatomien (18,
19). A. mesenterica superior (høyre side og
transversum) og aorta (venstresidig kreft) er
de eneste karene med konstant anatomisk
lokalisasjon, og disse må derfor brukes som
referanse under lymfeknutedisseksjonen.
Ved kreft i høyre fleksur og transversum
forekommer metastaser til lymfeknuter
langs store kurvatur av magesekken, spesielt
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Figur 1 Tumor i sigmoideum, ulike typer lymfeknutedisseksjon – D3 til venstre, D1 til høyre. Standard
bør være D3-disseksjon fulgt av sigmoideumreseksjon, alternativt venstresidig hemikolektomi hvis
det er dårlig blodforsyning til descendens. Alle figurer Ellinor Moldeklev Hoff (fra www.ngicg.no).
Gjengitt med tillatelse

i subpylore lymfeknuter (17), og disse bør
derfor fjernes ved kreft her.
Spredning til regionale lymfeknuter er en
av de viktigste prediktorene for overlevelse
hos pasienter med coloncancer (15) og har i
mange år vært basis for Dukes’ stadieinndeling og TNM-inndeling. Likevel vil 15 % av
lymfeknutenegative pasienter få residiv.
Derfor er dagens stadieinndelingsmetoder
inadekvate. En mulig feilkilde er undervurdering av stadiet fordi det er undersøkt for få
lymfeknuter, enten fordi kirurgen har fjernet
få eller fordi patologen ikke har identifisert
eller adekvat undersøkt lymfeknuter som
fantes i preparatet. WHO krever at minimum
12 lymfeknuter skal være undersøkt for å gi
en korrekt TNM-klassifisering (20). En studie fra Norge viste et gjennomsnitt på ni

undersøkte lymfeknuter (21), og hos 29 %
av pasientene var færre enn seks lymfeknuter undersøkt. Spesielle fikseringsteknikker
kan gjøre det lettere for patologene å identifisere lymfeknuter i preparatet (22). Kirurgen anbefales å ha en fortløpende dialog
med utførende patolog for å forsikre seg om
at optimal teknikk er brukt i de tilfellene der
patologisk TNM-resultat er bygd på færre
enn 12 lymfeknuter.
Dersom preparatet etter revurdering ikke
inneholder mer enn åtte lymfeknuter, anbefales det at pasienter uten påviste lymfeknutemetaster tilbys adjuvant behandling. Det er
i flere studier vist at pasienter i Dukes’ stadium B med færre enn åtte undersøkte lymfeknuter har klart dårligere prognose enn de
øvrige med Dukes’ stadium B (23).

Figur 2 Tumor i coecum/ascendens: Høyresidig
hemikolektomi. Kar settes av inne ved a. mesenterica superior-karene

Figur 3 Tumor i høyre fleksur: Utvidet høyresidig
hemikolektomi. Karene, inklusive a. colica media,
settes av ved a. mesenterica superior-karene.
Fjern også subpylore lymfeknuter
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Figur 4 Tumor i transversum: Reseksjon av
transversum inkludert begge fleksurer. A. colica
media settes av sentralt ved a. mesenterica superior-karene. Fjern ligamentum gastrocolicum og
subpylore glandler

Firgur 5 Tumor i venstre fleksur: Standard er
reseksjon av transversum til sigmoideum (vist
med pil). A. colica media-karene settes av sentralt
ved a. mesenterica superior-karene, a. colica
sinistra settes av, mens a. mesenterica inferior og
sigmoidalarterier beholdes. Anastomose mellom
transversum og sigmoideum. Alternativt kan hele
høyre colon fjernes med ileosigmoidal anastomose

Figur 6 Tumor i descendens: Venstresidig hemikolektomi
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Cirkumferensiell
(«lateral») disseksjon
Som for rectumcancer er det nødvendig å
være nøyaktig ved den cirkumferensielle
disseksjonen rundt primærtumor (4, 24).
Oftest oppnår man fri margin ved disseksjon
i det anatomiske retroperitoneale plan og i
planet lateralt for tarmkrøset. Det er viktig at
dette planet identifiseres og følges. Hohenberger og medarbeidere (24) har innført begrepet «total mesokolisk eksisjon». Dersom
tumor infiltrerer dette planet, ev. utenfor og
i naboorganer, må reseksjonen utvides.
Adheranser til omliggende vev eller organer
skyldes tumorinfiltrasjon i 50 % av tilfellene, mens det hos de øvrige er inflammatorisk betingede adheranser uten tumorinfiltrasjon. Dette kan ikke skilles peroperativt,
og det må da utføres en bloc-reseksjon av
tumor og deler av omliggende vev/organ for
å oppnå radikal reseksjon. Områder med
suspekt gjenværende tumorvev som ikke
kan fjernes, bør klipsmerkes med tanke på
eventuell senere strålebehandling.
Standard tarmreseksjoner
Intramural spredning via lymfekar i submucosa overstiger sjelden 4 cm (25). For å
fjerne de drenerende epikoliske og parakoliske lymfeknuter er det nødvendig med
en margin på minimum 5 cm. Tarmens blodforsyning og karanatomi varierer betydelig.
Etter at kar og mesenterium er satt av, må
man derfor individuelt vurdere sirkulasjonen til colon og ut fra dette, samt ovenfornevnte femcentimetersregel, bestemme reseksjonsnivået av tarmrøret. Standardreseksjonene er vist i figur 1–6. Disse er tilpasset
normal karanatomi og blodforsyning. For
en gjennomgang av andre varianter av karforsyningen vises til en praktisk oversikt
(19).
«No touch»-teknikk
Metoden ble beskrevet av Turnbull og medarbeidere i 1967. Hensikten er å hindre peroperativ spredning av maligne celler (26).
De tre mest sentrale elementene i metoden
er at karene settes av først, før tumor mobiliseres, tarmlumen klemmes av på hver
side av tumor og tumor manipuleres minst
mulig. Det er gjort én randomisert studie
(27) der man evaluerte denne teknikken.
Det var 60 % femårsoverlevelse etter «no
touch»-teknikk, mot 56 % etter konvensjonell teknikk. Forskjellen var ikke statistisk
signifikant, noe som muligens skyldes for
få deltakere i studien (234 pasienter var
inkludert). Bruk av teknikken førte ikke til
økning av postoperative komplikasjoner.
Atkin og medarbeidere konkluderte i en
oversiktsartikkel med at det ikke er sikkert
vist at metoden gir færre residiv eller høyere
overlevelse (28). Metoden benyttes i varierende grad, og det er ulik praksis i anvendelsen av de tre elementene. «No touch»-teknikken er tiltalende ut fra onkologiske prinsipper.

Fjernmetastaser
Fjermetastaser med mulighet for kurasjon

Noen pasienter har fjernmetastaser som kan
fjernes i kurativ intensjon. For flere enn tidligere er det aktuelt med leverkirurgi, ettersom kriteriene for å tilby dette er endret.
Multimodal behandling er oftest aktuelt, og
disse pasientene bør vurderes i tverrfaglige
team før operasjon av primærtumor. Det er
viktig at de forskjellige trinn i behandlingen
gjennomføres i korrekt rekkefølge. Det kan
være aktuelt med reseksjon av metastaser og
primærtumor i samme seanse.
Inkurable fjernmetastaser

Hos flertallet av pasienter med fjernmetastaser er man i en palliativ situasjon. Det er
ingen konsensus om hvordan primærtumor
da skal behandles, men dersom pasienten
har få eller ingen symptomer fra denne, er
det ikke klar indikasjon for reseksjon. For
dem i god allmenntilstand kan det være
aktuelt med kjemoterapi, noe som kan startes umiddelbart dersom man unnlater å operere primærtumor. Operasjon av skrøpelige
og svært gamle pasienter vil kunne forkorte
deres levetid og gi forringet livskvalitet.
Dersom primærtumor gir stenosesymptomer, kan palliativ stenting vurderes dersom
den er lokalisert i venstre colon eller colon
transversum. Hos pasienter med lang leveutsikt og god allmenntilstand gir reseksjon
av primærtumor kanskje bedre palliasjon av
stenosesymptomer enn stenting, selv om det
ikke er vitenskapelig belegg for dette. Stenose i høyre colon krever vanligvis reseksjon
eller bypassoperasjon.

Akutt sykdom
Så mange som 15–25 % av dem med coloncancer innlegges akutt på grunn av ileus,
perforasjon eller større blødninger. Av flere
grunner er det mye høyere dødelighet hos
akutt opererte enn hos elektivt opererte, den
ligger mellom 10 % og 20 % enten det gjøres
reseksjon eller bare avlastning (29). Morbiditeten er også svært høy, og kurativ reseksjon er sjeldnere enn ved elektiv operasjon
fordi flere har metastaser på operasjonstidspunktet. Selv ved kurativ reseksjon er femårsoverlevelsen lavere enn hos elektivt opererte pasienter. Ved perforasjon må det
umiddelbart foretas operasjon, mens ileusbehandlingen bør differensieres.
Colonileus
Ved colonileus er det viktig å vurdere hvor
raskt avlastning må finne sted. Generelt bør
behandlingen av pasienter som innlegges om
kvelden eller om natten utsettes til dagtid når
erfaren gastrokirurg er til stede dersom utsettelse ikke medfører fare for perforasjon. Dersom dilatasjonen av tarmen har utviklet seg
raskt, coecums diameter er over 10–12 cm og
det er ømhet over coecum, er det risiko for
perforasjon, spesielt hvis ileocøkalklaffen har
vært lukket slik at tynntarmen ikke er dilatert.
Avlastning må da gjøres umiddelbart.
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Stenting har fått økende utbredelse i
Norge. Det er aktuelt ved venstresidig colonileus, noen ganger også ved høyresidig cancer eller transversumcancer. Metoden kan
forholdsvis enkelt innarbeides hvis man har
god endoskopisk erfaring på forhånd. Fordelen er at man unngår å operere pasienter som
er i dårlig fase, og det kan foretas supplerende utredning for å velge korrekt definitiv behandling. Stenting er vellykket hos over
80 %, innebærer lav dødelighet og få komplikasjoner (30, 31). Dersom det er indikasjon for kurativ reseksjon, kan den gjøres
8–10 dager senere. Ved avansert sykdom
kan stenting bli den permanente løsningen
av stenoseproblemet.
Ved stenoserende høyresidig cancer er
reseksjon med umiddelbar anastomose
standard behandling. Ved venstresidig cancer som ikke kan stentes, kan reseksjon og
primær anastomose også anvendes. Ved
denne metoden er det, ut fra de fleste studier,
ikke høyere risiko for komplikasjoner og
heller ikke høyere dødelighet enn etter
reseksjon uten anastomose (Hartmanns prosedyre). Anastomoseproblemer kan reduseres ved å utføre antegrad tarmskylling på
operasjonsbordet etter at det er gjort segmental reseksjon, alternativt ved subtotal
kolektomi med ileorektal anastemose (32).
Hartmanns prosedyre har vært den mest
brukte i Norge og regnes som trygg. Ulempen er stomikomplikasjoner, at mange pasienter ikke kan stelle stomien selv, samt
komplikasjoner ved tilbakelegging av stomi.
I de fleste materialer får 30–40 % av pasientene aldri lagt stomien tilbake.
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Oversiktsartikkel

Laparoskopi ved kolorektal kreft
Sammendrag
Bakgrunn. De fleste operasjoner for
kolorektal kreft blir utført ved laparotomi. I flere år har det vært mulig
å utføre denne type inngrep også laparoskopisk. I denne artikkelen presenteres en systematisk oversikt over randomiserte studier som sammenlikner de
to teknikkene.
Materiale og metode. Artikkelen bygger på systematisk litteratursøk i databasene Pubmed og Embase.
Resultater. Vi fant 11 forskjellige randomiserte studier. De fleste studiene
viser at det ved laparoskopisk kirurgi
sammenliknet med åpen kirurgi ved
kolorektal kreft er signifikant mindre
blodtap, kortere sykehusopphold, men
lengre operasjonstid. Signifikant
mindre komplikasjoner etter laparoskopisk kirurgi er beskrevet i fire av 11
studier. Én studie beskriver økt overlevelse etter laparoskopisk kirurgi hos
pasienter med coloncancer, mens fire
studier ikke viser statistisk signifikant
forskjell. Kun i én studie har man sammenliknet overlevelse etter laparoskopisk versus åpen kirurgi ved rectumcancer. Her ble det ikke funnet signifikante forskjeller.
Fortolkning. Laparoskopisk kirurgi er
et akseptabelt alternativ til åpen kirurgi
hos pasienter med coloncancer. Prosedyren kan tilbys ved sykehus som har
tilstrekkelig laparoskopisk kompetanse. For bruk av laparoskopi ved rectumcancer må vi avvente flere og
større randomiserte studier før vi kan
trekke noen konklusjoner.
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Kolorektal kreft er den tredje vanligste
krefttypen i den vestlige verden, etter brystog lungekreft. En av 20 nordmenn får diagnosen i løpet av livet, og omtrent 40 % av
pasientene dør som følge av sykdommen.
Det er flere ulike måter å behandle colon- og
rectumcancer. Noen av disse behandlingsmetodene, slik som kjemoterapi og radioterapi,
er brukt som adjuvant eller palliativ behandling. Kirurgi er det eneste behandlingsalternativet som gir pasienten en sjanse for å bli frisk.
Operasjonen kan utføres ved laparotomi eller
ved hjelp av laparoskopiske teknikker.
De første artiklene om laparoskopisk intervensjon ved colonkreft kom i 1991. Da
publiserte Jacobs og kolleger sine erfaringer
med laparoskopiske tarmreseksjoner (1).
Laparoskopiske operasjoner på tarm ble,
spesielt i starten, assosiert med høye kostnader. Teknikken er kompleks, men til tross for
dette har den utviklet seg slik at man nå kan
behandle de aller fleste typer tarmsykdommer laparoskopisk (2–7).
For tiden blir laparoskopiske inngrep på
colon- og rectumcancer stort sett utført i forbindelse med kliniske studier. Laparoskopisk kirurgi hos pasienter med kolorektal
kreft er ikke blitt tatt opp i de kirurgiske miljøene slik som andre laparoskopiske prosedyrer. Delvis er dette begrunnet i de tekniske
utfordringene disse prosedyrene fører med
seg. En annen viktig faktor er at to artikler
fra 1994 rapporterte om metastaser i portåpningene ved opptil 21 % av laparoskopiske
inngrep for kolorektal kreft (8, 9). Selv om
disse studiene inkluderte kun 14 og 10 pasienter og derfor hadde lav grad av validitet,
skapte de stor bekymring hos kirurgene.
Mange kirurger valgte ikke å innføre laparoskopi som rutine ved kolorektal kreft pga.
den antatte faren for portmetastaser.

Materiale og metode
Vi har gjort et systematisk litteratursøk i databasene PubMed og Embase for å finne randomiserte studier som sammenlikner laparoskopisk og åpen kirurgi for kolorektal kreft.
Vi har brukt søkeordene «(laparoscopy AND
colon AND cancer) OR (laparoscopy AND
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rectal AND cancer) OR (laparoscopy AND
rectum AND cancer)» for å finne artikler i
PubMed. Søket ble begrenset til «randomized controlled trials», «humans» og «english». I Embase har vi brukt «laparoscopy
AND colon AND cancer AND randomized»
og «laparoscopy AND rectum AND cancer
AND randomized». Vi fant 42 artikler i Pubmed og 71 artikler i Embase. De fleste av disse artiklene beskrev studier som ikke var randomiserte. Noen randomiserte artikler ble
ikke inkludert i denne oversikten fordi de
ikke sammenliknet laparoskopisk og åpen
kirurgi. Artikler som ikke rapporterte data
om operasjonstid, blodtap, reseksjonslengde,
bruk av intravenøs smertelindring, opphold i
sykehus, morbiditet eller mortalitet, ble ikke
inkludert. Totalt fant vi 11 randomiserte studier med til sammen 4 255 pasienter der man
sammenliknet resultater etter laparoskopisk
og åpen kirurgi ved kolorektal kreft (tab 1).
De 11 studiene ble beskrevet i 13 forskjellige
artikler (10–22).
Postoperative komplikasjoner ble definert
som antall komplikasjoner under den primære innleggelsen eller innen 30 dager etter
operasjonen. Mortalitet er andel pasienter
som døde under den primære innleggelsen
eller innen 30 dager postoperativt. P < 0,05 ble
regnet som statistisk signifikant forskjell.

Resultater
Mellom studiene er det er stor variasjon i antall inkluderte pasienter (28–1 248) og oppfølgingstid av pasientene (30 dager–fem år).
Korttidsresultater

Ti av 11 studier beskriver lengre operasjonstid ved laparoskopisk kirurgi, mens én studie

Hovedbudskap
■

■

■

Sammenliknet med åpen kirurgi er
laparoskopi ved coloncancer assosiert
med bedre korttidsresultater og lik
overlevelse
Laparoskopi ved coloncancer kan tilbys
pasienter i sykehus med tilstrekkelig
laparoskopisk kompetanse
Grunnet manglende studier som sammenlikner laparoskopi og åpen tilgang
ved rectumcancer, kan det ikke gis
noen anbefalinger for denne sykdommen
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viser lengre operasjonstid ved åpen kirurgi
(tab 2). Blodtapet under operasjonen beskrives i sju artikler. I alle studiene er blodtapet
mindre ved laparoskopisk kirurgi enn ved
åpen kirurgi. I fem av disse studiene er forskjellene statistisk signifikant. Reseksjonslengde beskrives i fire artikler. I én artikkel
beskrives signifikant kortere lengde av preparatene fjernet ved laparoskopisk teknikk
sammenliknet med preparater fjernet under
åpne inngrep (19 versus 23 cm, p < 0,05),
mens det i de tre andre studiene ikke ble funnet forskjell (tab 2). To studier beskriver bruk
av intravenøse analgetika etter operasjonen.
I én av studiene er laparoskopisk kirurgi assosiert med signifikant mer kortvarig bruk
av slike legemidler, mens den andre studien
ikke fant signifikante forskjeller (tab 3).
Lengden på sykehusopphold etter kirurgi
er kortere etter laparoskopisk kirurgi i alle
studier der man har undersøkt dette endepunktet (tab 3). Forskjellen var statistisk signifikant i åtte studier. Forekomsten av komplikasjoner er statistisk signifikant lavere etter
laparoskopisk kirurgi enn etter åpen kirurgi
i fire av 11 studier (tab 3). I seks studier påvises det ingen statistisk signifikant forskjell
i antall komplikasjoner. Ingen studier påviste
store ulikheter i postoperativ mortalitet (tab 3).
Langtidsresultater

Når det gjelder mortalitet etter langtidsoppfølging (minst tre år), fant vi fem studier
som inkluderte pasienter med ikke-metastasert coloncancer. To av disse inkluderte også
pasienter med rectumcancer. Curet og medarbeidere fant forskjell i sykdomsrelatert mortalitet hos 43 pasienter etter en gjennomsnittlig oppfølging på 4,9 år (20 % etter laparoskopisk mot 33 % etter åpen kirurgi), men
denne forskjellen var ikke statistisk signifikant (19). Lancet publiserte i 2002 resultater
fra Barcelona-studien om overlevelse hos 219
pasienter (18). Man fant at pasienter som
gjennomgikk laparoskopisk kirurgi for colon-
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Tabell 1 Oversikt over inkluderte studier
Studier

Lokalisasjon av tumor

Antall pasienter

sigmoideum1

1 248

Oppfølgingstid

Veldkamp (10)

Høyre, venstre,

Guillou (11)

Høyre, venstre, sigmoideum, rectum1

30 dager

Kaiser (12)

Høyre, venstre, sigmoideum1

Braga (13, 14)

Colon, rectum

Zhou (15)

Rectum

171

1–16 måneder

COST (16, 17)

Høyre, venstre, sigmoideum1

872

4,4 år2

Lacy (18)

Høyre, venstre,

sigmoideum1

219

43 måneder2

Winslow (19)

Høyre, venstre, sigmoideum1

37

30,1 måneder4

Curet (20)

Colon

43

4,9 år4

Leung (21)

Sigmoideum, rectum

Araujo (22)

Distal rectum

794

3 måneder
35 måneder2

49
2693/391

36 måneder2

51 måneder4

403

47,2 måneder4

28

1

Kreft i colon transversum ekskludert
Mediant
3 Korttidsresultater beskrevet hos 269 pasienter
4 I gjennomsnitt
2

Tabell 2 Peroperative resultater for laparoskopiske versus åpne reseksjoner i 11 randomiserte
studier
Studie

Operasjonstid i min

Blodtap i ml

Reseksjonslengde i cm

Veldkamp (10)

145 vs. 1151, p < 0,0001

100 vs. 1751, p < 0,0001

Ingen data

1351,

Guillou (11)

180 vs.

Ingen data

Ingen data

Kaiser (12)

125 vs. 652, p < 0,05

100 vs. 1002, p = n.s.

19 vs. 232, p < 0,05

Braga (13, 14)

222 vs. 1772, p = 0,001

170 vs. 2862, p = 0,02

Ingen data

1062,

p = n.s.

Zhou (15)

120 vs.

COST (16, 17)

150 vs. 951, p < 0,001

Ingen data

Ingen data

Lacy (18)

142 vs. 1182, p = 0,001

105 vs. 1932, p = 0,001

Ingen data

Winslow (19)

148 vs. 1012, p < 0,001

Ingen data

34,8 vs. 36,1, p = n.s.

Curet (20)

210 vs. 138, p < 0,05

284 vs. 407, p < 0,05

26 vs. 26, p = n.s.

Leung (21)

190 vs. 1442, p < 0,001

169 vs. 2382, p = 0,06

Ingen data

Araujo (22)

228 vs. 2842, p = 0,04

Ingen data

26 vs. 332, p = 0,35

1
2

p = 0,051

20 vs.

922,

p = 0,025

Ingen data

Mediant
I gjennomsnitt

Tabell 3 Postoperative resultater for laparoskopiske versus åpne reseksjoner i 11 randomiserte studier
Studie

Smertestillende
intravenøst (dager)

Opphold i sykehus (dager)

Komplikasjoner

Mortalitet etter 30 dager

Veldkamp (10)

Ingen data

8,2 vs. 9,31, p < 0,0001

21 % vs. 20 %, p = 0,88

1 % vs. 2 %, p = 0,45

Guillou (11)

Ingen data

9 vs. 112, p = n.s.

10 % vs. 10 %, p = 0,93

4 % vs. 5 %, p = 0,57

61,

p ≤ 0,05

Kaiser (12)

Ingen data

5 vs.

7 % vs. 20 %, p = n.s.

Ingen

Braga (13, 14)

Ingen data

10,4 vs. 12,51, p < 0,0001

18 % vs. 36 %, p = 0,0005

1 % vs. 0 %, p = n.s.

Zhou (15)

3,9 vs. 4,11, p = 0,22

8,1 vs. 13,31, p = 0,001

6 % vs. 12 %, p = 0,016

Ingen

COST (16, 17)

3 vs. 42, p < 0,001

5 vs. 62, p ≤ 0,001

19 % vs. 19 %, p = 0,98

1 % vs. < 1 %, p = 0,40

7,91,

Lacy (18)

Ingen data

5,2 vs.

11 % vs. 29 %, p = 0,001

1 % vs. 3 %, p = n.s.

Winslow (19)

Ingen data

Ingen data

24 % vs. 48 %, p < 0,05

Ingen

Curet (20)

Ingen data

5,2 vs. 7,3, p < 0,05

6 % vs. 17 %, p = n.s.

Ingen

Leung (21)

Ingen data

8,2 vs. 8,71, p < 0,001

20 % vs. 23 %, p = n.s.

2 % vs. 2 %, p = n.s.

69 % vs. 47 %, p = n.s.

Ingen

Araujo (22)

Ingen data

p=

0,423

p = 0,001

1I

gjennomsnitt
2 Mediant
3 Bare p-verdien er oppgitt i artikkelen

Tidsskr Nor Lægeforen nr. 22, 2007; 127

2947

MEDISIN OG VITENSKAP

Tema Kolorektal kreft

Laparaskopisk tarmreseksjon. Foto Esther Kuhry

kreft hadde en bedre sykdomsrelatert femårsoverlevelse enn de som ble operert åpent
(91 % mot 72 %, p = 0,02).
Forskjellene i overlevelse fremkom hovedsakelig hos pasienter med stadium 3-tumorer, altså hos pasienter med spredning til
lymfeknuter. Barcelona-studien ble gjennomført på et senter med stor erfaring i laparoskopisk colonkirurgi. Langtidsresultatene fra
COST-studien ble publisert i 2004 (17). I
denne studien ble det ikke funnet forskjell i
overlevelse hos 872 pasienter som gjennomgikk laparoskopisk eller åpen kirurgi for ikkemetastasert coloncancer (86 % mot 85 % overlevelse etter tre år, p = 0,51).
Braga og kolleger rapporterte om en studie med 391 pasienter med colon- eller rectumcancer. Små, ikke-signifikante forskjeller i fem års sykdomsrelatert overlevelse ble
funnet (62 % ved laparoskopi mot 66 % ved
åpen kirurgi, p = 0,16) (13). Data fra Leung
og kolleger viser heller ingen statistisk signifikant forskjell i fem års overlevelse hos
403 pasienter som ble operert på grunn av
colon- eller rectumkreft (76,1 % ved laparoskopi versus 72,9 % ved åpen kirurgi) (21).
I de to ovenfornevnte studiene som inkluderte pasienter med colon- og rectumcancer,
er det ikke rapportert separate data for de to
krefttypene. I artikkelen til Braga og medarbeidere ble det observert en tendens til færre
lokale residiv hos pasienter med rectumcancer (7,3 % ved laparoskopi mot 8,8 % ved
åpen kirurgi). Det finnes en studie som har
data om overlevelse hos 28 pasienter med
distal rectumcancer (22). I denne fant man to
lokale residiv etter åpen kirurgi og ingen etter operasjoner utført laparoskopisk.
Korttidsresultater fra CLASICC-studien,
som også inkluderer pasienter med coloncancer, ble nylig publisert (11). Bortsett fra
økt operasjonstid og redusert sykehusopphold hos pasienter som gjennomgår laparo2948

skopisk kirurgi sammenliknet med åpen kirurgi, fant man ingen signifikante forskjeller
i korttidsresultater (tab 1–3). Hos pasienter
som gjennomgikk laparoskopisk fremre reseksjon for rectumcancer, fant man en noe
høyere prosentandel av ikke-frie reseksjonskanter.

Diskusjon
Vi har gjort en systematisk gjennomgang av
litteraturen for å finne resultater etter laparoskopisk og åpen kirurgi hos pasienter med
kolorektal kreft. Laparokopisk kirurgi er forbundet med lengre operasjonstid, men mindre blodtap og kortere sykehusopphold sammenliknet med åpen kirurgi. I noen studier
har man også funnet lavere komplikasjonsrate etter laparoskopisk kirurgi. Resultater i
denne oversiktsartikkelen er stort sett sammenliknbare med funn i en systematisk
oversikt som nylig ble publisert i British
Journal of Surgery (23).
Ut ifra de publiserte randomiserte studiene
er overlevelse etter laparoskopisk kirurgi for
coloncancer sammenliknbart med overlevelse etter laparotomi. Men disse studiene
inkluderte ikke alle pasienter med coloncancer. I de fleste studiene ble pasienter med en
tumor i colon transversum ekskludert fordi
laparoskopisk fjerning av en slik tumor anses
som komplisert. Man kan altså ikke overføre
resultatene fra disse studiene til pasienter
med kreft i colon transversum. Nye studier er
nødvendig for å avklare om laparoskopi også
er et akseptabelt alternativ her.
Ved kreftkirurgi er overlevelse det viktigste endepunkt. Når resultater i overlevelse
er ulike mellom to teknikker, skal man velge
den teknikk som gir best overlevelse. Ved lik
overlevelse mellom to teknikker må man
vurdere andre faktorer som komplikasjonsrate, sykehusopphold og rekonvalesens.
De første bekymringene omkring overle-

velse ved laparoskopisk kolorektal kirurgi
ved kreft førte til flere randomiserte kliniske
studier. I tillegg ble eksperimentell forskning startet opp for å forsøke å forklare portmetastaser og studere effekten av laparoskopi på tumorvekst. Noen dyreforsøk viste
redusert tumorvekst etter laparoskopi sammenliknet med åpen kirurgi (24). Disse resultatene lot seg ikke reprodusere ved studier på mennesker. Flere beskrev ulike mulige årsaker til at metastaser oppsto ved
trokaråpningene. Noen indikerte muligheten
for en såkalt «skorsteinseffekt». Det ble forklart med lekkasje av gass langs trokarene
som resulterte i høy konsentrasjon av fritt
flytende tumorceller og derved implantasjon
i trokaråpningene (25). Andre mente at instrumentenes direkte kontakt med tumor eller tumorekstraksjon kunne føre til implantasjonsmetastaser (26, 27).
Etter at det i de første publikasjonene ble
rapportert en høy rate av portmetastaser,
publiserte flere andre kirurger sine erfaringer med laparoskopisk kirurgi ved kolorektal kreft. Alle rapporterte forekomst av portmetastaser sammenliknbart med forekomst
av sårmetastaser etter åpen kirurgi. I tillegg
viser de første randomiserte studiene at
overlevelse etter laparoskopi er jevnfør med
overlevelse etter laparotomi. Man kan derfor
anta at portmetastasene i første omgang var
et teknisk problem. Nå bruker de fleste kirurger teknikker som i alle fall teoretisk forebygger metastaser i portåpningene. Trokarene er fikserte for å unngå lekkasje av gass.
Man unngår å la instrumentene ha direkte
kontakt med tumor og manipulasjon av tumor. De fleste kirurger bruker sårflatebeskyttere ved ekstraksjon av tumor.
Kirurgi for rectumcancer er kompleks.
Den begrensede arbeidsplassen i nedre del
av pelvis byr seg for laparoskopisk tilgang,
og tekniske nyvinninger har gjort laparoskopisk reseksjon mulig. Resultatene etter rektal kreftkirurgi er i hovedsak avhengig av at
man følger prinsippene for total mesorektal
eksisjon (TME). For tiden er åpen total mesorektal eksisjon gullstandarden.

Konklusjon
Overlevelse etter laparoskopisk kirurgi for
colonkreft er lik ved laparoskopisk og åpen
kirurgi. Men laparoskopisk kirurgi er forbundet med korttidsresultater som er bedre
enn ved åpen kirurgi. Man kan dermed konkludere at laparoskopisk kirurgi er et akseptabelt alternativ som kan tilbys pasienter i
sykehus med tilstrekkelig laparoskopisk
kompetanse. For kirurgi ved rectumcancer
har vi for tiden ikke nok studier til å konkludere. Siden rectum må vurderes som et separat organ, kan man ikke overføre resultater
fra colonkreftkirurgi til pasienter som opereres for rectumcancer. Man bør derfor avvente resultater fra randomiserte studier før man
utenfor studier opererer pasienter med rectumcancer laparoskopisk.
>>>
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Oversiktsartikkel

Kirurgisk behandling av endetarmskreft
Sammendrag
Bakgrunn. I løpet av de siste 15 årene
har det norske fagmiljøet gjennomført
en nasjonal strategisk endring av
behandlingen for rectumcancer ved
å ta i bruk total mesorektal eksisjon
(TME). Målet med denne artikkelen
var å beskrive dagens standard for
behandling av rectumcancer med bakgrunn i norsk og internasjonal forskning på området.
Materiale og metode. Informasjon om
resultater av behandlingen av norske
pasienter er hentet fra artikler fra det
norske rectumcancerprosjektet.
Resultater og fortolkning. I løpet av
de første seks årene av det nasjonale
prosjektet, fra det startet i 1993, ble
frekvensen av lokalt residiv halvert,
fra 18 % til 9 %. Femårsoverlevelse
var 71 % for radikalopererte pasienter
under 75 år. Frekvensen av komplikasjoner ble redusert, bl.a. ble anastomosesvikt halvert fra 17 % til 8 %. Innføring av total mesorektal eksisjon,
sentralisering av virksomheten til dedikerte kompetente team, detaljert preoperativ kartlegging og en mer skreddersydd behandling er sannsynlige
årsaker til bedret prognose for pasienter med rectumcancer i Norge.
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Moderne forståelse av prinsippene for helbredende kirurgi for rectumcancer ble introdusert av den britiske kirurgen Richard
Heald i 1982 (1). Healds resultater la grunnlaget for å starte et nasjonalt prosjekt for å
bedre behandlingen av rectumcancer. Det
var kjent at prognosen for norske pasienter
var langt dårligere (21–34 % lokalt residiv)
(2, 3) enn det Heald kunne vise til ved bruk
av sin operasjonsteknikk (4 % lokalt residiv). Riktignok var det også rapportert om
meget gode resultater fra et sykehus i Norge,
publisert av Bjerkeset & Edna i Levanger
(4). Høsten 1993 ble Heald invitert til Norge
for å demonstrere sin kirurgiske teknikk, og
han holdt en rekke kurs i perioden frem til
1998.
Utdanning av norske kirurger i den nye
teknikken var bare ett av mange tiltak som
ble iverksatt. Det ble opprettet et separat
nasjonalt register for rectumcancer, lokalisert til Kreftregisteret. Dette registeret har
senere gitt regelmessige tilbakemeldinger til
hver enkelt avdeling om deres resultater,
med nasjonale gjennomsnitt til sammenlikning.
Målet med denne artikkelen er å beskrive
dagens standard for kirurgisk behandling av
rectumcancer med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet.

Materiale og metode
Grunnlagsmaterialet for artikkelen er i
hovedsak basert på resultater av behandling
av norske pasienter med rectumcancer. Data
er hentet og skjønnsmessig inkludert fra
internasjonale artikler og doktorgradsavhandlinger publisert fra det norske rectumcancerprosjektet siden 2002.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
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Utredning
Moderne kirurgisk behandling av rectumcancer blir skreddersydd i forhold til pasientens alder og allmenntilstand, svulstens stadium og strategier for pre- eller postoperativ
onkologisk behandling. Preoperativ bilde-
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messig utredning inkluderer CT av thorax
og abdomen og MR av bekkenet.

Kirurgiske prosedyrer
Store inngrep

Lav fremre rectumreseksjon utføres hos
ca. 70 % av pasientene som behandles med
kurativ intensjon i Norge i dag (5). På grunn
av faren for anastomosesvikt får 25–30 % av
disse en avlastende ileostomi (6). Denne kan
legges ned igjen i løpet av noen uker eller
måneder. Vel 25 % av pasientene blir operert
med rectumamputasjon fordi svulsten affiserer bekkenbunnsmuskulaturen, og knapt 5 %
blir behandlet med Hartmanns operasjon
(hvor sigmoideum legges ut som endestomi),
enten fordi de har ileus eller ved inkontinens
for avføring. Dette innebærer at om lag 30 %
av norske pasienter med rectumcancer ender
opp med permanent stomi (5).
Transanale inngrep

Lokale transanale reseksjoner har vært i
bruk ved tidligcancer hos pasienter som er
uegnet for stor kirurgi. Fordelen er at prosedyren gir lavere morbiditet og mortalitet
sammenliknet med stor reseksjon. Likevel
er inngrepet bare rettet inn mot å fjerne primærtumor, og lymfeknuter med eventuell
malign infiltrasjon blir stående tilbake.
Metoden anbefales derfor ikke der hvor man
ellers har et kurativt siktemål hos pasienter
som vil tåle en laparotomi. For øvrig kan
adjuvant radiokjemoterapi gis til pasienter
med tilfredsstillende allmenntilstand etter at
primærtumor er fjernet transanalt. Transanal
endoskopisk mikrokirurgi (TEM) er sannsynligvis det beste alternativet til å oppnå
frie reseksjonskanter dersom lokal reseksjon
er det eneste pasienten egner seg for (7–9).

Kirurgen som risikofaktor
Som i all virksomhet er det variasjoner i kvalitet av tjenestene som leveres ved sykehus.

Hovedbudskap
■

■

■

Innføring av en ny og mer nøyaktig
operasjonsmetode har bedret prognosen ved rectumcancer i Norge
Behandlingen av rectumcancer er
blitt sentralisert
Behandlingen blir stadig mer differensiert, bedre tilpasset pasientens
tilstand og sykdommens stadium
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Dette gjelder også kreftbehandlingen. Forholdet mellom behandlingsvolum og kvalitet i behandlingen, for eksempel prognose
ved kreftkirurgi, er vel dokumentert i tre
større systematiske analyser; fra UK National Health Service Centre for Reviews
and Dissemination (10, 11), fra Institute of
Medicine i USA (12, 13) og fra det norske
Senter for medisinsk metodevurdering (14).
Alle disse konkluderer med at prognosen etter komplisert kreftbehandling er bedre for
pasienter behandlet ved store avdelinger.
Resultatene fra det norske rectumcancerprosjektet bekreftet at pasienter som ble behandlet ved store sykehus (radikalopererte
> 30 per år) kom bedre ut enn pasienter behandlet ved små sykehus (< 10 per år) (15).
Det ble også vist at høyt behandlingsvolum
alene ikke er tilstrekkelig for å oppnå god
kvalitet. Fagmiljøets kompetanse er en like
viktig faktor. Justert for volum var det bedre
prognose for pasienter behandlet ved universitetsklinikker sammenliknet med andre
sykehus (15).
En kanadisk studie viste at hos kirurger
som ofte behandlet rectumcancer utviklet
rundt 10 % av pasientene lokalt residiv,
mens pasienter som ble operert av kirurger
med lavere behandlingsvolum fikk lokalt residiv i 20 % av tilfellene (16). Prognosen for
den enkelte pasient med rectumcancer synes
således å henge sammen med kirurgenes
kunnskap og erfaring.
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uten at det er tegn til infiltrasjon i kar eller
lymfebaner. Hvis disse kriteriene ikke er
oppfylt, anbefales stor reseksjon. Slik differensiering av behandlingen stiller store krav
til nøyaktig patologisk kartlegging av tumor
ved mikroskopi (7). Behandling med transanal endoskopisk mikrokirurgi er teknisk
krevende og er derfor sentralisert til enkelte
universitetsklinikker.
Åpen transanal reseksjon har vært brukt
som et alternativ hos pasienter som av helsemessige årsaker ikke egner seg for stor kirurgi (8). Hovedproblemet med denne metoden har vært å få fjernet hele primærsvulsten. I tillegg fjernes heller ikke lymfeknuter
med eventuell malign infiltrasjon. Begge
disse forhold har trolig medvirket til at transanal eksisjon har gitt hele 12 % lokale residiv hos norske pasienter som i utgangspunktet har kreft i tidlig stadium (T1) (8). Dette
resultatet må likevel tolkes ut fra den standarden vi hadde i Norge i slutten av 1990årene, uten bruk av moderne kriterier for patologisk anatomisk klassifisering. Det er
likevel gode grunner for stadig å utvikle
standarder for lokal reseksjon av T1-cancer,
særlig transanal endoskopisk mikrokirurgi,
da dette er et utmerket alternativ sett i forhold til den betydelige høyere morbiditet og
30-dagers mortalitet vi ser ved stor
reseksjon. En annen fordel med lokal eksisjon er at pasienten unngår permanent stomi
ved lavt beliggende T1-cancer, hvor rectumamputasjon er eneste alternativ.

Kirurgisk behandling
Tidlig cancer med infiltrasjon
i submucosa (T1)

T1-svulster infiltrerer ned i submucosa, og
ca. 11 % av disse har spredning til lokale eller
regionale lymfeknuter (8). Imidlertid kan
cancer i stadium T1 ytterligere inndeles i
hvor dypt canceren infiltrerer i submucosa. I
hovedsak benyttes to klassifiseringssystemer, en for stilkete polypper (etter Haggitt)
(fig 1) (17) og en for bredbasede svulster
(submukosal infiltrasjon, sm) (fig 2) (17, 18).
Ved polypper der canceren ikke infiltrerer
ned i stilken av polyppen (Haggitts nivå
1–2), kan det utføres slyngereseksjon, mens
det ved kreftinnvekst i stilken eller under
basis av stilken (Haggitts nivå 3–4) må utføres en reseksjon av rectumveggen som omgir
stilken (19). Det anbefales 1 cm fri kant ved
slik reseksjon, og frie kanter må verifiseres
ved peroperativ frysesnittsundersøkelse av
biopsier fra kantene (9). Det er sannsynligvis
meget lav risiko for lymfeknutemetastaser
ved cancer i smalstilkete polypper.
T1-cancer i bredbasede svulster bør inndeles etter sm-systemet (submukosal infiltrasjon 1–3) (fig 2) (19). Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) kan vurderes som
alternativ behandling ved enkelte tilfeller av
T1-cancer, men bare når risikoen for lymfeknutemetastaser er lav, som ved høyt eller
middels differensierte svulster med diameter
på mindre enn 3 cm, som ikke vokser dypere
enn til midten av submucosa (sm 1–2) og
Tidsskr Nor Lægeforen nr. 22, 2007; 127

Infiltrasjon i muscularis (T2-svulster)

Disse svulstene infiltrerer gjennom submucosa og inn i muscularis propria i ytre del av
tarmveggen. For gruppen som helhet er det
27 % av T2-svulstene som har metastaser til
lymfeknuter, dvs. TNM-stadium 3 (8). Med
bakgrunn i dette er standard behandling av
T2-svulster stor reseksjon i form av lav
fremre reseksjon, rectumamputasjon eller
Hartmanns prosedyre med total mesorektal
eksisjon, noe som sikrer fjerning av hele primærsvulsten og den lymfatiske spredningsveien fra tumor (fig 3).
Tumorvekst gjennom tarmveggen
(T3-svulster)

T3-svulstene vokser gjennom tarmveggen
og ut i det perirektale fettvevet (mesorec-

Figur 1 Haggitts klassifikasjon for stilkete
polypper. Cancerinfiltrasjon til nivå 1–4. Illustrasjon Ellinor Moldeklev Hoff (fra www.ngicg.no).
Gjengitt med tillatelse

tum) (tabell 1). Det kan være mindre T3svulster som så vidt har vokst ut i fettevet,
eller svære svulster som vokser helt ut mot
den mesorektale fascien i større eller mindre
områder. Den norske populasjonsbaserte
studien ved Eriksen og medarbeidere viser at
det er betydelig forskjell i prognose mellom
ulike grupper av T3-svulster (20). Avstanden mellom ytre del av primærtumor og den
mesorektale fascien (circumferential resection margin, CRM) og lymfeknutestatus er
de viktigste prognostiske faktorer for T3svulstene, både hva gjelder risiko for lokalt
residiv, metastase og død. For svulster der
denne avstanden er målt til 3 mm eller mindre skal det etter de norske retningslinjene nå
gis preoperativ radiokjemoterapi. Deretter
utføres stor reseksjon med TME-teknikk
(fig 3).
Lokalavanserte svulster (T4)

Disse svulstene vokser ut gjennom mesorectum og inn i et annet organ. Dermed vil maligne celler også kunne benytte dette organets spredningsvei, dvs. andre lymfebaner
enn primært gjennom mesorectum. For å
øke sjansen for helbredelse av pasienter med
svulster i dette stadiet anbefales preoperativ
radiokjemoterapi. Deretter gjøres lav fremre

Figur 2 Klassifikasjon for bredbasede polypper. Cancerinfiltrasjon i tre nivåer i submucosa (sm), kalt
sm 1–3. Illustrasjon Ellinor Moldeklev Hoff (19). Gjengitt med tillatelse
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tidspunktet. Flere studier har vist at yngre
pasienter har en dårlig prognose (22–24).
I en av studiene fra det norske rectumcancerprosjektet ble det vist at pasienter under
40 år har betydelig dårligere prognose enn
pasienter i alderen 40–70 år. Dette er relatert
til mer aggressive histopatologiske karakteristika og et mer avansert sykdomsstadium
på diagnosetidspunktet. Også etter kurativ
kirurgi er frekvensen av metastaser signifikant høyere og femårsoverlevelsen signifikant lavere for pasienter under 40 år. Multivariate analyser viser at alder under 40 år
er en signifikant og uavhengig negativ prognostisk faktor, hvilket kan indikere en
annen tumorbiologi eller dårligere forsvar
mot malign cellevekst hos de yngste pasientene.
Eldre pasienter

Figur 3 Total mesorektal eksisjon for rectumcancer. Mesorectum, fettvevet som omgir tarmrøret,
inneholder bl.a. lymfedrenasjesystemet for primærsvulsten. Den stiplede linjen beskriver reseksjonskanten ved en total mesorektal eksisjon (TME). Illustrasjon Kari C. Toverud, MS CMI (sertifisert medisinsk
illustratør). Gjengitt med tillatelse

reseksjon, rectumamputasjon eller Hartmanns prosedyre og eventuelt ekstirpasjon
av de organer som er infiltrert av cancer.
Dette forutsetter at pasientens allmenntilstand er tilfredsstillende med hensyn til å
tåle inngrepet.
Såkalt bekkeneksenterasjon (fjerning av
bekkenorganene) utføres hos pasienter med
lokalavansert sykdom uten tegn til metastaser. I andre tilfeller kan det gjøres palliativ
tumorreduserende kirurgi, avlastende stomi
eller innleggelse av en stent for å holde tarmrøret åpent. Hvilken strategi som velges, vil
avhenge av utbredelsen av canceren, lokalt
eller perifert, og pasientens tilstand.
Det er reseksjonsstatus (R-stadium) (ramme
1) som avgjør prognosen ved T4-svulstene.
Ved komplett makroskopisk og mikroskopisk
frie reseksjonsrender (R0) foreligger en rundt
50 % femårsoverlevelse, mens den ved R1 er
ca. 20 % og ved R2 ca. 10 % (21).

Lymfeknutestatus
Nær 70 % av pasientene som behandles med
kurativ intensjon har ikke malign infiltrasjon
av lokale eller regionale lymfeknuter (N0)
(22). Dette innebærer at sykdommen er i et
tidlig stadium, TNM 1–2. Malign infiltrasjon av lymfeknuter (N1–2) dobler risikoen
for lokalt residiv, metastaser og død (5,
21–23). Hittil er det likevel ingen studier
som har vist overlevelsesgevinst ved å bruke
postoperativ kjemoterapi ved spredning til
lymfeknuter ved cancer i rectum, i motsetning til situasjonen ved cancer i colon. Dette
støtter bruken av total mesorektal eksisjon,
dvs. at det er avgjørende for prognosen å fjerne hele spredningsveien for primærsvulsten.
Alder og prognose
Unge pasienter

I Norge er omkring 5 % av pasientene med
rectumcancer yngre enn 50 år på diagnose-

Tabell 1 Definisjoner og begreper
Mesorectum

Krøset til rektum med bl.a. fettvev, blodkar, lymfesystem og nerver

Mesorektale fascie

Fascie som omgir mesorektum

TEM

Transanal endoskopisk mikrokirurgi; lokal reseksjon
via operasjonsrektoskop ved tidlig cancer

TME

Total mesorektal eksisjon; større kirurgi for rectumcancer som vist i figur 3

Reseksjonsstatus etter behandling,
R-stadium (International Union Against
Cancer, 1997)

R0 = Ingen resttumor
R1 = Mikroskopisk resttumor
R2 = Makroskopisk resttumor
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De fleste pasienter med rectumcancer er eldre, og i Norge er gjennomsnittsalderen for
denne pasientgruppen omtrent 70 år (25). På
grunn av høyere komorbiditet hos eldre avtar frekvensen av pasienter som blir operert
for rectumcancer med alderen. I Norge blir
77 % av rectumcancerpasientene med median alder 70 år operert med kurativ reseksjon,
mens det bare er 47 % av pasienter over 85
år som gjennomgår kurativ kirurgi (26–28).
Ved stor, radikal kirurgi hos pasienter over
80 år er den postoperative mortalitet 7–8 %,
sammenliknet med 3 % for pasienter i alderen 65–79 år. Frekvensen av lokalt residiv,
metastaser og relativ overlevelse påvirkes
ikke av høy alder.

Residivfrekvens og prognose
Gjennomsnittlig frekvens av lokalt residiv
ble halvert i løpet av de første seks årene av
det norske prosjektet, fra 18 % i 1993–94 til
9 % i 1999 (25, 29, 30). Det var betydelige
variasjoner i resultater mellom sykehus, fra
under 5 % lokalt residiv ved noen avdelinger, til over 30 % ved andre (30). Ulike tiltak
overfor avdelinger med dårlige resultater har
gjort at disse har klart å bedre kvaliteten på
sin behandling (30).
Risikoen for metastasering for radikalopererte pasienter i TNM-stadium 1–3 var
ca. 24 %, og fem års totaloverlevelse for pasienter under 75 år var 71 % (25).
Komplikasjoner
Anastomosesvikt er den mest fryktede komplikasjonen ved lav fremre reseksjon. For
perioden 1993–99 var det 11 % anastomosesvikt blant mer enn 2 000 lave fremre reseksjoner ved norske sykehus (15). Samtidig
var det en klar reduksjon av anastomosesvikt
i løpet av perioden, fra 17 % i 1993–94 til
8 % i 1999. Det anbefales avlastende ileostomi ved lave anastomoser (≤ 6 cm) og etter
preoperativ strålebehandling.
Postoperativ mortalitet (innen 30 dager)
varierte fra 2,5 % ved de største sykehusene
til 3,9 % ved de minste sykehusene i Norge
(15). Rectumcancerprosjektet viste at de
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gruppene av sykehus som hadde høyest frekvens av lokalt residiv også hadde mest anastomosesvikt og høyest postoperativ mortalitet (15).

Diskusjon
Utviklingen av kirurgi for rectumcancer peker i retning av stadig mer skreddersydd behandling, best mulig tilpasset den enkelte
pasient sett i forhold til svulstens stadium.
Den preoperative kartleggingen blir stadig
mer detaljert. Det anbefales nå at et team av
dedikerte eksperter innen kolorektal kirurgi,
radiologi, patologi og onkologi møtes for å
diskutere strategi for hver enkelt pasients behandling. Det er slutt på den tiden da enhver
kirurg under utdanningstiden alene ble tillatt
å håndtere pasienter med rectumcancer. Vi
anbefaler at kirurger under utdanningen i kolorektal kirurgi læres opp gradvis og er under nøye oppsikt og veiledning ved operasjon av rectumcancer, dvs. akkreditering.
Mer kirurgisk kompetanse på operasjonsstuen, helst tre kirurger for hver prosedyre,
og kontinuerlig kvalitetssikring av hele behandlingen er blitt en selvfølgelig del av den
kirurgiske hverdagen.
Det norske prosjektet har medført en sentralisering av behandlingen for rectumcancer.
Sannsynligvis har det også påvirket funksjonsfordelingen av annen kreftkirurgi, da
resultatene fra prosjektet trolig kan ha overføringsverdi til annen avansert medisin.
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Oversiktsartikkel

Transanal endoskopisk mikrokirurgi
ved svulster i rectum
2954–8

Sammendrag
Bakgrunn. Ved transanal endoskopisk
mikrokirurgi (TEM) kan man resecere
svulster i rectum opptil 25 cm via analåpningen. I dag er denne metoden spesielt egnet for fjerning av godartede
polypper, men selekterte maligne
svulster kan også fjernes på denne
måten.
Materiale og metode. Vi gir en oversikt
over metoden og bruksområdet til
transanal endoskopisk mikrokirurgi.
Artikkelen bygger på litteratursøk
i Medline og egne erfaringer fra
ca. 150 prosedyrer.
Resultater. Transanal endoskopisk
mikrokirurgi er indisert ved godartede
svulster i rectum som ikke kan fjernes
radikalt med endoskopiske metoder.
Behandlingen er mer skånsom og residivfrekvensen er lavere enn ved tradisjonell transanal kirurgisk behandling.
Store svulster og ufri mikroskopisk
resesjonsrand disponerer for residiv.
Man kan med transanal endoskopisk
mikrokirurgi ved utvalgte maligne
svulster oppnå samme onkologiske
resultater som med åpen kirurgi.
Utvalget omfatter små karsinoide
svulster og adenokarsinomer med tidlig stadium (Tis, T1) og høy eller middels differensiering.
Fortolkning. Ved bruk av denne prosedyren kan man fjerne svulster i hele
rectum. Den er i dag spesielt egnet for
fjerning av benigne tumorer, men kan
også få en plass i primærbehandling av
selekterte maligne tumorer. Avhengig
av seleksjon og eventuell kombinasjon
med annen onkologisk behandling
kan metoden være aktuell for 30–110
pasienter med cancer recti i Norge
per år.
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> Se også side 2922
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Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM)
ble utviklet for behandling av svulster i rectum og første gang introdusert i 1985 (1).
Prosedyren består av operasjonsinstrumenter som gir et klart tredimensjonalt synsfelt
med seks gangers forstørrelse. Dette gjør det
mulig å foreta kirurgisk behandling med
mikroskopisk presisjon opptil 25 cm fra
analåpningen (2). Metoden tilbys ved en
rekke norske sykehus: St. Olavs Hospital
(3, 4), Aker universitetssykehus, Haukeland
Universitetssjukehus (5), Stavanger Universitetssjukehus, Universitetssykehuset NordNorge (UNN) og Akershus universitetssykehus. Vi drøfter her nytten av denne
metoden ved kirurgisk behandling av svulster i rectum.

Materiale og metode
Artikkelen bygger på litteratursøk i PubMed
med søkeord «transanal endoscopic microsurgery» og vår erfaring fra ca. 150 pasienter
operert ved Akershus universitetssykehus
og Haukeland Universitetssjukehus. I PubMed fant vi 233 artikler, hvorav 35 var oversiktsartikler. Artikler fra og med 2005
(56 artikler, derav 10 oversiktsartikler) er
plukket ut for gjennomsyn. Vi har også gått
igjennom tidligere publikasjoner fra egne
arkiver. Målet er å gi en kortfattet oversikt
over metoden og bruksområdet. Mer omfattende oversiktsartikler av nyere dato finnes i
referanselisten.
Teknikk
Pasientene forberedes med tarmtømming,
blærekateter og trombose- og antibiotikaprofylakse. Prosedyren utføres med pasienten i generell anestesi eller epiduralanestesi.
Pasienten legges som regel på operasjonsbordet slik at tumor blir liggende nedad i
operasjonsfeltet. Det opprinnelige utstyret
(R. Wolf, Knittlingen, Tyskland) består av et

20 cm langt operasjonsrektoskop med diameter 4 cm og tilhørende operasjonsinstrumenter (fig 1–3). Rectumrøret spiles ut ved
trykk-kontrollert CO2-insufflasjon. Operasjonsfeltet lyses opp og operatøren kan
velge mellom et binokulært tredimensjonalt
seks ganger forstørret bilde via okular til
øynene eller en videomonitor. Operasjonen
utføres med parallelle instrumenter. Defekter i rectumveggen etter reseksjon kan lukkes med resorberbar tråd og sølvklips som
knuter. Swanstrom og medarbeidere har
etter en viss modifikasjon benyttet standard
5 mm laparoskopisk utstyr (6). Karl Stortz
(Tübingen, Tyskland) har utviklet et noe
mindre avansert og billigere system som
bruker standard laparoskopisk utstyr tilkoblet et operasjonsrektoskop (7). Ved videoassistert gassløs transanal endoskopisk mikrokirurgi (V-TEM) bruker man videoadapter
og et standard laparoskopisk 10 mm kamera
i stedet for binokulær optikk med mulighet
for sidevindu i rektoskopet (8). Dette sidevinduet kan være en fordel ved høyt beliggende svulster som ligger bak folder (Houston’s fold) (9, 10).
Pasientene kan mobiliseres, spise og utskrives fra første postoperative dag uten spesielle medisiner. Oppfølging skal fange opp
residiv av sykdom og tilpasses diagnosen.

Prosedyren
Svulsten reseceres ved at den planlagte reseksjonskanten først markeres med punktformig diatermi (11). Reseksjonen kan utføres som en submukosal eller fullveggs reseksjon (fig 4, fig 5). Ved godartede polypper er
submukosal reseksjon tilstrekkelig. Ved
cancer må det gjøres fullveggsreseksjon ned
til perirektalt fett (12). Noen foretrekker
konsekvent fullveggsreseksjon pga. forekomsten av uventet cancer også i benigne
polypper. Fullveggsreseksjoner er forbundet

Hovedbudskap
■

■

■

Ved transanal endoskopisk mikrokirurgi kan man fjerne svulster i hele
rectum via endetarmsåpningen
Metoden er spesielt egnet til å fjerne
store godartede svulster/polypper
Transanal endoskopisk mikrokirurgi
kan også bli primærbehandling hos
utvalgte pasienter med små ondartede
svulster
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med større risiko for blødning og perforasjon til fri bukhule. Vanligvis er fullveggsreseksjon mulig uten fare for perforasjon
opptil 10 cm på rectums fremre vegg, 15 cm
på lateralsidene og 20 cm på rectums bakre
vegg (2, 12–14). Defekten kan lukkes med
fortløpende 4–0 monofilament resorberbar
tråd med sølvklips i begge ender. Noen foretrekker å spyle defekten med et antiseptikum
før sutur. Defekten kan også legges åpen
uten sutur. I en studie valgte man å lukke
defekter i øvre eller fremre rectum, ellers ble
defekten lagt åpen etter spyling med klorheksidin (15).

Preoperativ utredning
Pasientene blir utredet med klinisk undersøkelse, rektal eksplorasjon og rektoskopi med
biopsi for å skille benigne fra maligne svulster og kartlegge tumors utbredelse og eventuelt grad av infiltrasjon i rectumveggen.
I tillegg bør det gjøres koloskopi for å utelukke synkrone polypper eller cancer. Sikker
lokalisasjon av avstand fra analåpning til
tumor oppnås best ved stivt rektoskop.
Transanal endoskopisk mikrokirurgi har
vunnet innpass som gullstandard for fjerning av benigne svulster i rectum, mens den
ved maligne svulster er omdiskutert. Tumorer i rectum kan være heterogene i histologisk sammensetning. Overflatiske biopsier
av polypper kan vise benignitet, men det kan
likevel foreligge begynnende cancer i dypet
med infiltrasjon i rectumrøret. Det er også en
nær sammenheng mellom grad av infiltrasjon (T-stadium) og lymfeknutemetastaser.
Rektal eksplorasjon alene er upålitelig for å
bedømme tumors stadium, med en spesifisitet på 44–83 %. Endoskopisk ultralyd
(EUS) er den mest pålitelige metoden for å
skille benigne fra maligne svulster og for å
skille tidlig cancer (Tis og T1) fra mer avansert cancer (spesifisitet 82–93 %) (16). Denne prosedyren anses som nødvendighet forut
for transanal endoskopisk mikrokirurgi av
rectumtumorer inklusive karsinoide svulster
(10). CT og MR er noe mindre nøyaktig til
dette formålet, men er bedre til å påvise
tumorvekst gjennom rectumveggen (T4).
Tilstedeværelse av lymfeknutemetastaser er
med dagens teknikker vanskelig å bedømme
både med CT, MR og endoskopisk ultralyd.
Det er først og fremst eventuell tilstedeværelse av forstørrede lymfeknuter som kan
bedømmes, og dette kan fort gi et falskt svar,
da metastaser også kan finnes i lymfeknuter
mindre enn 5 mm hos opptil 70 % av pasientene ved histologisk undersøkelse (17).

Figur 1 Operasjonsinstrumenter og sutur med sølvklips

Ca. halvparten av residivene kommer innen
seks måneder, 75 % innen ett år og resten
opptil fire år etter inngrepet (19, 20). Residivene skyldes oftest resttumor i reseksjonsranden. Svulstvev kan identifiseres mikroskopisk blant 10–30 % av pasientene selv
om den makroskopiske reseksjonsranden var
bedømt å være fri for tumor. Transanal endoskopisk mikrokirurgi gjør det lettere å se
grensen mellom tumor og normal slimhinne,
og residivraten reduseres til 3–4,8 % (19, 21,
22). Andre oppgir en noe høyere residivrate
på 6–16 % (15, 20, 23). En annen risikofaktor er adenomets størrelse, med større risiko
for residiv jo større lesjonen er (20). Residivene kan igjen behandles med transanal
endoskopisk mikrokirurgi eller konvensjonell transanal kirurgi (21).
Store adenomer (diameter større enn
5 cm) har økt risiko for områder med cancer.
I et materiale med 33 pasienter med store
adenomer forekom det cancer hos 15 % (24).

I vårt eget materiale var forekomsten 12,5 %.
Dyreeksperimentelle studier antyder at gjenværende cancerceller får et større vekstpotensial etter reseksjon (25). Kanskje er det indikasjon for rutinemessig fullveggsrectumreseksjon ved store tumorer. Likevel viser en
pasient-kontroll-studie av 52 pasienter med
lokalt fjernet cancer at transanal endoskopisk
mikrokirurgi etterfulgt av åpen kirurgi innen
30 dager ikke forverrer prognosen sammenliknet med primær åpen kirurgi. Det anbefales å gjøre god preoperativ seleksjon for å
plukke ut dem som virkelig egner seg til
transanal endoskopisk mikrokirurgi (26). Å
bruke metoden på adenomer med grov dysplasi eller på små, maligne svulster som ved
patoanatomisk undersøkelse viser seg å være
mer avansert, kan oppfattes som en eksisjonsbiopsi som innledning til påfølgende
endelig behandling i henhold til tumorstadium, pasientens helse og behandlingspreferanse uten å forverre prognosen.

Indikasjoner
Godartede svulster

Hovedindikasjonen for transanal endoskopisk mikrokirurgi i Norge er større godartede
adenomer som ikke kan fjernes radikalt med
endoskopisk slyngereseksjon. Ved konvensjonell transanal reseksjon er residivfrekvensen høy (15–27 %). Det kan skyldes dårlig
innsyn og oversikt under prosedyren (18).
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Figur 3 Utstyret til transanal endoskopisk mikrokirurgi montert ved en operasjon

Figur 4 Reseksjon av et adenom i rectum sett
med forstørrelse gjennom linsene i et apparat for
transanal endoskopisk mikrokirurgi

Figur 5 Et flatt adenom i rectum resecert ved
transanal endoskopisk mikrokirurgi
Ondartede svulster, adenokarsinom

De nasjonale anbefalinger for behandling av
rectumcancer har inntil nylig vært åpen rectumreseksjon og mesorektal eksisjon. Lokal
reseksjon har ikke vært anbefalt på grunn av
høy frekvens av tilbakefall av kreftsykdommen (16, 27), men benyttes likevel tidvis hos
eldre syke pasienter med høy operasjonsrisiko og kort forventet levetid. Det er fristende
å velge en metode med mye lavere frekvens
av komplikasjoner, reoperasjoner og permanent stomi enn åpen kirurgi (5, 28). Internasjonalt er det de senere år blitt åpnet for
2956
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lokal behandling med transanal endoskopisk
mikrokirurgi som førstevalg hos selekterte
pasienter med malign rectumsykdom. Hos
pasienter med T1-tumorer med høy (G1)
eller middels (G2) differensiering (lavrisikotumorer) oppnås det samme kreftspesifikke resultatet med transanal endoskopisk
mikrokirurgi som ved åpen kirurgi (13, 23,
24). Winde og medarbeidere sammenliknet
transanal endoskopisk mikrokirurgi og åpen
rectumreseksjon hos pasienter med uT1N0rectumcancer i en prospektivt randomisert
studie (29). Pasientene operert med transanal endoskopisk mikrokirurgi hadde samme
frekvens av residiv og overlevelse som i
gruppen med åpen kirurgi, men lavere morbiditet. I en sammenfatning av publikasjoner
f.o.m. 1988 t.o.m. 2004, der cancer recti var
behandlet med transanal endoskopisk mikrokirurgi alene, var frekvensen av lokalt
residiv hos dem med pT1-cancer 6 %, med
pT2-cancer 14 % og med pT3-cancer 20 %
(30). Alder, tumorareal og stadium har betydning for tilbakefall av kreftsykdommen
(31). Residivene kommer oftest innen to år
(32).
Lezoche og medarbeidere kombinerte
preoperativ strålebehandling med transanal
endoskopisk mikrokirurgi hos pasienter med
cancer recti < 4 cm i diameter og uten lymfeknutemetastaser. Hos disse pasientene
med tumorer både i stadium T1, T2 og T3
(T1–3, u0,M0) var fem års overlevelse sammenliknbar med åpen kirurgi (33). Lezoche
har siden skjerpet kravet for tumorstørrelse,
og hans kriterier er nå distale uT1–3-, uN0og M0-svulster inntil 3 cm med preoperativ
strålebehandling etterfulgt av transanal endoskopisk mikrokirurgi 40 dager senere.
Gruppen publiserte nylig resultater hos 100
pasienter operert etter disse kriteriene. Etter
en median observasjonstid på 54 måneder
hadde 5 % fått lokalt residiv, 2 % metastaser,
og kreftspesifikk overlevelse var 89 % (34).
Dette er resultater som er konkurransedyktige i forhold til resultater fra åpen rectumkirurgi. Lezoche og medarbeidere har nå
publisert resultater for behandling av T1–2
N0-rectumcancer med transanal endoskopisk mikrokirurgi og neoadjuvant terapi for
T2-cancer. Sykdomsfri overlevelse var
100 % ved stadium T1 og 93 % ved T2, og
disse resultater er de samme som oppnås
etter åpen kirurgi (35). I Storbritannia og
Irland er det laget kriterier for valg av transanal endoskopisk mikrokirurgi som primærbehandling av cancer rectum. Effekten av
det er blitt undersøkt i kliniske studier (15,
36). Erfaringer fra utlandet er såpass interessante at man nok kan diskutere om «rectumbevarende» kirurgi ved transanal endoskopisk mikrokirurgi kan ha en plass som
førstebehandling av tidlig rectumcancer i
Norge på linje med brystbevarende kirurgi
ved brystkreft. Nylig har man i Norge i regi
av Norsk Gastrointestinal Cancergruppe
(NGICG) kommet med forslag til kriterier
for lokal behandling av cancer recti (37). De

norske retningslinjene bygger på omtrent de
samme kriteriene som Buess, men man har
innskrenket indikasjonen noe, idet man har
tatt med sm-klassifisering som en undergruppering innen T1-cancer som beskriver
dybdevekst i submucosa. De ulike kriterier
som finnes i dag er angitt i tabell 1 (13, 34,
36, 37).
Omfanget av slik kirurgi i Norge i henhold til de ulike kriterier med tallgrunnlag
kan estimeres ut fra pasientmaterialet ved
Haukeland Universitetssjukehus og Kreftregisteret for året 2004 (tab 2) (13, 34). Mange vil vegre seg for å resecere maligne svulster i øvre tredel av rectum, der det især fortil
i rectumrøret er stor risiko for perforasjon til
bukhulen. Vi har derfor angitt antall aktuelle
pasienter og frekvenser for svulster i nedre
og midtre del av rectum, der det ikke er perforasjonsfare til bukhulen. Transanal endoskopisk mikrokirurgi kan da være aktuell
primærbehandling for ca. 30–110 pasienter
med cancer recti i Norge per år avhengig av
hvilke kriterier man velger.
Pasientenes fysiologiske tilstand, alder og
tilstedeværelse av tilleggssykdommer kan
negativt påvirke overlevelse etter radikal tradisjonell kirurgisk behandling. I en studie av
100 selekterte pasienter med ASA-gruppe 3
eller over og T1- eller T2-tumorer var kreftspesifikk overlevelse 96 % (38). MD Anderson Cancer Center (39) viste at kombinert
neoadjuvant og lokal behandling av pasienter med T3-cancer medførte 54 % komplett
histologisk respons på stråling, mens 35 %
bare hadde mikroskopisk residualtumor. 6 %
fikk residiv etter fem år, mot 8 % etter åpen
kirurgi. De hevder at transanal endoskopisk
mikrokirurgi må vurderes hos pasienter med
lavt beliggende T3- rectumcancer og full
radiologisk respons. Metoden kan også brukes til rene palliative reseksjoner (23).
Utvelgelse av pasienter til transanal endoskopisk mikrokirurgi for adenokarsinom i
rectum må derfor baseres på integrert vurdering av tumors størrelse, utbredelse, dybdevekst (T-stadium) og differensieringsgrad
(G-stadium) samt grad av submukosal innvekst (sm1, sm2 og sm3). Dessuten må pasientens alder, allmenntilstand, lokalisasjon
i rectum og tumors genetiske egenskaper
vurderes (40, 41). Enn så lenge bør eksisjon
med transanal endoskopisk mikrokirurgi
reserveres for lavrisiko T1-adenokarsinomer. Hos eldre skrøpelige pasienter med kort
forventet levetid kan det likevel være grunnlag for å utvide indikasjonen i forhold til
nåværende kriterier (42).
Transanal endoskopisk mikrokirurgi er
mindre invasiv, og metoden er også betydelig billigere enn åpen kirurgisk behandling.
I en kostnadsanalyse av 124 pasienter behandlet endoskopisk for rektale svulster var
kostnadene 567 pund per prosedyre, dvs.
14 % av kostnadene ved åpen kirurgi. Total
besparelse for disse pasientene ble 525 576
pund. Initiale kostnader ved innkjøp av
utstyr kan da tjenes inn (43).
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Karsinoide svulster

Små karsinoide svulster i rectum kan fjernes
ved transanal endoskopisk mikrokirurgi
med et godt onkologisk resultat (44). En
strategi fra et senter med erfaring tilsier at
dersom invasjon i muscularis propria ikke
ses på endoskopisk ultralyd, så gjøres transanal endoskopisk mikrokirurgi der tumor er
mindre enn 20 mm (10, 45). Sekundær kirurgi gjøres eventuelt ved høyrisikosvulster.

Andre indikasjoner
Rectumprolaps kan behandles ved transanal
endoskopisk mikrokirurgi, og opereres med
transanal rektopeksi (46). Dette brukes lite i
dag. Kronisk behandlingsrefraktært ulcus
recti kan behandles med eksisjon (5). Polypper fjernet med slyngereseksjon, der mikroskopisk undersøkelse viser adenom, karsinoid tumor eller tidlig cancer med usikker
reseksjonsrand, kan rereceseres ved transanal endoskopisk mikrokirurgi. Arret er oftest godt synlig i operasjonsmikroskopet.
Stenoser som er refraktære for dilatasjon
kan receseres med samme metode (47). Den
kan også benyttes hos pasienter med bekkenreservoar etter kirurgisk behandling av
f.eks. familiær adenomatøs polypose med
rectumrest og nye polypper i rectum. En pasient med rektovaginal fistel ble behandlet
med en teknikk der man kombinerte transanal endoskopisk mikrokirurgi med vevslim
for å lukke fistelen (48).
Begrensninger
Ikke alle forsøk på transanal endoskopisk
mikrokirurgi lykkes. Apparatsvikt med tap
av pneumoperitoneum kan i verste fall
hindre at inngrepet gjennomføres. I en studie
av Guillem og medarbeidere var fem av 32
forsøk mislykket (16 %) (49). Årsaken var
trangt rectumrør, vansker med tilgang til
høyt beliggende svulster pga. konturen av
bekkenbeinet samt problemer med lavt beliggende svulster, der gasslekkasje gjør det
vanskelig å holde rectum utspilt med CO2insufflasjon. Forfatterne angir at ekstrakorporal glideknute tidvis kan lette lukking av
defekter etter reseksjon. De foreslår også
muligheten for hybrid teknikk med kombinasjon av transanal endoskopisk mikrokirurgi og åpen kirurgi.
Komplikasjoner
Større peroperative komplikasjoner som gir
grunn til konvertering til åpen kirurgi, opptrer sjelden (50). Perforasjon til fri bukhule
kan vanligvis lukkes direkte, liksom perforasjon til vagina. I vårt materiale måtte vi konvertere behandlingsmetoden hos én pasient
med retroperitoneal perforasjon, retroperitonealt emfysem og pneumothorax (5). Blødninger kontrolleres vanligvis ved koagulasjonsbehandling.
Postoperative komplikasjoner er som regel milde og selvbegrensende og består av
postoperativ feber, forbigående urinretensjon og mindre blødninger (21, 50). De flesTidsskr Nor Lægeforen nr. 22, 2007; 127
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Tabell 1 Kriterier for primærbehandling av cancer recti med transanal endoskopisk mikrokirurgi
Opphav

Kriterier

Buess, 1995 (13)

T1-svulster
Høyt eller middels differensiert tumor

Lezoche, 2005 (34)

T1-, T2- eller T3-svulster
N0 ved endorektal ultralyd
Tumorstørrelse < 3 cm

Storbritannia og Irland, 2001
(36)

Stadium T1 eller T2 ved endorektal ultralyd
Høyt eller middels differensiert tumor
Mobil tumor
Utgjør < 1/3 av rectums cirkumferens eller har diameter < 3 cm

Norsk Gastrointestinal Cancer- T1-svulster
gruppe, 2007 (37)
Høyt eller middels differensiert tumor
sm1 og sm2

Tabell 2 Estimert behov for transanal endoskopisk mikrokirurgi ved cancer recti i Norge.
Antallet er basert på at tumorstadium i pasientmaterialet ved Haukeland Universitetssjukehus
(1995–99, n = 222) er representativt for alle nye tilfeller av rectum cancer i Norge

Alternativer

Antall ved Haukeland
Universitetssjukehus
i femårsperioden 1995–99

Beregnet antall
pasienter
i Norge1

I henhold til Buess’ kriterier (13):
– T1-tumorer i øvre, midtre og nedre rectum

9/222 (4 %)

45

6/222 (2,7 %)

31

– T1–3 N0-tumorer med diameter inntil 3 cm

28/222 (12,6 %)

143

– T1–3 N0-tumorer med diameter inntil 3 cm
i midtre og nedre rectum

22/222 (9,9 %)

113

– T1-tumorer i midtre og nedre rectum
I henhold til Lezoches kriterier (34):

1

Basert på Kreftregisterets tall for antall nye pasienter med cancer recti i Norge 2004 (n = 1 137)

te pasienter har et ukomplisert postoperativt
forløp. Diaré, inkontinens og tenesmer i det
postoperative forløpet kan indikere suturruptur på resesjonsområdet. Disse pasientene bør undersøkes raskt. Mindre defekter vil
lukke seg selv uten sekvele i løpet av tre måneder. Ved totalruptur etter store reseksjoner
kan man forsøke sekundærsutur, men mange
vil si at det ikke er nødvendig. Tidvis kan det
oppstå stenoser. Postoperative blødninger
behandles oftest vellykket med intern kompresjon.

Konklusjon
Ved bruk av transanal endoskopisk mikrokirurgi kan man fjerne svulster i hele rectum. Store svulster, også sirkulære, kan reseceres radikalt med lav frekvens av per- og
postoperative komplikasjoner og kort liggetid. Metoden er i dag spesielt egnet for å fjerne benigne tumorer i rectum og kan også få
en plass i primærbehandling av selekterte
pasienter med maligne rectumsvulster i Norge.
Avhengig av seleksjon og eventuell kombinasjon med strålebehandling kan metoden
være aktuell for 30–110 pasienter med cancer recti i Norge per år.
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Oversiktsartikkel

Oppfølging etter kurativ kirurgi
for kolorektal kreft
2959–62

Sammendrag
Bakgrunn. Kolorektal kreft er en av de
hyppigste kreftsykdommer i den vestlige verden. Systematisk oppfølging
hos kurativt behandlede pasienter er
vanlig rutine i Norge. Med bakgrunn
i relevant litteratur gjør vi rede for det
vitenskapelige grunnlaget for slike
kontrollopplegg og de norske retningslinjene.
Materiale og metode. Studien er basert
på randomiserte studier og metaanalyser, oversiktsartikler publisert de siste
fem årene samt egen evaluering av de
anbefalte norske retningslinjene.
Resultater og fortolkning. Metaanalyser indikerer at systematisk oppfølging
etter kurativ behandling for kolorektal
kreft kan bedre overlevelsen noe, men
det vitenskapelige grunnlag er fortsatt
usikkert. Klinisk praksis avviker fra
randomiserte studieoppsett. Dette vanskeliggjør direkte sammenlikning av
resultater. Hvilke faktorer som gir bedret overlevelse, er ukjent. Norske oppfølgingsrutiner bidrar til at omtrent
10 % av alle etterkontrollerte pasienter
blir diagnostisert med asymptomatiske
tilbakefall med mulighet for kurativ
behandling. Systematisk oppfølging
etter kolorektal cancer er tidkrevende
og kostbart, og kurativ behandling av
tilbakefall er mulig kun for en liten
andel av pasientene. God informasjon
til pasienter om muligheter og
begrensninger av oppfølgingen er viktig
for optimal pasientbehandling. Større
pågående internasjonale studier vil
bedre kunnskapen om nytten av systematisk oppfølging.
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Kreft i tykk- og endetarm er blant de hyppigste kreftsykdommer i verden (1). Norge
har med omtrent 3 500 nye tilfeller hvert år
den høyeste insidens av kolorektal kreft i
Norden (2). Over halvparten av pasientene
er eldre enn 70 år, men 10–15 % av tilfellene forekommer hos personer yngre enn 50 år
(2). Prognosen er avhengig av sykdomsstadium ved diagnosetidspunkt. Kirurgisk fjerning av svulsten er avgjørende for helbredende behandling og kan tilbys om lag to
tredeler av pasientene, mens en tredel har
avansert sykdom ved diagnosetidspunktet
(3). I tillegg får 25–40 % av pasientene tilbakefall, enten i form av lokalt residiv,
spredning til andre organer eller en ny svulst
i tykk- eller endetarm (4, 5).
Behandling av tilbakefall med kurativt
siktemål forutsetter kirurgisk behandling,
eventuelt i kombinasjon med onkologisk behandling. Dette kan tilbys pasienter som har
lokalisert sykdom, dersom operativ behandling anses aktuelt. Imidlertid er dette kun
mulig hos et mindretall, idet om lag tre firedeler av pasientene ikke er tilgjengelig for
kurativ behandling når tilbakefall av sykdommen diagnostiseres.
Systematisk oppfølging av pasienter etter
kurativ behandling for kolorektal kreft har
hatt en lang tradisjon i Norge og skjer i henhold til anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancergruppe (NGICG) (6). Hensikten

er å diagnostisere tilbakefall på et tidlig tidspunkt, helst før pasienten har symptomer, når
muligheten for kurativ behandling er størst
og på de lokalisasjoner hvor tilbakefall opptrer hyppigst. Det er viktig at pasienten er tilgjengelig både for diagnostikk og behandling. Det har vært stilt spørsmål om systematisk oppfølging egentlig bedrer overlevelsen.

Materiale og metode
Vår fremstilling er basert på litteratursøk på
Medline/PubMed. Søk med ordene «followup», «curative», «colorectal cancer» for tidsrommet 1966–2007 ga treff på 826 publikasjoner. Ved avgrensning til systematiske
oversiktartikler ble fire metaanalyser funnet
(7–10). I studien fra Rosen og medarbeidere
(10) analyseres både randomiserte kontrollerte studier og ikke-kontrollerte studier,
mens de øvrige er begrenset til randomiserte
studier. Jeffery og medarbeidere (7) publiserte i 2007 en oppdatering av sin studie fra
2002. Vår oversikt tar utgangspunkt i denne
metaanalysen. Vi beskriver i tillegg de norske retningslinjene, egne analyser av disse,
og belyser ulike kliniske aspekter ved systematisk oppfølging.
Systematisk oppfølging –
definisjon og omfang
Systematisk oppfølging innebærer regelmessige kontroller etter en fastlagt tidsplan,
for en definert pasientgruppe og med en definert målsetting. Slike kontrollopplegg er
vanlig for mange andre kreftsykdommer,
som for eksempel brystkreft. For kolorektal
cancer finnes en rekke forskjellige kontrollrutiner beskrevet i litteraturen. Hyppigste
forekomst av spredning fra kolorektal cancer er metastaser til lever og lunger. Lokale
tilbakefall kan opptre både i tarmlumen (intramuralt residiv) eller utenfor tarmen i området der svulsten lå primært (ekstramuralt

Hovedbudskap
■

■

■

Oppfølging etter kirurgi for tykktarmskreft er definert i nasjonale retningslinjer, men er tidkrevende og kostbart
Et fåtall av fulgte pasienter oppdages
på et tidspunkt hvor ny kurativ behandling er mulig
Nytten av systematisk oppfølging er
omdiskutert og evaluering av nasjonale
retningslinjer synes nødvendig
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Tabell 1 Oversikt over anbefaling fra Norsk Gastrointestinal Cancergruppe (NGICG) for systematiske oppfølgingsrutiner etter kurativ behandling for kolorektal cancer
Måneder postoperativt
Karsinoembryonalt antigen (CEA)

3
•

6

9

12

18

24

30

36

42

48

54

60

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ultralyd av lever

•

•

•

•

•

•

•

Røntgen av lungene

•

•

•

•

•

•

•

Koloskopi

residiv). I tillegg vil om lag 5–10 % av pasientene utvikle en ny svulst i gjenværende
tykk- og endetarm (metakron cancer; svulst
oppdaget > 12 måneder etter primæroperasjon).
Kontrollundersøkelser skal kunne avdekke tilbakefall på steder der dette er mulig
med de eksisterende diagnostiske verktøyene og bør også fokusere på lokalisasjoner
som er tilgjengelige for kirurgisk behandling. De fleste kontrollrutiner består av klinisk undersøkelse, bildediagnostikk (lever,
lunger), endoskopi og biokjemiske undersøkelser, som måling av karsinoembryonalt
antigen (CEA) i serum, okkult blod i feces
og leverprøver, over en periode på fem år. De
fleste rutiner begrenser seg til pasienter opptil 75 års alder. Det finnes imidlertid ingen
enighet i litteraturen om hvilket kontrollopplegg som er mest effektivt.
Tar man utgangspunkt i 3 500 nye pasienter hvert år i Norge med diagnosen kolorektal cancer, vil ca. en tredel ha et sykdomsstadium der helbredende behandling ikke er
mulig. Med en median alder hos denne pasientgruppen rundt den øvre anbefalte aldersgrensen på 75 år, betyr det at halvparten
av disse (omtrent 1 200 pasienter) hvert år
vil gå inn i et strukturert kontrollsystem.

Vitenskapelig grunnlag
for systematiske kontroller

•

•

Effekt av systematisk oppfølging

Basert på seks studier fant man i metaanalysen at intensiv oppfølging sammenliknet
med minimal oppfølging resulterte i en noe
økt overlevelse etter fem år (oddsratio [OR]
0,73; 95 % konfidensintervall [KI] 0,59–0,91).
Imidlertid ble det ikke funnet flere tilbakefall i gruppen med intensiv oppfølging. Kontrollopplegg som inkluderte bildediagnostikk av leveren, var også assosiert med bedret fem års overlevelse (OR 0,64, 95 % KI
0,49–0,89). Det ble utført signifikant flere
kirurgiske inngrep med kurativ hensikt i
gruppen med intensiv oppfølging. Imidlertid
var det motstridende resultater med hensyn
til om tilbakefall ble funnet tidligere ved intensiv oppfølging sammenliknet med lite eller ingen oppfølging. Måling av karsinoembryonalt antigen ved oppfølging var ikke
knyttet til bedre overlevelse. Ingen av studiene var egnet til å vurdere økonomiske aspekter ved den systematiske oppfølgingen.
Det var heller ingen opplysninger om mulige
negative effekter av intensiv oppfølging,
som for eksempel skader relatert til undersøkelser eller komplikasjoner ved behandling
av residiv og metastaser. Kun i én studie analyserte man livskvalitet og fant at denne var
noe redusert i begynnelsen av oppfølgingen
hos pasienter med systematisk kontroll.
Dette normaliserte seg etter to år (20).

Randomiserte studier og metaanalyser

Kunnskapen om systematisk oppfølging

Det har vært diskutert om systematisk oppfølging av pasienter med kolorektal cancer
egentlig gir den påståtte overlevelsesgevinsten (11, 12). Flere studier er blitt publisert,
deriblant en rekke randomiserte studier og
noen metaanalyser. Cochrane-rapporten fra
Jeffery (7) fra 2007 gir en bred oversikt over
det vitenskapelige grunnlaget vi har i dag.
Metaanalysen er basert på åtte randomiserte studier, med til sammen 2 141 pasienter (13–20). Pasientene ble rekruttert til de
ulike studiene over perioden 1983–2001. De
fleste studier hadde femårs overlevelse som
viktigste endepunkt, mens noen hadde valgt
sykdomsspesifikk overlevelse samt sykdomsfri overlevelse. Det var stor variasjon
mellom de ulike oppfølgingsrutinene, både
med hensyn til type og hyppighet av undersøkelser. Klinikerne var ikke blindet for randomiseringen. Avhengig av problemstillingen varierte antall tilfredsstillende studier
for å få frem et samlet datagrunnlag til metaanalysen mellom en og syv.

Det er betydelige svakheter knyttet til de primære studiene som danner grunnlag for
metaanalysen. Rekrutteringen foregikk over
en lang periode der betydelige endringer i
diagnostikk, behandling og forståelse av
tykktarmskreft fant sted, slik som innføring
av adjuvant kjemoterapi for coloncancer
med lymfeknutemetastaser, og total mesorektal eksisjon for endetarmskreft. Flertallet
av de randomiserte studiene hadde begrenset
materialet til 100–200 pasienter på hver enkel institusjon. Statistiske styrkeberegninger
ble ikke gjort i alle studiene. En annen svakhet er at det var store forskjeller mellom de
ulike oppfølgingsrutinene og hva som er definert som «systematisk» oppfølging. I flertallet av undersøkelsene konkluderer man
med at det ikke foreligger en økt overlevelse
i gruppene med intensiv oppfølging.
I den foreliggende metaanalysen kan man
dermed ikke fastslå hva en samlet økt overlevelse ved systematisk oppfølging bygger
på – klinisk undersøkelse, blodprøver, radio-
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logisk diagnostikk eller endoskopi. Det var
ingen økt forekomst av tilbakefall i oppfølgingsgruppen, og det er usikkert om residiv
og metastaser ble diagnostisert tidligere. Det
ble utført flere operasjoner i oppfølgingsgruppen. Om dette skyldes at tilbakefall var
diagnostisert i et stadium der kurativ behandling oftere var mulig, anses som tvilsomt. Imidlertid kan det derimot foreligge
en intervensjonsbias: På grunn av manglende blinding av klinikerne er det mulig at
man var mer tilbøyelig til intervensjoner i
gruppen med intensiv oppfølging.
Funnet av økt overlevelse ved systematisk
oppfølging for kolorektal kreft må ses med
de begrensninger som er i den foreliggende
kunnskap. Det er enighet om at det er behov
for store randomiserte studier som tilfredsstiller de vitenskapelige krav som er nødvendig for valide resultater. Slike studier bør konsentreres ikke bare om overlevelse, men
også negative effekter av systematisk oppfølging, kostnadseffektivitet og livskvalitet.
Det foregår for tiden tre store studier i Europa: FACS-studien i Storbritannia (21),
GILDA-studien i Italia og COLOFOL-studien i Danmark, Sverige, Polen, Storbritannia og Nederland (22). I alle studier er det et
mål å inkludere opptil 4 000 pasienter og
man skal også undersøke hvilken innflytelse
systematisk oppfølging har på livskvalitet
samt vurdere kostnadseffektiviteten. Positronemisjonstomografi (PET, enten i form
av PET-CT eller PET-MR), er en ny og lovende undersøkelsesmetode innen bildediagnostikk. Om den vil få en plass i rutineoppfølgingen av kolorektal kreft, er foreløpig
uavklart (23).

Oppfølgingsrutiner i Norge
Norsk Gastrointestinal Cancergruppe utarbeidet tidlig i 1990-årene en anbefaling om
hvordan kontroller etter kurativ behandling
for kolorektal kreft skal utføres (tab 1) (6).
Kontrollene gjelder for pasienter inntil 75 år
ved operasjonstidspunktet, der svulsten ble
radikalt fjernet (R0-reseksjon) uten fjernspredning. Mens pasientene vanligvis kan
kontrolleres hos sin fastlege, er det anbefalt
at pasienter operert med lav fremre reseksjon for rectumcancer bør følges opp hos
spesialist i tre år for tidlig påvisning av eventuelt lokalt residiv. Retningslinjene baserer
bruk av bildediagnostikk på preoperative
verdier av tumormarkøren karsinoembryonalt antigen (CEA) og anbefaler at kun
pasienter med normale CEA-verdier preoperativt bør henvises til ultralyd- og røntgenundersøkelser. Pasienter med forhøyede preoperative CEA-verdier som blir normalisert
postoperativt, utredes ved stigende CEAverdier i det videre forløpet.
Effekt av de norske retningslinjene

Effekten av de norske retningslinjene ble undersøkt i en konsekutiv kohort av alle kurativt opererte pasienter i en treårsperiode ved
Stavanger Universitetssjukehus (3). MetaTidsskr Nor Lægeforen nr. 22, 2007; 127
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staser eller lokalt residiv ble påvist hos 40 %
av alle pasienter som ble fulgt opp etter de
norske retningslinjene; kun en firedel (11 %
av alle pasienter) hadde asymptomatisk tilbakefall der kurativ behandlingsmål var mulig. De fleste av disse var levermetastaser.
Det var behov for til sammen 270 ulike undersøkelser for å finne én asymptomatisk
kurabel lesjon. Kostnaden var på omtrent
162 000 norske kroner, som nok er et forsiktig estimat. Oppfølgingen ble tilbudt alle aktuelle pasienter, men kun to tredeler av pasientene fullførte alle undersøkelser som
planlagt. Dette gjenspeiler vanskeligheten
med å sammenlikne randomiserte studier
med klinisk praksis, hvor den mulige effekten kan utvannes og forsvinne på grunn av
manglende gjennomføring.
Nytten av karsinoembryonalt antigen

Måling av tumormarkøren karsinoembryonalt antigen er blitt brukt de siste 30 år som
del av oppfølgingsrutinene ved kolorektal
cancer (24). Imidlertid er ikke denne markøren spesifikk for denne sykdommen, men
kan også være forhøyet ved andre kreftsykdommer (f.eks. brystkreft, lungekreft, kreft i
øvre mage-tarm-kanal, medullært thyreoideakarsinom) og også hos røykere. Bruken
og grenseverdiene for karsinoembryonalt
antigen ble initialt fastsatt fra funn og studier
hos pasienter med avansert tykktarmskreft,
og nytten hos pasienter behandlet i tidlig stadium 1 eller 2 er dermed ikke nødvendigvis
direkte overførbar. Nytten av karsinoembryonalt antigen er omdiskutert, og en overlevelsesgevinst er ikke blitt påvist (25). I en
norsk studie var denne markøren preoperativt forhøyet kun hos 16 % av pasientene ved
diagnosetidspunktet (26). En tredel av alle
pasienter med asymptomatiske residiv eller
metastase ble diagnostisert ved hjelp av karsinoembryonalt antigen, tilsvarende 7 % av
alle etterkontrollerte pasienter. Av disse var
kurativ behandling kun mulig hos 5 % av pasientene med tilbakefall (1,3 % av alle fulgte
pasienter). Det ble tatt 534 CEA-prøver for
å diagnostisere én pasient med asymptomatisk tilbakefall der kurativ behandling var
mulig (3).
Karsinoembryonalt antigen-måling er en
blodprøve med et kontinuerlig spektrum av
resultater. Valget av øvre grenseverdi er av
stor betydning for prøvens diagnostiske
treffsikkerhet (26). Et annet problem er
hvordan mindre endringer av karsinoembryonalt antigen omkring de oppgitte normalverdier skal tolkes. I vår studie hadde en tredobling av CEA-nivået i forhold til postoperativ verdi, uavhengig av den absolutte
verdien også innenfor referanseområdet,
samme diagnostisk treffsikkerhet som en
stigning over øvre normalgrenseverdi (26).

Muligheter og begrensninger
av systematisk oppfølging
Den primære hensikten med oppfølgingen
er å oppdage tilbakefall på et tidlig stadium
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der mulighetene antas å være størst for kurativ behandling. Imidlertid spiller også andre
motiver en rolle både for pasienten og legen.
Forholdet mellom pasient og lege kan gjøre
det vanskelig å overføre kontroller på et
annet nivå i helsetjenesten (27). Oppfølging
hos spesialist kan gi viktig datagrunnlag
for evaluering av behandling, men kan også
være motivert av behandlernes ønske om å
få positive tilbakemeldinger fra pasienter
(28).
Tumorbiologiske begrensninger

Det er et vesentlig poeng at oppfølgingsrutinen er rettet mot de vanligste lokalisasjoner
for tilbakefall. Tumorforandringer må ha en
minimal størrelse på om lag 0,5–1 cm diameter for å kunne oppdages ved bildediagnostikk. Når flere undersøkelser utføres, vil
flere falskt positive resultater føre til økt behov for ytterligere undersøkelser eller invasive prosedyrer. Med dagens kunnskap er
det umulig å trekke en grense mellom det
som tjener pasienten og det som fører til
unødvendig belastning eller direkte komplikasjoner. Et annet problem er intervallresidivet; når pasienter får påvist tilbakefall
utenom de faste kontrollene, enten tilfeldig
eller på grunn av symptomer.
Behandlingskonsekvenser

Det er derfor viktig å informere pasientene
om at et systematisk kontrollopplegg også
har klare begrensninger. Spesielle utfordringer er knyttet til den pasientgruppen som får
asymptomatiske, men likevel uhelbredelige
tilbakefall. En slik pasient vil få en diagnose
med svært alvorlig prognose i en situasjon
der vedkommende føler seg frisk. Selv om
moderne onkologisk behandling kan tilby
betydelig lengre overlevelse enn tidligere
(29), innbyr en slik situasjon til flere etiske
spørsmål. Det er uavklart i hvilken grad en
slik alvorlig «tidligdiagnose» påvirker pasientens livskvalitet og fører til en bedre palliativ behandling, sammenliknet med pasienter som diagnostiseres senere i forløpet,
og da på grunn av subjektive plager.
Pasientrettet oppfølging

Systematiske kontroller etter kurativ behandling av kolorektal kreft kan bety liv eller død for noen få pasienter, mens nytten for
det store flertallet er usikkert. Vi har behov
for bedre verktøy til å velge ut de pasienter
som vil være tjent med slike etterkontroller.
Det beste kontrollopplegget for hver enkelt
pasient vil være basert på kombinasjonen av
individuelle risikofaktorer, tilleggssykdommer og personlige ønsker på den ene siden
og helseøkonomisk prioritering og klinisk
anvendbare verktøy og teknologier på den
annen side. Slike verktøy mangler imidlertid
i dag, men forskning innen bildediagnostikk
og molekylærbiologiske fagfelt vil kunne gi
oss nye og bedre stratifiseringsverktøy i fremtiden (30).
Dagens kunnskap om nytten av systema-

tisk oppfølging er fortsatt begrenset. Fastlegen bør ha en hovedrolle i oppfølgingen av
de aller fleste pasienter etter kurativ kirurgi
for kolorektal kreft. Spesialisthelsetjenesten
må først og fremst sikre god kapasitet og høy
prioritet for pasienter med mistanke om residiv eller metastaser.

Konklusjon
Systematisk oppfølging etter kurativ behandling for tykktarmskreft synes å gi en liten overlevelsesgevinst (7). Evalueringen av
de norske retningslinjene viste at gjennomføringen av opplegget er vanskelig for mange, kontrollopplegget er tidkrevende og til
dels kostbart, og det er stor variasjon i nytteverdien av de ulike modalitetene som brukes
i oppfølgingen (3). Det er ukjent i hvilken
grad de norske retningslinjene konkret anvendes ved de ulike sykehus, og det synes
således å være behov for å avdekke nåværende praksis i Norge. Uavhengig av hvordan kontrollene utføres, er en åpen og ryddig
informasjon om sterke og svake sider ved
postoperative kontroller det beste grunnlaget
for å unngå misforståelser basert på falsk
trygghet. Dette vil også bidra til et lege-pasient-forhold som bygger på tillit. Og tillit er
viktig for pasienten i en livssituasjon der
både pasient og lege vet at garantier ikke kan
utstedes.
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Strålebehandling av endetarmskreft
Sammendrag
Bakgrunn. Av de ca. 1 100 pasienter
som årlig får rectumcancer i Norge,
kan mange kureres med kirurgi alene.
Vi gjør her rede for den nasjonale konsensus om hvem som bør få tillegg
med strålebehandling og hvordan den
bør gis.
Materiale og metode. Artikkelen baserer seg i hovedsak på relevante publikasjoner frem til april 2007, forfatternes egen forskning og kliniske erfaring
samt data fra Rectumcancerregisteret
og anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG).
Resultater og fortolkning. Alle pasienter med rectumcancer bør vurderes
i tverrfaglig gruppe bestående av kirurg, onkolog, radiolog og helst patolog.
Indikasjoner for preoperativ strålebehandling er T4-svulster, svulster
uavhengig av T-stadium som ligger
nær den mesorektale fascien (3 mm
eller mindre), og av lymfeknutepatologiske funn i mesorectum. Indikasjon
for postoperativ strålebehandling er
peroperativ tumorperforasjon, eller
ikke-radikal reseksjon (histologisk cirkumferent margin mindre enn 2 mm).
Strålebehandlingen bør gis med dagsfraksjoner på 2 Gy over 25 behandlinger, og kjemoterapi gis vanligvis
i samme tidsperiode.
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Norge var relativt tidlig ute med å prøve ut
effekten av strålebehandling som tilleggsbehandling til kirurgi ved rectumcancer (1, 2).
Sentralt i dagens anbefalinger av strålebehandling ved denne sykdommen er resultatene fra Rektumcancerregisteret (fra 2007
utvidet til Colorectalcancerregisteret). Dette
er en unik klinisk database også i internasjonal sammenheng. Siden 1993 er alle med
diagnosen endetarmskreft i Norge registrert
i et prosjekt om total mesorektal eksisjon,
det såkalte TME-prosjektet, med primært
formål å forbedre kirurgisk teknikk, samt å
redusere risiko for lokalt residiv. I den første
perioden av TME-prosjektet antok man i
Norge at den nye kirurgiske teknikken var så
effektiv at strålebehandling kun var nødvendig hos et fåtall pasienter. Følgelig ble
langt færre pasienter strålebehandlet sammenliknet med andre land, som Sverige der
majoriteten av pasientene fikk tilleggsbehandling. Andelen lokale residiver ved
kirurgi alene viste seg imidlertid å være
høyere enn antatt, og man begynte gradvis å
strålebehandle en større andel, med noe
variasjon i indikasjon mellom behandlingssentrene.
I denne artikkelen beskrives nasjonale anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer
Gruppe (NGICG) for når pasienter med rectumcancer skal ha stråling før kirurgi, og
når det en sjelden gang er behov for stråling
etter kirurgi.
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Metode
Artikkelen bygger på nasjonal konsensus
utarbeidet i NGICG, Rektumcancerregisteret og Kvalitetssikring i stråleterapi (KVIST),
Statens stålevern med bakgrunn i nasjonale
og internasjonale studier og retningslinjer.
De svenske rapportene i medisinsk metodikk fra 1996 og 2003 er også brukt som
basal informasjon (3, 4). Litteratursøk ble
gjort frem til 1.4. 2007 i databasene PubMed, Ovid, Embase og Medline og aktuelle
artikler skjønnsmessig inkludert. Forfatternes egen forskning og kliniske erfaring er
vektlagt.
Tverrfaglig team
Alle pasienter som skal behandles for rectumcancer, bør diskuteres i et tverrfaglig
møte med deltakelse av kirurg, onkolog, radiolog og helst også patolog. MR-bildene
må demonstreres, histologiske funn avklares
og andre relevante kliniske opplysninger må
drøftes frem til en konklusjon om behandlingsstrategi. En studie fra England viste at
blant pasienter som var diskutert i et slikt
fellesmøte, hadde bare 1 % for knapp cirkumferent reseksjonsmargin (CRM) etter
kirurgi (radial avstand fra tumor eller lymfeknutemetastase til reseksjonsflate, fig 1). Av
de pasientene som ble vurdert av kirurg
alene, hadde hele 26 % en minimal cirkumferent reseksjonsmargin (5). Slike fellesmøter må av kvalitetshensyn prioriteres i de
behandlende sykehus.
Indikasjon for postoperativ
strålebehandling
NGICG ga i 1999 ut Kolorektalcancer og
analcancer. En veiledning for leger (6).
Postoperativ bestråling vanligvis kombinert

Hovedbudskap
■

■

■

Preoperativ stråling anbefales ved primære endetarmssvulster som målt ved
MR ligger 3 mm eller nærmere den
mesorektale fascie, eller ved funn av
patologiske lymfeknuter i mesorectum
Oppnås tilstrekkelig cirkumferent
reseksjonsmargin etter kirurgi alene,
anbefales ikke strålebehandling
i tillegg
Er avstanden til cirkumferent reseksjonsrand < 2 mm etter kirurgi, bør
pasienten stråles postoperativt
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med samtidig cytostatika ble anbefalt ved
peroperativ tumorperforasjon eller ufri reseksjonsrand, uten at denne var eksakt definert. Internasjonalt anses CRM 1 mm og
mindre som ufri rand (7). Data fra Rektumcancerregisteret beskriver at det er dårligere
prognose for pasienter med CRM 1 mm enn
for pasienter med CRM 2 mm. Cirkumferent reseksjonsmargin (fig 1) er en prognostisk indikator for lokalt residiv, fjernmetastaser og overlevelse (8). Fra 2001 besluttet
NGICG at histopatologisk CRM < 2 mm
skulle defineres som ufri rand.

Indikasjon for preoperativ
strålebehandling
Indikasjonen for å gi preoperativ strålebehandling var i 1999 svulster som var fiksert
til bekkenveggen eller andre organer. Postoperativ strålebehandling ble gitt ved ufri
rand. Det synes veldokumentert at dersom
strålebehandling skal gis i forløpet, er det en
klar biologisk fordel å gi den preoperativt
(9). Utfordringen består i å identifisere
svulstene med risiko for ufri cirkumferent
reseksjonsmargin postoperativt og gi strålingen preoperativt.
Den mesorektale fascie kan identifiseres
ved MR, og dette er den ønskede reseksjonskanten forutsatt korrekt kirurgisk teknikk
med total mesorektal eksisjon (fig 1) (10).
Det er imidlertid helt avgjørende for korrekt
avstandsmål ved MR at man følger anbefalte
protokoller for undersøkelsen (11). Avstand
fra tumor til mesorektal fascie målt ved MR,
ble gradvis et styringsverktøy for norske kirurger og onkologer for å identifisere hvilke
pasienter som skulle ha preoperativ strålebehandling. Hensikten med den preoperative
bestrålingen er å redusere svulstens størrelse, oppnå radikal kirurgi og hindre lokalt
residiv (12). Preoperativ strålebehandling
har i metaanalyser ikke vist å bedre overlevelsen (12), selv om en enkelt studie har vist
slik effekt (13).
Preoperativ strålebehandling bør gis hvis
avstanden fra svulsten eller patologiske lymfeknuter til den mesorektale fascie (fig 1 og
fig 2) målt med MR er 3 mm eller mindre.
Dette har vært NGICG-konsensus siden
2005. Det er imidlertid ingen internasjonal
konsensus om dette avstandsmålet. Mange
sentre i Danmark, Sverige og England bruker 4 mm. Den norske gruppen konkluderte
med at 4 mm på MR er en for vid margin tatt
i betraktning av at histopatologisk CRM < 2
mm er indikasjon for postoperativ strålebehandling.
Pasienten bør opereres fire-åtte uker etter
endt strålebehandling. Er svulsten fortsatt
inoperabel, kan man følge pasienten tett og
vente på ytterligere effekt av strålebehandlingen.
Residiv
Flertallet av lokale residiver av rectumcancer sitter utenfor tarmveggen, affiserer bekkenveggen og er fiksert når de blir oppdaget.
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Figur 1 Endetarmssvulst med mesorectum og cirkumferent reseksjonsmargin. a) Frontsnitt
gjennom endetarmen med tumor og disseksjonsplan for total mesorektal eksisjon inkludert lymfeknuter i mesorectum. b) Tverrsnitt i samme nivå som svulsten

For tidligere ikke-bestrålte pasienter er anbefalingen preoperativ strålebehandling dersom det er den minste tvil om det er mulig å
utføre radikal kirurgi med god margin. For
tidligere bestrålte inoperable pasienter vil
vanligvis intensjonen være palliativ, men det
er også beskrevet rebestråling preoperativt
med intensjon om langvarig lokal kontroll/
helbredelse. Det er i fase II-studier beskrevet
at rebestråling kan ha god effekt på tumor
med akseptabel risiko for bivirkninger, enten med hyperfraksjonering eller med konvensjonell fraksjonering kombinert med
cytostatika (14–16). Det er ikke utført store
randomiserte studier på rebestråling. Det er
spesielt viktig at pasienter med residiv diskuteres i tverrfaglige møter og at behandlingen sentraliseres til sykehus med personell
med høy kompetanse og erfaring.

Strålebehandling
av resektable svulster
Internasjonalt er det enighet om at de lokalavanserte svulstene (fig 2) skal ha strålebehandling, og at en langvarig fraksjonering,
vanligvis 2 Gy × 25, er nødvendig. I Sverige
og Nederland har man foretatt studier der
resektable svulster har fått kortvarig strålebehandling (5 Gy × 5) i løpet av en uke og
deretter umiddelbar kirurgi. Målet har ikke
vært å redusere svulstens størrelse, men å
«sterilisere» området for mikrometastaser.
5 Gy × 5 har vist seg å redusere frekvensen

av lokalt residiv (17) og har også i en studie
gitt bedret femårsoverlevelse (13). Oppfølgingsdata til disse studiene viser imidlertid
at langtidsbivirkningene er til dels alvorlige
(18). Med bakgrunn i det som så langt er
dokumentert, anbefaler ikke NGICG strålebehandling av svulster som sannsynligvis vil
ende opp med tilstrekkelig cirkumferent
reseksjonsmargin med kirurgi alene.

Kjemoterapi samtidig
med strålebehandling
Det finnes god dokumentasjon på at det er
en fordel å gi kjemoterapi sammen med strålebehandling når denne gis postoperativt (2).
Når behandlingen gis preoperativt, finnes
også dokumentasjon ved lokalavanserte
svulster (19). En nyere nordisk studie
(LARCS) viste en åpenbar effekt av kjemoterapi i kombinasjon med strålebehandling
på lokal kontroll og kreftspesifikk overlevelse (20), og også andre studier har bekreftet
en bedret lokal kontroll, men hittil ingen
sikker overlevelsesgevinst (21, 22).
Hva skal bestråles?
Lymfeknutestasjonene følger de store kar i
bekkenet, men det er store anatomiske variasjoner. NGICG har i samarbeid med KVIST
(Statens strålevern) utarbeidet en omfattende handlingsplan for strålebehandling av
rectumcancer (23). Her er beskrevet at lymfeknuter med risiko for spredning finnes i
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mesorectum, presakralt og langs iliaca internas forgreninger. Ved lave svulster er det
også risiko for spredning til obturatorlymfeknutene fra avgangen av iliaca interna og til
der karskjeden går ut av bekkenet gjennom
foramen obturatorum, samt til iliaca eksterna og lyskene.
Skal lyskene bestråles?

Ifølge TNM-klassifikasjonen (24) er spredning fra rectumcancer til lysken regnet som
en fjernmetastase. Tidligere anbefalte
NGICG å bestråle lyskene ved lav rectumcancer. En studie viser at profylaktisk bestråling av lyske ikke påvirker prognosen (25).
NGICG anbefaler derfor ikke å bestråle lyskene rutinemessig ved de lave svulstene.
Dersom svulsten er svært lav, ventralt beliggende og vokser infiltrerende i analkanalen
og/eller det påvises sannsynlige patologiske
lymfeknuter, vil likevel strålebehandling
anbefales.

Planlegging av strålebehandlingen
Planleggingen av strålebehandlingen skal
gjøres tredimensjonalt ved hjelp av en egen
CT-undersøkelse. De områdene som skal bestråles, målvolumene, tegnes inn ved hjelp
av MR-undersøkelsen (fig 2C). Selve doseplanleggingen gjøres ved hjelp av avansert
datateknikk. Vanligvis brukes trefelts- eller
ev. firefeltsteknikk med det mål å avgi den
ønskede dosen til målvolumene og samtidig
minst mulig bestråling til normalvev, spesielt tynntarm.

Figur 2 Lokalavansert endetarmssvulst, før og etter stråling, og stråleplan. a) MR (T1-sekvens) av
lokalavansert tumor i endetarm. Rød pil viser lokalavansert endetarmssvulst som vokser helt inn til den
mesorektale fascie. Fortil vokser den også over mot vesicula seminalis. b) MR (T1-sekvens) viser samme
tumor etter strålebehandling og kjemoterapi. Tumor er betydelig redusert i størrelse og det er god
avstand til den mesorektale fascie (gul pil). c) Planlegging av strålebehandlingen. Svulsten i rectum er
tegnet inn (rød markering). Innenfor den grønne markeringen finnes risikoområdet for spredning til lymfeknuter. Til dette området er det lagt til margin (blå markering). Dataprogrammer kalkulerer hvordan
stråledosen fordeles. Rødlig område viser høy dose, grønt område middels dose og blått område lav dose
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Svulstens lokalisasjon
Det er ikke klare retningslinjer for behandling av de lave og de høye svulstene. Mesorectum smalner av og opphører mot analkanalen, og den er heller ikke til stede ovenfor
den peritoneale omslagsfolden. Indikasjonen 3 mm fra svulst til mesorektale fascie, er
derfor til liten hjelp ved disse lokalisasjoner.
Etter vår oppfatning er det verken hensiktsmessig eller nyttig å strålebehandle alle
pasienter med lave svulster. Her må erfaring
og klinisk skjønn bli avgjørende. Modifisert
rectumamputasjon med utvidet eksisjon benyttes i utvalgte tilfeller. Dersom svulsten
vokser inn i bekkenbunnsmuskulatur, defineres den som en T4-svulst og skal bestråles. Fagmiljøet arbeider videre med å utvikle
kriterier for å identifisere de lave svulstene
som trenger preoperativ strålebehandling.
De høye svulstene vokser relativt ofte inn
i den peritoneale omslagsfolden og blir definisjonsmessig T4-svulster. Det er imidlertid
ikke dokumentert at det er nyttig å bestråle
disse høye svulstene. Vokser disse svulstene
derimot inn i blære, uterus eller prostata, bør
de strålebehandles før kirurgi.
Bivirkninger etter strålebehandling
Pasienten skal også gis informasjon om vanlige akutte og sene bivirkninger av stråling.
De fleste av de akutte bivirkningen er ikke
til stede 6–8 uker etter endt behandling (26).
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Informasjon om seneffekter av strålebehandling omfatter risiko for hyppig avføring, irritabel blære og inkontinens, samt informasjon
om menopause og sterilitet for fertile kvinner, og risiko for impotens og sterilitet for
menn. Sædbanking skal tilbys yngre menn
før oppstart av strålebehandlingen. Kvinner
under 35 år bør vurderes for kryopreservering av et ovarium på Rikshospitalet. Hormonstatus må tas av premenopausale kvinner
og substitusjonsbehandling startes ved behov. Kvinnene bør gå til regelmessig gynekologisk undersøkelse. Også menns hormonstatus bør måles (27). Informasjon om sjeldnere stråleskader som tynntarmskade med
subileus-/ileussymptomer og mikrofrakturer/
frakturer i sacrum eller bekkenskjelett, bør
gis. Hyperbar oksygenbehandling ved Haukeland Universitetssjukehus har bedret
symptomene for noen.
Oppgitte interessekonflikter: Olav Dahl har mottatt honorar og reisestøtte fra Sanofi-Aventis,
AstraZeneca, Wyeth, Eli Lilly, og Merck, samt
prosjektstøtte fra Sanofi-Aventis. De øvrige forfatterne har ingen oppgitte interessekonflikter.
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Oversiktsartikkel

Adjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft
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Sammendrag
Bakgrunn. Hovedbehandlingen for
adenokarsinom i colon er radikal
reseksjon. Tilleggsbehandling med
cytostatica, adjuvant kjemoterapi,
kan hindre tilbakefall av sykdommen.
Det er derfor viktig at de som kan ha
nytte av behandlingen tilbys optimale
regimer på riktig tidspunkt. Her presenteres bakgrunnen for adjuvant
kjemoterapi ved tykktarmskreft.
Materiale og metode. Manuskriptet er
basert på en gjennomgang av publiserte, randomiserte kliniske studier
identifisert ved søk i PubMed fra 1990
til 2007, og på egen erfaring med sykdommen.
Resultater og fortolkning. Etter radikal
operasjon for tykktarmskreft får
pasienter med lymfeknutemetastaser
ca. 12 % bedre overlevelse dersom de
får behandling med en kombinasjon
av oksaliplatin og fluorouracil pluss
folinat eller kapecitabin alternativt
UFT (kombinasjon av uracil og tegafur
(ftorafur)) gitt i seks måneder. Visse
undergrupper av pasienter også i TNMstadium II (Dukes’ stadium B) har
sannsynligvis også nytte av denne
behandlingen.
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Seksjon for onkologi
Institutt for indremedisin
Universitetet i Bergen
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Kjemoterapi som gis etter kirurgisk behandling, og som er rettet mot kreftspredning
som ikke kan påvises klinisk, men som senere kan utviklet seg til metastaser eller lokalt residiv, betegnes som adjuvant kjemoterapi. Det er i dag ikke mulig å påvise
tilstedeværelse av disse tumorcellene, men
erfaring viser at enkelte tilsynelatende radikalopererte pasienter senere får tilbakefall.
Riktig bruk av adjuvant kjemoterapi krever derfor at man har godt gjennomførte kliniske studier med definerte kontrollgrupper
og et stort nok antall deltakere for at konklusjonene kan baseres på tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag. Videre vil adjuvant behandling ofte være forbundet med fysiske og
psykiske bivirkninger, og andre omkostninger forbundet med behandlingen, som sykemeldingsperioder. Dette aspektet er ofte viktigere enn ved palliativ behandling, da de
aktuelle pasientene uten adjuvant behandling ville vært symptomfrie etter gjennomgått operasjon. Hvor stor forskjellene mellom kontrollgruppen og behandlingsgruppen skal være før behandlingen aksepteres,
krever derfor en balansert avveining. Dette
blir ekstra krevende når det gjelder å gi et
balansert råd til pasienter som i utgangspunktet har meget god prognose, eksempelvis der 80 % helbredes med kirurgi alene.
I denne artikkelen presenterer jeg moderne
bruk av adjuvant kjemoterapi etter kirurgisk
behandling for tykktarmskreft.

Materiale og metode
Artikkelen er basert på klinisk erfaring med
adjuvant kjemoterapi for pasienter med
tykktarmskreft og den diskusjon som ligger
bak anbefalingene fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe. I databasen PubMed er
det brukt søkeordene «adjuvant chemotherapy» and «colon cancer» for perioden 1.1.
1990–1.6. 2007, og der er det lagt hovedvekt på store, randomiserte studier.
Oppgitte interessekonflikter:
Se til slutt i artikkelen
> Se også side 3055
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Stadieinndeling
Tradisjonelt har man i Norge brukt Dukes’
klassifikasjon for å karakterisere tumors
relasjon til tarmen, hvor Dukes A er lokali-

sert til tarmveggen, Dukes B er gjennomvekst av tarmveggen, og Dukes C er spredning til lymfeknuter. Internasjonalt har imidlertid TNM-systemet fått stadig større
tilslutning (fig 1), og det er derfor vanlig å
erstatte Dukes’ inndeling med TNM-klassifikasjonen (1). Det må understrekes at
TNM-stadium II betegner en tumor som har
vokst gjennom veggen (T3–4) uten lymfeknutemetastaser (pN0). TNM-stadium III
inkluderer alle primærsvulster (T1–4) hvor
det påvises lymfeknutemetastaser regionalt
(pN1–2) men hvor det ikke er holdepunkter
for fjernmetastaser (M0). For at lymfeknutestatus skal kunne evalueres tilstrekkelig,
kreves det at det er tatt ut og undersøkt mikroskopisk minst 12 separate lymfeknuter
(1).

5-fluorouracil
og levamisol eller folinat
I 1988 ble det publisert en metaanalyse
over studier som hadde brukt 5-fluorouracil
(5-FU) alene etter kirurgi (2). Konklusjonen
den gang var at det forelå en forskjell i
femårsoverlevelse på rundt 3 %, men denne
ble ansett som for liten til å anbefale bruk av
5-FU alene. I 1989 og 1990 ble det publisert
to studier fra USA som viste at en kombinasjon av 5-FU og ormemidlet levamisol gitt i
12 måneder etter operasjonen, bedret
sykdomsfri overlevelse for pasienter med
tykktarmskreft med lymfeknutemetastaser
(3–6). Disse studiene var grunnlaget for en
generell anbefaling fra National Institutes of
Health i USA om å gi adjuvant kjemoterapi
til alle pasienter med coloncancer i TNMstadium III (Dukes’ stadium C) som ikke
kunne inkluderes i studier (7). Behandling
ble ikke anbefalt for TNM-stadium II
(Dukes B). Senere er det publisert flere stu-

Hovedbudskap
■

■

■

Pasienter som har gjennomgått radikal
operasjon for tykktarmskreft må få
operasjonspreparatet grundig undersøkt (minst 12 lymfeknuter bør vurderes for spredning)
På grunnlag av stadiet bør pasienter
som ikke har kontraindikasjoner tilbys
adjuvant kjemoterapi da dette er vist
å øke overlevelse
Pasienter over 75–80 år må alltid
vurderes individuelt
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dier som bekreftet de opprinnelige dataene,
også fra Europa (8–9).
I regi av NGICG ble det gjennomført en
studie i Norge som kunne bekrefte at det bare
var pasienter med tykktarmskreft og spredning til lymfeknuter som hadde nytte av behandlingen, mens det ikke var effekt hos pasienter med tykktarmskreft i stadium II eller
for pasienter med endetarmskreft. I den første amerikanske studien hadde levamisol alene effekt (3), men dette stoffet har ikke hatt
påvisbar tilleggseffekt i senere studier, spesielt ikke når det ble kombinert med 5-FU og
folinat. Da det samtidig i 1990-årene ble vist
at 5-FU med tillegg av folinat økte objektiv
respons fra 15 % med 5-FU alene til
25–30 % som kombinasjonsbehandling av
metastaser fra kolorektal cancer, og overlevelsen økte med 3–4 måneder, ble denne behandlingen raskt standard terapi også som
adjuvant behandling (10). En annen betydelig fordel med kombinasjon av 5-FU og folinat var at man oppnådde same effekt med
denne kombinasjonen med behandling i seks
måneder som 5-FU og levamisol gitt i 12 måneder (11, 12). Kjemoterapi øker effekten av
stråling for å redusere lokale tilbakefall etter
operasjon for rectumcancer, men effekt på
overlevelse er ikke påvist å være signifikant i
randomiserte studier (13).
Sammenfattet synes femårs sykdomsfri
overlevelse å bedres med 4–20 % (sannsynligvis rundt 12 %) og total overlevelse med rundt
7–8 % for tykktarmskreft med kombinasjon
av 5-FU og folinat i seks måneder (14).

Oksaliplatin
Ved metastatisk sykdom er det veldokumentert at en kombinasjon av oksaliplatin med 5FU og folinat gir økt objektiv tilbakegang av
metastaser og økt median overlevelse fra rundt
12 måneder til ca. 16–18 måneder (15, 16).
Oksaliplatin ble derfor kombinert med 5-FU
og folinat i en adjuvant studie, Mosaic-studien, som viste at sykdomfri overlevelse etter
tre år ble bedret fra 73 % til 78 % med tillegg
av oksaliplatin (17). Overlevelsesdata er nylig
presentert og viste etter seks år en bedring fra
68 % til 73 % for stadium III, men ingen forskjell (89 %) for stadium II (18). Disse resultatene er nylig bekreftet i en studie som benyttet en annen dosering av 5-FU og folinat, og
samme dose oksaliplatin (85 mg/m2), men kur
ble gitt bare hver tredje uke slik at det totalt ble
gitt oksaliplatin ni ganger, mot 12 i Mosaicstudien (19). Etter fire år var sykdomsfri overlevelse henholdsvis 67 % med 5-FU og folinat, mens tilsvarende var 73 % med tillegg av
oksaliplatin. Lengre observasjonstid vil sannsynligvis avklare indikasjonen for adjuvant
kjemoterapi ved stadium II (18–20). Estimert
overlevelsesgevinst ved oksaliplatin gitt som
tillegg er gjengitt i figur 2.
Bivirkninger og komplikasjoner

Der er noe økt toksisitet av kombinasjonen
med oksaliplatin, særlig forekommer økt tendens til diaré og leukopeni. Spesielt for
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Figur 1 Relativ femårsoverlevelse i Norge etter TNM-stadium og Dukes’ klassifikasjon (Kreftregisteret
2006)

oksaliplatin ses et akutt symptombilde med
kuldeintoleranse som blant annet kan gi
larynxspasme, ofte utløst av kalde drikker, eller
kuldeutløst smertefull nevropati i fingre og tær.
Mest alvorlig er akutte allergiske reaksjoner som kan innebære akutt hemolytisk
anemi med ryggsmerter som kan være livstruende. Den vanligste dosebegrensende
bivirkningen er en kumulativ perifer sensorisk og senere motorisk nevropati som spesielt øker i hyppighet etter 6–8 kurer. Symptomene bedres oftest med tiden, men kan
vare mer enn to år hos over 10 % av pasientene (21), men de alvorligste formene forekommer under 1 % etter 1–2 års oppfølging.
Det er derfor viktig at behandlingen følges av
leger med erfaring med medikamentet, og at
man kjenner de detaljerte retningslinjene for
behandlingen og hele tiden vurderer symptomer mot pasientens yrkesmessige situasjon.

Irinotecan
Ut fra erfaringen med metastatisk sykdom
skulle man vente tilsvarende effekt med
irinotecan som med oksaliplatin. Det er
gjennomført 5–6 randomiserte fase III-studier med irinotecan. Rapporter fra to studier
viste ingen statistisk sikker forskjell ved
første analyse etter tre år, mens en annen
studie som benyttet bolusregime for disse
medikamentene, måtte stoppes tidlig på
grunn av økt toksisitet og høy mortalitet
tidlig i studien hos dem som fikk irinotecan
(22–24). Nylig er det publisert at irinotecan
i tillegg til 5-FU og folinat ikke bedret resultatene (25). Irinotecankombinasjoner kan
derfor ikke anbefales brukt som adjuvant behandling ved tykktarmskreft.

se, og de kan derfor bare anbefales brukt i
kliniske studier.
Perorale pyrimidiner

Fra Japan har det kommet flere studier som
viser at perorale medikamenter som 1-hexylcarbamoyl-5-FU og kombinasjonen av tegafur og uracil (UFT) har effekt som adjuvant
terapi for tykktarmskreft (27). Capecitabin
eller UFT brukes som peroral behandling ved
metastatisk kolorektal sykdom med likverdig
effekt som kombinasjonen av 5-FU og folinat. Det er nylig publisert to større studier
med henholdsvis capecitabin og UFT kombinert med folinat som viser samme effekt som
kombinasjonen av 5-FU og folinat som adjuvant behandling (28, 29). Det er ikke påvist
større forskjeller i bivirkninger for kapecitabin og UFT sammenliknet med 5-FU og
folinat (30). Dette er også er bekreftet for bivirkningsdata for kapecitabin kombinert med
oksaliplatin (31). Man skal være oppmerksom på at selv om doseringen er enklere, må
pasientene informeres nøye skriftlig og
muntlig om de vanligste bivirkningene. For-

Nye medikamenter
Tyrosinkinasehemmere

Ved metastatisk kolorektal cancer er antistoff mot VEGF (vaskulær endotel vekstfaktor), bevacizumab og antistoff mot EGFR
(epidermal vekstfaktor-reseptor) vist å ha
moderat effekt (26). Disse medikamentene
er i bruk i adjuvante studier, men det foreligger ikke tilgjengelige data for nytten av dis-

Figur 2 Estimert bedring i overlevelse med
ulike typer kjemoterapi. Estimert bedret sykdomsfri og total overlevelse for tykktarmskreft i stadium III ved adjuvant kjemoterapi
hhv. med og uten oksaliplatin
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uten diaré og hematologisk toksisitet, ses
hyppigere hudforandringer i håndflater og
fotsåler – kjent som det såkalte hånd-fot-syndromet.

Tidspunkt for behandlingsstart
Generelt anbefales det at behandlingen starter 4–6 uker etter operasjonen, forutsatt at
pasienten har kommet seg rimelig bra etter
inngrepet. Dette er basert på at denne grensen er benyttet i de fleste publiserte studier.
Ved senere behandlingsstart anbefales det at
behandlingen igangsettes innen tre måneder.
Det er i en større oversikt holdepunkt for at
effekten reduseres ved start etter tre måneder, men disse pasienten kan også ha fått
færre kurer (32). Det foreligger ikke randomiserte studier hvor tidspunkt for behandlingstart er spesifikt undersøkt, men onkologer i NGICG anser det likevel som lite
hensiktsmessig å begynne med adjuvant kjemoterapi hvis det har gått mer enn tre måneder siden operasjonen.
Kontroversielle aspekter
Behandling ved stadium II
(Dukes’ stadium B)

Det har vært mye debatt om stadium II pasienten også skal ha adjuvant kjemoterapi.
For hele gruppen er bedring i sykdomsfri
overlevelse på 2–4 % som vil si ca. 2 % bedring i overlevelse etter fem år (33). Med
andre ord må man behandle ca. 50 pasienter
for å kurere en pasient. Vi anbefaler derfor
ikke adjuvant kjemoterapi til alle pasienter i
stadium II. Da prognosen varierer betydelig
innen stadium II, har NGICG valgt å anbefale kjemoterapi til pasienter med perforasjon
før eller under operasjonen og til pasienter
hvor det er mangelfull undersøkelse av lymfeknutene – begge grupper har økt risiko for
tilbakefall på linje med de pasientene som
har best prognose i stadium III (e-ramme 1).
Det foregår aktiv forskning for å påvise en
rekke aktuelle biologiske faktorer som kan
hjelpe til med å påvise dem som trenger
adjuvant behandling og som har nytte av
den, men dessverre er ikke dette verktøyet
klinisk anvendelig ennå. Anbefalte regimer
er som for stadium III, men dette bør ses i lys
av at Mosaic-studien ikke har vist overlevelsesgevinst etter seks år for alle i stadium II
(19, 21) (e-ramme 1).
Behandling til eldre pasienter

Det er solide data for at eldre har like god
nytte av behandlingen som yngre (34). Bivirkningene er ikke vesentlig forskjellige,
men man må oftere redusere dosene hos
eldre pasienter på grunn av nøytropeni, for at
de skal kunne gjennomføre behandlingen.
Andre sykdommer gir imidlertid ofte økt
dødelighet hos eldre og dermed redusert
gevinst av behandlingen.

Gjennomføring av behandlingen
Ved behandlingsstart må man vurdere pasientens eventuelle andre sykdommer og til3096
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passe medikamentvalg og dose til pasientens
antatte toleranse. Spesielt hos yngre må
man også diskutere betydningen av behandling for fertilitet (sæd- eller egglagring) (35)
og ellers legge vekt på eventuell reduksjon
av finmotorikk hos musikere etc. Erfaringsmessig tolererer pasienter i adjuvant situasjon noe mindre bivirkninger enn pasienter
i avansert stadium. Dette skyldes nok at
de oftere sammenlikner med et liv uten
noen behandling. Det er derfor viktig at behandlende lege støtter pasienten og søker
å lindre de plager som oppstår på best
mulig måte. Dosereduksjoner må vurderes
i lys av at behandlingen har kurativt siktemål.
Oppgitte interessekonflikter:
Forfatteren har
mottatt honorar og reisestøtte fra Sanofi-Aventis,
AstraZeneca, Wyeth, Eli Lilly, og Merck, samt prosjektstøtte fra Sanofi-Aventis.
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Oversiktsartikkel

Behandling av lokalt residiv
ved endetarmskreft
3097–101

Sammendrag
Bakgrunn. Lokale residiver etter kirurgi for rectumcancer har tidligere
i liten grad vært operert, og behandlingen er lite omtalt i Tidsskriftet.
Materiale og metode. Oversiktsartikkelen er basert på skjønnsmessig litteraturgjennomgang og egne systematiske
erfaringer gjennom 16 år.
Resultat og fortolkning. Lokale residiver klassifiseres og behandlingsmodus
relateres til dette. De fleste residiver
krever preoperativ bestråling. Differensieringen postoperativ fibrose/residivcancer kompliserer diagnostikken,
operabilitetsvurderingen, behovet for
reseksjon av andre organer og den
operative teknikk. Operasjonene krever
ofte samarbeid mellom rectumkirurger, urologer, ortopeder, plastikkirurger og gynekologer. Radiumhospitalet
har et av de største publiserte materialer, de fleste øvrige er små (under 70
pasienter). Variasjonen i resultater er
betydelig både mht. overlevelse og
reresidiver. Dette kan skyldes forskjell
i seleksjon, onkologisk behandling og
kirurgisk radikalitet. Den kirurgiske
radikalitet er den viktigste prognostiske faktor. Ved kirurgisk mikroskopisk radikalitet (R0-reseksjon) er overlevelsen omtrent som for Dukes’ C
primærcancer. Bedre preoperativ kjemoradiasjon kan sannsynligvis bedre
behandlingen. På grunn av de spesielle
kravene bør slik behandling sentraliseres til meget få steder i landet.
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Som lokalt residiv etter kirurgi for endetarmskreft regnes alle residiver i bekken og
perineum. Av rundt 700 pasienter som årlig
får endetarmskreft i Norge, utvikler rundt
10 % lokalt residiv hvor sekundær kirurgi
kan utføres med helbredende hensikt (1).
Residivet vil være solitært i 30–50% av tilfellene (2). Slike lokale residiver kan gi
smerter og fistler. Aggressiv behandling av
residivene kan forhindre dette, og gi bedret
livskvalitet for pasienten. Anslagsvis 50 pasienter årlig i Norge kan ha nytte av denne
type operasjon. Det reelle antallet som behandles undersøkes nå gjennom det nye
Colorectalcancerregisteret. Denne artikkelen presenterer forfatternes erfaringer med
multimodal behandling for lokale residiver
ved rectumcancer.

Materiale og metode
Artikkelen er basert på litteratursøk i Medline med søkeordene «surgical treatment»,
«locally recurrent», «rectal cancer» samt
egne erfaringer fra 1990 med multimodal
terapi for lokale residiver etter endetarmskreft prospektivt registrert i egen database.
Artiklene er skjønnsmessig valgt ut.
Definisjon og lokalisasjon
Behandlingsmessig er det forskjellige typer
lokalt residiv (ramme 1, fig 1). Lokaliserte
residiver vil med tiden infiltrere. En nyere
MR-studie på avanserte lokale residiver viste infiltrasjon av vagina/ uterus hos 23 %,
prostata og vesikler hos 26 % og blære og
urethra hos 11 % (3). Bare 33 % ble operert,
og korrelasjon med histologiske funn ble
ikke angitt.

Perifere lokale residiver med infiltrasjon i
bekkenveggen forekommer hyppigst. De
fleste sitter mot den dorsale bekkenvegg
(3, 4) på den største tilheftingsflaten for rectum (fig 1). Man ville forventet flere residiver fortil hvor disseksjonen ofte er vanskeligere og beskyttende mesorectum er tynnere. Residivene kan oppstå i tumorrest etter
primæroperasjonen, fra viable tumorceller
etterlatt ved perforasjon av tumor (5), eller
ved søl fra tarmlumen peroperativt.
De aller fleste lokale residiver etter lav
fremre reseksjon vokser i anastomosenivå,
mest kranialt for anastomosen, som om tumor utgår fra den primære svulsten (4). Reseksjon av lymfeknuter langs iliaca internakarene inngår ikke i konseptet total mesorektal reseksjon (TME) som er standard i
Norge (1). Det har vært vårt inntrykk at lymfeknuteresidiver i bekkenet ikke forekommer særlig hyppig (4). Dette er bekreftet i
flere nyere MR-studier (3, 6). Men det kan
være vanskelig med preoperativ bildediagnostikk og mikroskopi av operasjonspreparatet å avgjøre om residivet utgår fra lymfeknuter eller fra annet etterlatt tumorvev.

Symptomer
Symptomene vil avhenge av primæroperasjon og lokalisasjon. Etter reseksjon vil residiv kunne forårsake tarmblødning og smalkalibret avføring eller diaré. Gjennomvekst
til vagina, blære eller tynntarm kan gi fistler.
Uklare bekkensmerter vil oftest være debutsymptomet etter amputasjon, men også etter
primær reseksjon. Trykk og innvekst i nervefascikler kan gi isjialgi, og i ekstreme tilfeller pareser i beina. Noen pasienter opplever innvekst, eller metastasering i sacrum.
Kompresjon av eller innvekst i bekkenvener
kan gi ødem i beina. Ikke helt sjelden vil

Hovedbudskap
■

■

■

Optimal behandling av lokalt residiv
etter operasjon for endetarmskreft
forutsetter tverrfaglig vurdering ved
radiolog, onkolog, og kirurg
Operasjonen krever ofte samarbeid
mellom gastrokirurg og andre kirurgiske spesialister
Resultatet henger sammen med
erfaringsnivå, og behandlingen bør
sentraliseres til noen få steder i landet
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Ramme 1
Typer av lokale residiv
ved endetarmskreft
■

A. Lokaliserte
1 a. Perineale residiver etter tidligere
rectumamputasjon kan være lokalisert bare i arret
b. Lave fremre reseksjoner kan gi metastase i perineum eller submukøs
metastase i analkanalen
2. Rene anastomoseresidiver etter lave
fremre reseksjoner med god avstand
til omkringliggende organer hos
10–20 % (3, 4)

■

B. Infiltrerer omkringliggende organer
1 a. Sentrale lokale residiver infiltrerer
fortil i bekkenet, oftest skjede og
sædblærer
b. Perifere lokale residiver infiltrerer
bekkenveggen, oftest dorsalt og i nivå
med eventuell anastomose

lokalt residiv på bekkenveggen komprimere
ureter med hydronefroseutvikling (7).
Til tross for kontrollopplegget i Norge har
vel 60 % av pasientene som opereres ved Radiumhospitalet symptomer på diagnosetidspunktet – med oppgitt variasjon fra 55 % etter
reseksjon og til 83 % etter amputasjon (8).
Median latenstid fra primæroperasjon til
lokalt residiv er vanligvis ca. 20 måneder
(8, 9) men varierer fra 15 til 30. I flere materialer er latenstiden for lokalt residiv etter reseksjon kortere enn etter amputasjon (8, 9).

Stadieinndeling
Det finnes ingen god, universell gyldig stadieinndeling for lokale residiver ved endetarmskreft. Mayo Clinic har basert en egen
stadieinndeling på graden av tumorfiksering
til bekkenveggen (10). God MR gir bedre
muligheter, men problemet vil være å differensiere residiv og postoperativ fibrose.

Tema Kolorektal kreft

Manglende stadieinndeling gjør det vanskelig å sammenlikne resultatene fra forskjellige institusjoner.

Diagnostikk
Et diagnostisk problem er at residivsvulsten
vokser i fibrotisk vev fra primæroperasjonen, og uten en velavgrenset fascie som ved
primærsvulsten. Utbredelsen i bekkenet vurderes best med MR. I en del tilfeller kan
skanning med positronemisjonstomografi
(PET) skille mellom cancer og fibrose.
Siden de fleste lokale residiver utvikler
seg fra bekkenveggen, vil visuell undersøkelse i rectum og vagina sjelden gi tidlig
diagnose. Ved palpasjon kan anastomosen
nesten alltid nås og residivet palperes ekstrarektalt på et tidligere stadium. Konkotombiopsier vil ofte være negative, mens digitalt
styrt transrektal og/eller vaginal ultralydundersøkelse eller computertomografiveiledet
cytologi/biopsi kan gi diagnosen. Vår erfaring med cytologi er noe bedre enn nålebiopsi (11). Nåleprøve kan forårsake falskt positivt PET-skann i flere måneder etter biopsien, og også vanskeliggjøre MR-tolkingen.
Undersøkelsenes rekkefølge må derfor planlegges nøye.
Strålebehandling
Operativ fjerning av kreften er en forutsetning for å oppnå helbredelse. Ut fra erfaringer med stråling for primærsvulster, og tidligere resultater ved residivbehandling (12),
vil de fleste avdelinger gi preoperativ strålebehandling ved residiv før operasjon.
Pasienter uten tidligere strålebehandling

Pasienter med lokalt residiv uten tidligere
bekkenbestråling vil få fem ukers (2 Gy ×
25) preoperativ strålebehandling, helst kombinert med kjemoterapi (5-fluorouracil).
Dette øker sjansen for tumorskrumpning og
radikal kirurgi. Fire uker etter avsluttet behandling evalueres pasientene med henblikk

Figur 1 Skjematisk tegning av bekkenet. Område med særlig vanskelig residivlokalisasjon er
skravert

3098

på røntgenologisk tumorrespons og operabilitet. Pasienter med lokalt residiv bør gjennomgå slik behandling, unntatt ved små
anastomoseresidiver eller perineale residiver. Behandlingen har ofte forbigående god
palliativ effekt hos dem som ikke blir operert.
Pasienter med lokalt residiv og fjernmetastaser kan være kandidater for kurativ metastasekirurgi. Behandlingsopplegget vil
variere fra pasient til pasient med forskjellig
sekvens av kjemoterapi, strålebehandling og
ulike kirurgiske prosedyrer. De fleste med
metastatisk sykdom er i en palliativ situasjon
og vil primært få kjemoterapi. Hos noen kan
det bli aktuelt med 2–5 ukers strålebehandling, og eventuelt palliativ kirurgi.
Pasienter med tidligere strålebehandling

Den økende preoperative bestråling utført i
primærbehandlingen representerer et problem. Dagens standard strålebehandling gir
betydelige senskader hos et mindre antall
pasienter. Denne variasjonen i normalvevstoleransen kan ikke kvantiteres. Rebestråling vil gi flere alvorlige senskader. Dessuten vil tumoreffekten av en begrenset dose
ikke være tilfredsstillende.
Kun enkelte små og heterogene fase IIstudier foreligger på tidligere bekkenbestrålte pasienter (13). Opptil 30–40 Gy er kombinert med 5-FU-holdig kjemoterapi (14),
oftest ved redusert tidligere bestråling. Ved
hyperfraksjonert behandling (1,2 Gy to ganger daglig; totalt rundt 40 Gy) gjennomførte
rundt 80 % av pasientene den planlagte behandlingen uten pauser. Akutte bivirkninger
var moderate, og senbivirkninger hovedsakelig relatert til tynntarm. De fleste hadde
god smertelindrende effekt av strålebehandlingen. Senkomplikasjonene var redusert
ved hyperfraksjonering og behandling mer
enn 24 måneder etter primær strålebehandling (15). Kirurgi i rebehandlet område kan
være beheftet med redusert sårtilheling og
økt infeksjon.
Intraoperativ strålebehandling for å øke
stråledosen mot lokale risikoområder i bekkenet (10, 16) og hypertermi for å potensere
strålebehandlingen er omdiskutert.
Intraarteriell, isolert bekkenperfusjon med
cytostatika har vært benyttet ved noen sentre
som palliativ behandling.

Kirurgi
Et viktig vurderingselement ved kirurgi for
residiv er at prognosen allerede er dårligere
enn ved kirurgisk behandling av primærsvulster. Pasienten må derfor ikke få for
store sekveler etter operasjonen. Dette kan
være en begrensende faktor for kirurgi i seg
selv.
Vurdering av adekvate reseksjonsmarginer er vanskelig. Den mesorektale fascie
mangler som grensemarkør, og postoperativ
fibrose vil kamuflere tumors grenser. Den
nødvendige frie reseksjonsmarginen ved
slik vekst er heller ikke kjent. Bestråling
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kan gi tumorskrumping. Det diskuteres om
reseksjonslinjen skal utføres med utgangspunkt i den opprinnelige tumorutbredningen. Ofte vil dette bety at svært mutilerende
kirurgi blir nødvendig, og ikke bør eller kan
gjennomføres. Selv om svulsten er mikroskopisk forsvunnet (pT0), er det beskrevet
nye lokale residiver (17, 18). Marginer tilsvarende den nye tumorgrensen vil derfor
øke faren for reresidiv. Hvor omfattende kirurgien bør være må derfor diskuteres nøye
med hver enkelt pasient.
Problemet med kreftvekst sammen med
fibrose medfører at reseksjon helt ut i normalt vev gir enten unødvendig mange inoperable eller superradikalt utførte inngrep. I
større grad enn ved primærkirurgi vil man
derfor måtte gjøre «prøve-reseksjoner» med
frysesnitt av reseksjonskanten.
Lokaliserte residiver

Rene anastomoseresidiver kan opereres direkte. Små implantasjonsmetastaser i perinealsåret etter abdominoperineal reseksjon
(APR) kan fjernes direkte med fri margin.
Siden det gjerne er vanskelig å vurdere tumors grenser, vil det ofte være hensiktmessig å gi preoperativ bestråling også av disse.
Infiltrerende, sentrale residiver

Ved vekst av tumor mot vagina kan preoperativ bestråling redusere behovet for større
reseksjon av vaginas bakvegg, eller kanskje
gjøre slik reseksjon unødvendig (19). Ved
sentrale residiver eller residiv lavt på levator
ani erkjennes et betydelig klinisk behandlingsdilemma hva inngrepets størrelse angår.
Det finnes ingen klare svar i nåværende studier eller rapporter angående beste alternativ; en utvidet reseksjon av vagina med etterfølgende rekonstruksjon med muskulokutanlapp, eller neoadjuvant behandling og
begrenset reseksjon av vagina, eller kombinasjon av neoadjuvant behandling og vid
reseksjon med rekonstruksjon. Hva som er

under- eller overbehandling foreligger det
ikke svar på i medisinske litteratur på det
nåværende tidspunkt.
Ved store reseksjoner vil rekonstruksjon
med muskulokutanlapp bedre tilhelingen og
gi et noe bedre funksjonelt brukbart resultat.
Forskjellige typer lapper har vært benyttet.
Vertikal rectus abdominis-lapp (VRAM-lapp)
har fungert godt og er foretrukket hos oss.
Når tumor infiltrerer begrenset mot prostata, kan det utføres radikal prostatektomi
med cystourethrastomi (20). Erfaringsmessig er det ikke ofte infiltrasjon i prostata til
tross for den korte avstanden mellom prostata og rectum. Der det ikke er sikker infiltrasjon, kan dorsale flate av prostata skaves av.
Risikoen er perforasjon av urethra eller skade av urethralsfinkter med urininkontinens.
Fremre residiver hos menn vil ofte kreve
reseksjon av en eller begge vescikler, eventuelt med samtidig cystektomi (18, 21). Impotens vil da være et funksjonelt sekvele.
Hos kvinner er cystektomi oftest aktuelt
etter tidligere hysterektomi, som gjør blæren
mer tilgjengelig for cancerinfiltrasjon. Urinveiene rekonstrueres vanligvis ved å anastomosere uretre til et isolert tarmsegment
utlagt som stomi. Selv pasienter med to stomier kan ha meget god livskvalitet (22).
Ved begrenset infiltrasjon i et sentralt organ skulle man teoretisk kunne gjøre reseksjon uten preoperativ behandling. Vår erfaring er at det hyppig må gjøres samtidig reseksjon av bekkenveggen (8). På samme
grunnlag som ved anastomoseresidiv synes
det derfor ofte rimelig å gi preoperativ bestråling, noe som også anbefales av de fleste
andre grupper.
Perifere residiver

Ved affeksjon av bekkenveggen vil muligheten for god margin ved reseksjon avhenge av
avstanden fra bekkenfascien til nærliggende
organer (fig 1) som først og fremst er nervefascikler, blodkar til underekstremitetene,

Ramme 2
Vurdering av prognostiske faktorer
ved lokalt residiv av endetarmskreft
Prognostisk gunstige, sikre
■ R0-reseksjon
■ Fikseringsgrad lav
Sannsynlig prognostisk gunstig, usikre
CEA normal (8, 17, 24)
■ Kvinne (8, 9, 28)
■ Primært reseksjon og anastomose
(8, 9, 24)
■ Fravær av preoperativ smerte (9, 24)
■ Fravær av bilateral hydroureter (7)
■ Preoperativ bestråling (26, 32, 33)
■ Intraoperativ bestråling (9, 16)
■ R1-reseksjon (8, 24)
■

samt øvre del av sacrum. Skade av nervefascikler kranialt for S2-roten kan gi mye sekvele – fra S3 og kaudalt gir dette mindre
problemer. Reseksjon av sacrum høyere enn
overgangen S2-S3 gjøres sjelden (17, 23),
vanligste grense er S3-S4.
Residiver på bekkeninngangen vil kunne
affisere iliaca communis- og iliaca externakarene. Reseksjon med rekonstruksjon av
disse karene kan være aktuelt i spesielle tilfeller. På grunn av fibrøse adheranser til karveggene er det økt fare for blødning under
disseksjon ved residivkirurgi. Hydroureter
kan skyldes kreftinnvekst eller fibrose (7,
17). Er residivet nær blæren, kan ureter reseceres og reimplanteres. Ved affeksjon nær
bekkeninngangen vil reseksjon kreve rekonstruksjon med tarm og anastomose til blæren
eller ligatur av ureter med eventuelt pyelostomikateter eller nefrektomi.
Residivoperasjoner er langvarige med
gjennomsnittstid på rundt seks timer (8, 9).
De fleste grupper er noe mer tilbakeholdne
med residivoperasjoner på eldre pasienter.

Tabell 1 Oversikt over de fire største pasientseriene for kirurgi ved lokalt residiv etter tidligere kurativ operasjon for endetarmskreft
Sted, forfatter, år (referanse) Antall

Observasjonstid

Oppnådd resektabilitet (R-stadium) (%)

5-års overlevelse
(R-stadium) (%)

Reresidiv (%)

Mortalitet/
morbiditet (%)

Fordelaktige prognostiske faktorer

M.D. Anderson; Bedrosian
og medarbeidere, 2006 (17)

134

43 md.

R0 = 49
R1 = 15
R2 = 36

R0 = 45
R1 = 15

Totalt = 49

Ikke angitt

CEA1 normal
R-stadium lavt

Mayo Clinic; Hahnloser
og medarbeidere, 2003 (9)

394

> 5 år

R0 = 35
R1 = 7
R2 = 58

R0 = 37
R1 = 22
R2 = 14
Totalt = 25

Totalt = 26

0,3/26

Smerter fraværende
Fikseringsgrad
R-stadium lavt

Memorial Sloan-Kettering;
Salo og medarbeidere, 1999
(24)

131

54 md.

R0 = 54
R1 = 10
R2 = 36

R0 = 35
R1 = 23
R2 = 4

Ikke angitt

0,8/24

Smerter fraværende
CEA1 normal
R-stadium lavt
Primær anastomose

Radiumhospitalet; Wiig
og medarbeidere 2007 (8)

150

23 md.

R0 = 44
R1 = 39
R2 = 17

R0 = 52
R1 = 14
R2 = 0
Totalt = 27

R0 = 27
R1 = 63

0,7/46

Kvinne
CEA1 normal
R-stadium lavt

R-stadium for reseksjonsgrad: R0 = fri reseksjonsrand, ingen resttumor; R1 = mikroskopisk resttumor; R2 = makroskopisk resttumor
1

Karsinoembryonalt antigen
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Resultater og prognose
Det er en betydelig variasjon i de publiserte
resultatene både med hensyn til overlevelse,
lokale reresidiver og oppnådd kirurgisk radikalitet (R-stadium). Dette kan skyldes seleksjon av pasienter, radikalitet ved kirurgien
eller variasjon i den onkologiske behandlingen. I tillegg er sammenlikning av resultater
vanskelig siden både overlevelse og residiv
angis på forskjellige måter, eventuelt bare
for undergrupper.
Overlevelse

I de fire største materialene fra Mayo Clinic
(9), Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (24), M.D. Anderson Cancer Center (17)
og Radiumhospitalet (8), er det mindre
variasjon i overlevelsesfrekvens (tab 1) enn i
publiserte materialer med færre pasienter
(9, 15, 25, 26). Etter mikroskopisk radikal
kirurgi (R0) er femårsoverlevelsen rundt
45 % (8, 15, 17, 27–29), noe som er omtrent
det samme som ved primæroperasjon med
lymfeknutemetastaser. Ved mikroskopisk
resttumor (R1) er forventet femårsoverlevelse oppnåelig hos omtrent en tredel av
pasientene (8, 9, 19, 25, 28, 30). Dette er
bedre enn ved makroskopisk resttumor (R2)
(8, 9, 15, 25, 28, 30) , som igjen er lik overlevelsen etter bestråling alene, på rundt 5 %
(31).
Lokalt reresidiv

De fleste materialer viser stor fare for lokale
reresidiver, sterkt korrelert til det kirurgiske
resultatet. De fleste publikasjoner angir
rundt 40 % lokale reresidiver etter utført R0reseksjon. Det foreligger manglende data for
reresidivfaren etter R1-reseksjoner. Ved
Radiumhospitalet finner vi forventet residivfrihet etter fem år på 27 % (tab 1). Mange vil
altså unngå lokale residiver, og R1-reseksjoner kan derfor være av betydelig palliativ
verdi for pasienten.

Prognostiske faktorer
En del faktorer av betydning for overlevelsen er angitt i ramme 2. Alle materialer viser
at mikroskopisk radikal operasjon (R0) er
den viktigste faktor både med hensyn til
overlevelse og lokalt residiv. Men også frekvensen av R0-reseksjoner varierer betydelig (29, 32), oftest rundt 45 % (8, 9, 25, 26,
30, 33, 34) . Forskjell i kirurgisk aggressivitet vises blant annet ved variasjon i sacrumreseksjoner, rapportert 0–41 % (29, 33) og
totale bekkeneksenterasjoner, angitt til
0–21 % (30). Grad og lokalisasjon av residiv
mot bekkenveggen er også av betydning.
Andre faktorer er mer usikre.
Komplikasjoner
Mortaliteten er lav også ved denne typen
kirurgi, de fleste angir 2–3 %, i større materialer under 1 % (tab 1), men for total
bekkeneksenterasjon og sacrumreseksjoner
forventes noe høyere mortalitet. Morbiditeten varier mye, blant annet avhengig av
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hvilke komplikasjoner som rapporteres og
registreres. Den hyppigste alvorlige komplikasjonen er forsinket tilheling av perinealsår
etter rectumamputasjon, rapportert hos
5–25 %. Lekkasje fra urinveier eller fra tarm
er oppgitt til 5–10 %. Derimot er klinisk
dyp venetrombose og lungeemboli angitt å
forekomme hos mindre enn 5 % av pasientene. Reoperasjonsfrekvensen er høy, opptil
25 %.

Konklusjon
Mikroskopisk radikal kirurgi av lokalt residiv gir en tydelig overlevelsesgevinst, omtrent tilsvarende operasjoner for primærsvulster med lokale lymfeknutemetastaser.
Etter vår erfaring vil også pasienter som har
mikroskopisk resttumor kunne profittere på
operasjon både ved overlevelse og ved lokal
palliasjon i bekkenet. Ut fra erfaringene med
lokalavansert primærcancer mener vi det må
være all grunn til å anta at preoperativ kjemoradiasjon vil skrumpe svulsten ytterligere
og øke sjansen for et kurativt inngrep. To
meget viktige momenter blir å ekskludere
pasienter hvor makroskopisk cancer må etterlates ved operasjonen, og å vurdere hvilke
andre organer som må reseceres. Behandlingssentre må derfor ha radiologer som er
spesialisert med henblikk på denne problemstillingen.
Operasjonene medfører ofte reseksjon av
andre organer i bekkenet eller av bekkenveggen og bør derfor utføres av samarbeidende
grupper med rectumkirurg, urolog, plastikkirurg, ortoped og gynekolog. I Stockholms-regionen med to millioner innbyggere er residivbehandlingen sentralisert til ett
sykehus (25). Kirurgi for lokalt residiv etter
endetarmskreft i Norge bør neppe utføres på
mer enn to sentre. Et viktig spørsmål vil
være hvorledes vi skal behandle pasienter
som har fått bestråling i forbindelse med behandling av primærtumor. Vi arbeider nå
med en protokoll for preoperativ kjemoradiasjon av denne pasientgruppen.
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Residiv av endetarmskreft –
synspunkter på behandling
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Sammendrag
Bakgrunn. Vi ønsket å undersøke holdninger til utredning, behandling og
henvisning for lokalt residiv ved endetarmskreft. Spørreundersøkelsens
formål var å belyse om det forelå en
restriktiv holdning til utredning og
behandling av pasienter med lokalt
residiv etter primærbehandling for rectumcancer, og om behandlingspraksis
varierte.
Materiale og metode. Samtlige 46
norske sykehus som behandler rectumcancer besvarte et spørreskjema
om egen praksis for utredning, henvisning og behandling av pasienter med
lokalt residiv.
Resultater. Alle sykehus ville utrede et
lokalt bekkenresidiv med magnetisk
resonanstomografi (MR). Majoriteten
mente det i utgangspunktet forelå et
kurativt potensial ved lokalt residiv.
Mange ville henvise pasientgruppen til
sykehus med høyere kompetanse. Åtte
sykehus i Norge behandler størsteparten av disse pasientene. Flertallet ville
strålebehandle før eventuell kirurgisk
reseksjon.
Fortolkning. Det synes å foreligge en
nokså lik holdning til utredning,
behandlingsnivå og behandling av
pasienter med residiv etter primærkirurgi for rectumcancer. Fagmiljøet har
i noen grad selv sentralisert behandlingen. Pasientene bør diskuteres i multidisiplinære team.
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Gjennom Rektumcancerregisteret (fra januar
2007 kalt Colorectalcancerregisteret) foreligger i Norge en nasjonal oversikt over primær rectumcancer og forekomsten av lokale
residiver. I motsetning til ved primær cancer, foreligger det ingen klare nasjonale retningslinjer for hvordan residiv etter kirurgi
for endtarmskreft skal behandles. Formålet
med undersøkelsen var å undersøke om
sykehusene hadde en passiv holdning til
behandling av lokalt residiv, og om det forelå variasjon i holdninger til utredning og
behandling.

Materiale og metode
Avdelingsoverleger ved kirurgiske avdelinger ved 61 norske sykehus fikk våren 2006
tilsendt et spørreskjema. Skjemaet inneholdt
spørsmål om hvordan avdelingen ville utrede, behandle eller eventuelt henvise diagnostiserte lokale residiver. Svarkategoriene i
spørreskjemaet var alltid, ofte, sjelden og
aldri. For å få en mer hensiktsmessig kategorisering, ble svarene aggregert i to kategorier,
alltid/ofte eller sjelden/aldri. Spørreskjemaet prøvde også å fange opp subjektive oppfatninger om satsingsnivå i forskjellige kliniske
settinger. Statistiske analyser ble ikke ansett
som egnet på bakgrunn av spørreundersøkelsens lave tallmateriale og form, hvor man
etterspurte synspunkter på behandling og
ikke eksakte behandlingsresultater.
Resultat
Av 61 forespurte sykehus var det 15 som utgikk fra studien da de etter funksjonsfordeling verken utredet, behandlet eller kontrollerte disse pasientene. De resterende 46 sykehus ble inkludert, og samtlige svarte. Av
disse var det fem som tidligere hadde status

som regionsykehus, 16 som tidligere hadde
status som sentralsykehus og 25 som tidligere
hadde status som lokalsykehus (ramme 1).

Utredning
Hvor utredes pasientene
når lokalt residiv er diagnostisert?

Ved mistanke om lokalt residiv, utredet alle
region- og sentralsykehus pasienten selv. 17
lokalsykehus utredet pasienten selv, mens
tre henviste videre til sentralsykehus og fem
direkte til regionsykehus.
Hvordan utredes lokalt residiv?

Alle region- og sentralsykehus samt 16 av 25
lokalsykehus, benyttet magnetisk resonanstomografi (MR) av bekken i utredningen av
residiv. De resterende ni lokalsykehus henviste til annet sykehus for å få utført MR.
Anorektal ultralydundersøkelse ble utført på
fire av fem regionsykehus, sju av 16 sentralsykehus og fire av 25 lokalsykehus.
Bildediagnostisk utredning
av fjernmetastaser

Alle sykehus unntatt ett lokalsykehus, utredet
pasienten med henblikk på lungemetastaser.
Det ble da tatt enten bare røntgen (n = 16),
bare computertomografi (CT) (n = 17) eller
begge deler (n = 12).
Alle sykehus utredet for levermetastaser.
Det ble enten foretatt bare ultralydundersøkelse av lever, (n = 9), bare CT (n = 20),
eller begge deler (n = 17). Alle regionsykehus benyttet CT, nær 80 % av lokalsykehusene utførte ultralydundersøkelse av lever.
Seks sykehus utførte MR for å diagnostisere
eventuelle levermetastaser.

Henvisningspraksis
Når residiv uten tegn til fjernmetastaser ble
diagnostisert, henviste 23 av 25 lokalsykehus

Hovedbudskap
■

■

■

Norske sykehus synes å ha en aggressiv holdning til behandling av residiv
etter endetarmskreft
Det er tilnærmet like holdninger til
utredning og behandling av denne
tilstanden i Norge
Pasienter med residiv fra rectumcancer
bør diskuteres i tverrfaglig team med
kirurg, onkolog, radiolog og helst patolog
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alltid til annet sykehus for behandling. 12 av
16 sentralsykehus henviste alltid slike pasienter, mens ingen regionsykehus henviste
alle slike pasienter. Det er altså 11 av 46 sykehus i Norge som behandler lokale residiver
av rectumcancer: to lokalsykehus, fire sentralsykehus og alle fem regionsykehusene.
Type residiv

Pasienter med ulike typer residiver (ramme
2) ble beskrevet. Sykehusene ble bedt om å
beskrive hvilke pasienter de behandlet selv
og hvilke som ble henvist til et høyere sykehusnivå (tab 1).
De to lokalsykehusene og ett sentralsykehus behandlet noen få pasienter med anastomoseresidiv, men henviste de øvrige. Alle
regionsykehusene og tre av sentralsykehusene behandlet de fleste anastomoseresidivene
selv. Pasienter med mer kompliserte residiver henviste to av sentralsykehusene alltid
eller ofte videre. Ett sentralsykehus behandlet ofte residiv med innvekst i blære, uterus,
og/eller vagina i tillegg til anastomoseresidiv, men henviste hvis innvekst i prostata, og
ved innvekst i bekken/sacrum dersom man
vurderte pasienten operabel etter strålebehandling. Tre regionsykehus behandlet alltid
eller ofte residiv med innvekst i blære/uterus/vagina og prostata, mens bare to behandlet residiv som hadde gitt innvekst i bekken/
sacrum.

Behandling
Er behandlingsintensjonen
kurativ eller palliativ?

Ved alle norske sykehus var behandlingsintensjonen i utgangspunktet mulig kurativ når
lokalt residiv av rectumcancer ble diagnostisert hos pasienter uten tidligere pre- eller
postoperativ strålebehandling. Hos tidligere
bekkenbestrålte pasienter, var behandlingsintensjonen hos seks lokalsykehus alltid palliativ. De øvrige sykehusene anga å ha kurativ intensjon.
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kompliserte tilfellene henviste dette sykehuset til annet regionsykehus, men svarte at
preoperativ strålebehandling sjelden burde
gis.

Her presenteres svarene fra de fem regionsykehusene og tre sentralsykehus, som i
hovedsak behandler disse pasientene tab 2.
De tre sykehusene som bare behandlet noen
få anastomoseresidiver, er utelatt. Flere av
de åtte sykehusene henviste pasientene med
de mest kompliserte tilfellene, men vi valgte
likevel å ta med deres svaralternativer for å
danne et mer helhetlig bilde av oppfatningen
i de største gastrokirurgiske miljøene i Norge. Respondentene ble spurt om de ville gi
preoperativ strålebehandling i kombinasjon
med kjemoterapi, eller utføre kirurgi uten
radiokjemoterapi.
Den gjennomgående oppfatningen var at
residiv burde bestråles preoperativt og at
man sjelden eller aldri gikk rett på kirurgi.
Ett regionsykehus skilte seg likevel ut ved at
det sjelden ga preoperativ strålebehandling
ved anastomoseresidiv, men utførte kirurgi
uten forutgående kjemoradioterapi. De mer
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■

Regionsykehus
Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Haukeland Universitetssjukehus,
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge

■

Sentralsykehus
Sørlandssykehuset Kristiansand, Sørlandssykehuset Arendal, Telemark
sentralsjukehus, Sykehuset Vestfold
Tønsberg, Sykehuset Buskerud, Aker
universitetssykehus, Sentralsykehuset
Østfold Fredrikstad, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet
Hamar, Sykehuset Innlandet Gjøvik,
Haugesund sjukehus, Stavanger universitetssjukehus, Helse Førde – Førde
Sykehus, Sykehuset Levanger, Ålesund
sykehus, Nordlandssykehuset Bodø

■

Lokalsykehus
Blefjell Sykehus Rjukan, Blefjell Sykehus Notodden, Blefjell Sykehus Kongsberg, Ringerike Sykehus, Sykehuset
Innlandet Lillehammer, Sykehuset Innlandet Tynset, Sykehuset Innlandet
Kongsvinger, Diakonhjemmets Sykehus, Sykehuset Asker og Bærum,
Haraldsplass Diakonale Sykehus, Stord
Sykehus, Voss Sykehus, Volda Sykehus,
Molde Sykehus, Kristiansund Sykehus,
Orkdal Sykehus, Sykehuset Namsos,
Helgelandssykehuset Sandnessjøen,
Helgelandssykehuset Mosjøen, Helgelandssykehuset Mo i Rana, Nordlandssykehuset Lofoten, Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad,
Helse Finnmark – Hammerfest Sykehus, Helse Finnmark – Kirkenes Sykehus

Kirurgi av lokalt residiv
ved inkurable fjernmetastaser?

Seks av 46 sykehus mente at kirurgi av lokalt
residiv sjelden eller aldri var aktuelt med
samtidige inkurable fjernmetastaser. 23 sykehus, inkludert alle regionsykehusene, utførte
alltid eller ofte kirurgi i en slik situasjon. 17
sykehus henviste disse pasientene til høyere
nivå (tab 3).
Finnes skriftlige prosedyrer?

Ett sentralsykehus og tre regionsykehus hadde skriftlige prosedyrer for hvordan lokalt
residiv av rectumcancer skulle håndteres.
Hvor mange residiver
vurderes på sykehuset per år?

Sykehuset ble bedt om å angi hvor mange residiver de vurderte per år. Både lokalsykehusene og sentralsykehusene oppga 30–55
residiver per år. De fem regionsykehusene
anga til sammen 34–38 residiver per år,
hvorav ett hadde hele 25 av disse, mens de
øvrige regionsykehus hver oppga 2–4 residiver årlig.

Diskusjon
Lokalt residiv etter primærkirurgi for rectumcancer er et alvorlig og fryktet problem.
Innføring av total mesorektal eksisjon
(TME-metoden) fra begynnelsen av 1990årene med gradvis sentralisering av kirurgien, samt økt bruk av adjuvant radiokjemoterapi, har redusert residivraten gradvis fra
30 % (1) til ned mot 10 % (2, 3). Det lave residivtallet fører til at hvert enkelt sykehus ser
færre pasienter, og muligheten til å tilegne
seg erfaring og kompetanse på området blir
mindre.
Enighet om residivutredning

Hvordan behandles de lokale residivene?

Ramme 1

Denne spørreundersøkelsen viser at sykehusene i Norge har nokså lik holdning til utredning og behandling av disse pasientene,
og holdningene synes å være i tråd med internasjonal praksis. Når det gjelder utredning, er det stor enighet om bruk av MR bekken. Også sykehus som ikke selv har MR
beskrev at de henviste til annet sykehus for
å få dette utført. MR-diagnostikk av et residiv er imidlertid selv for erfarne radiologer
vanskelig, blant annet fordi mesorectum
som oftest er fjernet i primærsituasjonen.
Variasjon i metastaseutredning

De aller fleste sykehus utredet med tanke på
fjernmetastaser. En tredel utredet lungene
med røntgen av thorax, og ikke CT. Det er
bedre deteksjon av metastaser ved bruk av
CT enn ved konvensjonell røntgen, spesielt
ved små lesjoner og ved mediastinale patologiske forhold (4). Det var større bruk av
ultralydundersøkelse av lever ved lokalsyke-

Ramme 2
Type residiv angitt etter lokalisering
■

Anastomoseresidiv

■

Innvekst i blære/uterus/vagina

■

Innvekst i prostata

■

Innvekst i bekkenvegg

■

Innvekst i sacrum

hus. Ultralyd uten kontrast har relativt lav
sensitivitet, på 40–69 %, for deteksjon av
levermetastaser (5), mens CT har høyere
sensitivitet (6). Ultralyd med kontrast som
etter hvert er blitt et utbredt tilbud, har bidratt til at man i stor grad kan avklare malignitet ved usikre lesjoner. Klinikerne kan i
mye større grad gjøre nytte av CT-bilder enn
av ultralydbilder. CT av thorax og lever anbefales derfor som standardutredning.
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Ny kirurgi med kurativ intensjon
Tabell 1 Henvisning til høyere sykehusnivå ved lokalt residiv
Henvises pasienten
til høyere sykehusnivå?

Lokalsykehus
n = 25

Sentralsykehus
n = 16

Regionsykehus
n=5

25 (ofte = 2)

13 (ofte = 1)

0

0

3

5

25

15

2

0

1

3

25

16

2

0

0

3

25

15

2

0

1

3

25

15

3

0

1

2

Anastomoseresidiv
Alltid/ofte
Sjelden/aldri
Innvekst i blære, uterus eller vagina
Alltid/ofte
Sjelden/aldri
Innvekst i prostata
Alltid/ofte
Sjelden/aldri
Innvekst i bekkenvegg
Alltid/ofte
Sjelden/aldri
Innvekst i sacrum
Alltid/ofte
Sjelden/aldri

Tabell 2 Rapportert behandling av lokale residiv
Preoperativ strålebehandling

Kirurgi uten strålebehandling

Sentralsykehus
n=3

Regionsykehus
n=5

Sentralsykehus
n=3

Regionsykehus
n=5

Alltid/ofte

3

4

0

1

Sjelden/aldri

0

1

3

4

Anastomoseresidiv

Innvekst i blære, uterus eller vagina
Alltid/ofte

3

4

0

0

Sjelden/aldri

0

1

3

5

Innvekst i prostata
Alltid/ofte

3

5

0

0

Sjelden/aldri

0

0

3

5

Alltid/ofte

1

3

0

0

Sjelden/aldri

1

1

3

4

Alltid/ofte

1

2

0

0

Sjelden/aldri

1

1

3

3

Innvekst i bekkenvegg

Innvekst i sacrum

Tabell 3 Holdning til å utføre residivkirurgi om pasienten har andre inkurable metastaser
Lokal residivkirurgi
hvis inkurable metastaser?

Lokalsykehus
n = 25

Sentralsykehus
n = 16

Regionsykehus
n=5

Alltid/ofte kirurgi

9

9

5

Aldri/sjelden kirurgi

2

4

0

14

3

0

Henviser alltid
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Sykehusene er samstemte i at det er mulig å
kurere pasienter med lokalt bekkenresidiv
som tidligere er ubestrålt. Studier viser at
dersom det oppnås radikal kirurgi (R0), kan
37–57 % kureres (7, 8). En stor studie fra
Radiumhospitalet viste at man etter preoperativ radioterapi oppnådde R0- og R1-reseksjon hos henholdsvis 39 % og 36 % av pasientene med lokalt residiv etter rectumcancer
(9). Gevinst av preoperativ strålebehandling
er vist i flere studier (10). Multimodal terapi
med radiokjemoterapi har gitt oppløftende
resultat hos primært inoperable pasienter,
med betydelig nedgradering av tumorstadium (down-staging) og mulighet for komplett reseksjon (11).
Flere av lokalsykehusene mente at målsettingen alltid ville være palliativ hvis pasienten var bestrålt i primærsituasjonen. I dag bestråles stadig større andel av pasientene med
rectumcancer preoperativt (3), anslått til over
30 %. Dette vil forhåpentligvis gi færre residiver på sikt. Men ettersom det er de med
mest avansert sykdom som bestråles, er det
også en økende risiko for at residivpasienten
i fremtiden er tidligere bestrålt.
Pasienter med metastatisk kolorektal cancer
som behandles med kjemoterapi, har en median overlevelse på nærmere 20 måneder (12,
13). Det betyr at mange lever i både tre og fire
år etter at metastaser er diagnostisert. Grensene for hva som synes mulig, endres kontinuerlig i medisinske sammenhenger. En stadig
større andel får utført leverreseksjon for metastaser fra kolorektal cancer, og ca. 30 % av disse lever over fem år (14). Nå pågår også en studie ved Rikshospitalet av levertransplantasjon
ved inoperable levermetastaser. Det vil derfor
være viktig å være aktiv i forhold til utredning
og behandling av et lokalt residiv, også der det
viser seg å foreligge metastatisk sykdom.
Lokalisering og sentralisering
av residivbehandling

Både lokalsykehus og sentralsykehus rapporterte opp mot 55 pasienter med lokalt
residiv årlig. Det er sannsynlig at noen av
disse pasientene er de samme, da lokalsykehusene henviser de fleste slike tilfeller videre. Man kan ane en viss diskrepans mellom
disse tallene og det antallet som vurderes av
de åtte behandlende sykehusene, ca. 40–48
pasienter årlig. Dette er imidlertid selvrapporterte overslag og ikke registerbaserte tall.
De færreste institusjoner har systematiske
registreringer, og tallene er derfor usikre.
Det nye Colorectalcancerregisteret arbeider
nå systematisk med å kartlegge forekomsten
og behandlingen av lokale residiver.
Sosial- og helsedirektoratet har sammen
med Kunnskapssenteret satt i gang et omfattende arbeid for å sikre at alle norske pasienter får et så likt behandlingstilbud som mulig.
Enkelte regionale helseforetak har foretatt
en funksjonsfordeling av kirurgien mellom
sykehusene, noen foretak har også bestemt
hvor lokale residiver etter rectumcancer skal
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behandles. Det har forgått en naturlig sentralisering av behandling av lokale residiver.
Fortsatt behandler 8–11 sykehus de lette til
moderate tilfellene av lokalt residiv av rectumcancer. Bare to sykehus behandler dem
med mest avansert sykdom.
Da behandling av residiv er betydelig mer
krevende enn primær cancer, er erfaring avgjørende for et godt resultat. Mange vil hevde
at ytterligere sentralisering av denne behandlingen er nødvendig. Denne undersøkelsen
har ikke substans nok til å kunne trekke ytterligere konklusjoner i forhold til spørsmålet om ytterligere sentralisering. Vi har ikke
hatt mulighet for å undersøke behandlingsresultat, kun synspunkter på håndtering. Det
er imidlertid viktig at pasienter med lokalt
residiv og med sannsynlig lang levetid, med
og uten fjernmetastaser, blir diskutert i et
tverrfaglig team med størst mulig erfaring
og kompetanse. Dataregistrering og analyser i Colorectalcancerregisteret vil om noen
år forhåpentlig kunne gi grunnlag for nærmere anbefaling for håndtering av denne utfordrende pasientgruppen.
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Tema

Oversiktsartikkel

Kirurgisk behandling av levermetastaser
fra kolorektal kreft
50–3

Sammendrag
Bakgrunn. Leveren er den vanligste
lokalisasjon for fjernmetastaser ved
kolorektalkreft. Endrede behandlingskriterier og nye behandlingstyper (bl.a.
neoadjuvant kjemoterapi, preoperativ
portveneembolisering) og kombinasjoner med flere modaliteter gjør at flere
pasienter enn tidligere kan opereres
med leverreseksjon.
Metode. Artikkelen er en bred, ikkesystematisk gjennomgang av publikasjoner identifisert etter litteratursøk
i PubMed for tidsrommet 1996 til juli
2007.
Resultater. Ingen randomiserte studier
som sammenlikner leverreseksjon
med ikke-operativ behandling av
pasienter med levermetastaser fra
kolorektalkreft ble funnet. Med unntak
av noen få systematiske oversiktsartikler er det stort sett retrospektive
pasientserier fra enkeltinstitusjoner
som danner det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget. Median overlevelse
for pasienter med kolorektale levermetastaser er om lag 20 måneder. Fem
års overlevelse er uvanlig. Etter leverreseksjon er femårsoverlevelsen
30–50 %. Postoperative komplikasjoner observeres hos 30–40 % av pasientene, og postoperativ mortalitet er
3–5 %. Rereseksjon kan utføres om nye
resektable levermetastaser påvises,
og prognosen er da like god som etter
den primære metastaseoperasjonen.
Fortolkning. Levermetastasekirurgi er
et etablert tilbud. Vurdering av pasienter bør foregå i et tverrfaglig team og
pasienter henvises liberalt. Nye
behandlingsmuligheter og -kombinasjoner bidrar til at flere pasienter kan
opereres, og bedre preoperative seleksjonskriterier fører til bedring av overlevelsen hos dem som blir operert.
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> Se også side 14
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Årlig diagnostiseres mer enn 3 400 nye tilfeller med kreft i tykk- eller endetarm i Norge
(1). Halvparten av disse pasientene dør av
sin kreftsykdom. Ved diagnosetidspunktet
har 15–25 % av pasientene påvist spredning
til leveren (synkrone metastaser; diagnostisert innen de første seks måneder fra primærdiagnosen) (2, 3). Fjernmetastaser påvises senere i forløpet (metakrone metastaser)
hos 25–40 % av pasientene (3, 4).
Pasienter med ubehandlede levermetastaser har en forventet median overlevelse på
4–6 måneder (5, 6), og behandling med
konvensjonell kjemoterapi har i liten grad
bedret prognosen (7). Onkologisk behandling med nye medikamenter og medikamentkombinasjoner (oksaliplatin eller irinotekan) gir tumorrespons hos inntil halvparten av pasientene og overlevelse på
mellom 12–20 måneder hos enkelte pasienter (8). Men heller ikke denne behandlingen
alene kan forventes å være kurativ. Kirurgisk behandling av kolorektale levermetastaser tilbys nå et økende antall pasienter
(9–12).
Hensikten med denne artikkelen er å gi en
oversikt over kirurgisk behandling av kolorektale levermetastaser.

Metode
Vi gjennomførte et bredt, men ikke-systematisk litteratursøk på Medline/PubMed for
tidsrommet 1996 og frem til juli 2007, med
søkeordene «liver metastases», «liver resection», «colorectal cancer», «randomised controlled trial», «systematic review» og «metaanalysis». Prospektive studier og oversiktsartikler fra de siste ti årene ble prioritert
(1997–2007). Enkelte eldre studier av historisk verdi er inkludert. Kun artikler publisert
på engelsk, norsk, dansk eller svensk ble
vurdert. Vi fant ingen randomiserte studier
der kirurgisk behandling av levermetastaser
(leverreseksjon) sammenliknes med ikkekirurgisk behandling. Kunnskapsgrunnlaget
om effekter av levermetastasekirurgi (perioperative komplikasjoner og overlevelse) bygger stort sett på ikke-randomiserte retrospektive pasientserier. Flere av disse studiene
er oppsummert i oversiktsartikler (10–12).
Disse er sentrale også i vår fremstilling, men
i tillegg har vi referert til enkelte andre viktige publikasjoner, først og fremst av nyere
dato.
Indikasjoner
Elektiv leverreseksjon for metastaser ble introdusert for mer enn 40 år siden (13). Mellom 20–30 % av pasientene med metastatisk
kolorektal kreftsykdom har spredning kun
til leveren og er potensielle kandidater for
leverreseksjon (4). På tross av økende oppmerksomhet rundt oppfølging etter primærbehandling av pasienter med kolorektal kreft
har kun et fåtall av pasientene med levermetastaser (< 10 %) frem til nå blitt funnet

Hovedbudskap
■

■

■

■

Levermetastaser er hyppig hos pasienter med avansert kolorektal kreft, men
leverreseksjon har vært utført i begrenset omfang
Etter leverreseksjon er femårsoverlevelsen 30–50 %, mens femårsoverlevelse er uvanlig hos pasienter som
ikke gjennomgår leverreseksjon
I kombinasjon med andre behandlingsmodaliteter kan nå flere pasienter
tilbys operativ behandling
Aktuelle pasienter bør henvises liberalt
til en behandlingsenhet med leverkirurgisk kompetanse
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egnet for metastasekirurgi (3, 14–17). Pasientrelaterte faktorer (alder, komorbiditet)
og sykdomsrelaterte faktorer (avansert kreftsykdom med flere organmanifestasjoner, utbredt sykdom i leveren, manglende lokoregional sykdomskontroll) har gitt begrensninger. Bedret preoperativ bildediagnostikk (18)
sammen med kombinerte behandlingsstrategier som neoadjuvant kjemoterapi, portveneembolisering, ablative teknikker, sekvensielle reseksjoner og spesielle reseksjoner
med rekonstruksjon av kar og autotransplantasjon, har ført til at en større pasientandel
med levermetastaser fra kolorektal kreft nå
kan vurderes for leverreseksjon (19, 20)
(fig 1).
På tross av utvidede indikasjoner og nye
muligheter, vil god seleksjon av egnede pasienter være nødvendig (11, 19–21). Pasientens generelle helse og egenmotivasjon er
viktig. Men også måten informasjon om behandlingsalternativer formidles på spiller en
rolle for de avgjørelser som tas i samråd med
pasienten (22).

Prognostiske faktorer
Aktuelle pasienter bør henvises liberalt til utredning og vurdering med tanke på levermetastasekirurgi (23, 24). Lungemetastaser er
ingen kontraindikasjon hvis de er resektable
og pasienten tåler lungekirurgi (11, 25, 26).
Pasientens generelle funksjonsnivå er viktigere enn den kronologiske alderen (27).
Alder alene er ikke en entydig prognostisk
faktor. En viss seleksjonsskjevhet er sannsynlig i de publiserte pasientseriene, der eldre
pasienter med god funksjonsstatus trolig er
overrepresentert (28). I en populasjonsbasert
studie (3) var både alder (≤ 75 år), antall
levermetastaser ( 1 versus 2–3 versus > 3)
og størrelsen på levermetastasene (≤ 50 mm)
uavhengige prediktive faktorer for om leverreseksjon ble utført. Gjennomført leverreseksjon var sammen med alder (± 75 år), primærstadium (Dukes’ stadium A-C), levermetastasestørrelse (≤ 50 mm) og unilobær
versus bilobær metastaseutbredelse uavhengige prognostiske faktorer for overlevelse
(3). I en pasientserie med 1 000 pasienter var
følgende variabler assosiert med dårlig prognose: ekstrahepatisk spredning, ikke-frie

Figur 1 Fordeling og prognose av resektable og ikke-resektable levermetastaser

reseksjonskanter, lymfeknutemetastaser av
primærtumor, kort intervall fra primæroperasjon til påvisning av levermetastaser (< 12
måneder), > 1 levermetastaser, største metastase > 50 mm i diameter og preoperativ karsinoembryonalt antigen (CEA) > 200 ng/ml
(29). Langtidsobservasjoner gir også støtte
for en slik oppfatning (28). Andre er likevel
mer opptatt av at leverreseksjon er indisert
så lenge en radikal reseksjon kan gjennomføres, med en restlever som har tilstrekkelig
volum og funksjon (11, 23, 24).
Fri reseksjonskant i forhold til gjenværende lever er viktig, men 10 mm fri margin
er nå mer et operasjonsteknisk mål enn et
onkologisk absolutt krav. Histologisk fri
kant (> 1 mm) er tilstrekkelig (11, 28, 30).
Ekstrahepatisk kreftsykdom, unntatt resektable lungemetastaser, indikerer en dårlig
prognose (31, 32) og har tidligere vært ansett som en absolutt kontraindikasjon mot
leverreseksjon. Levermetastaser som infilt-

rerer diafragma er imidlertid å anse som resektable hvis resektatet (leverresektat + del
av diafragma) kan fjernes med frie vevsmarginer. Peroperativ påvisning av lymfeknutemetastaser i ligamentum hepatoduodenale
eller i leverhilus eller påvisning av resektable peritoneale metastaser var tidligere absolutte kontraindikasjoner mot leverreseksjon. Flere hevder imidlertid nå at leverreseksjon bør vurderes og utføres om alle
metastatiske sykdomsmanifestasjoner kan
fjernes kirurgisk (23, 33).
Karsinoembryonalt antigen er en tumormarkør som benyttes i stor grad i oppfølgingen etter primærbehandlingen av kolorektal
kreft (14, 34). Selv om forhøyet nivå har
vært knyttet til dårlig prognose etter leverreseksjon (19), er det usikkert hvor stor betydning denne enkeltfaktoren skal tillegges (35).
Når enkeltpasienter vurderes, vil ulike prognostiske faktorer kunne ha betydning – også
for å kunne gi støtte til den pasienten som

Figur 2 CT- og MR-bilde av levermetastase i segment 5 (se pilen). Peroperativt bilde etter reseksjon av metastasen
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seksjonen holdes under 5 mm Hg, er faktorer
som bidrar til minimal peroperativ blødning
(43). En stor andel av leverreseksjonene gjøres i dag uten at per- eller postoperativ blodtransfusjon blir nødvendig.
For å oppnå det onkologiske målet må alt
tumorvev i leveren fjernes, og reseksjonsflatene må være uten tegn til tumorinfiltrasjon.
Samtidig bør man ikke fjerne mer friskt
levervev enn nødvendig. Derfor er ikke-anatomiske begrensede reseksjoner helt adekvate når dette er mulig ut fra onkologiske hensyn.
Postoperative komplikasjoner

Figur 3 Couinauds klassifikasjon av de åtte leversegmentene. Segment 1 (lobus caudatus) –
4 utgjør venstre leverhalvdel, mens segment 5–8 utgjør høyre halvdel

kanskje under tvil kunne opereres, men som
av ulike grunner selv velger å avstå (22). Det
at en operasjon eventuelt kan gjennomføres,
er ingen automatisk indikasjon for at operasjonen skal gjennomføres (21).
Tverrfaglig samarbeid –
multimodal behandling

Preoperativ vurdering og gjennomføring av
behandlingen forutsetter nært samarbeid mellom flere spesialiteter og avdelinger. Høykompetent radiologisk ekspertise er særdeles
viktig. I tillegg til selve sykdomsutbredelsen
og vurdering av pasientens funksjonsstatus,
er rekkefølge eller kombinasjoner av ulike
behandlingsmodaliteter viktige elementer i
denne tverrfaglige tilnærmingen. Dialog mellom kirurg og onkolog er spesielt viktig for
å ivareta det kliniske ansvaret og informasjonen overfor pasienten. Hensikten med den
preoperative vurderingen er å identifisere
operable pasienter med resektable levermetastaser. Utredning av disse pasientene omfatter CT av thorax og abdomen som basisundersøkelser. Magnettomografi (MR) av
leveren er ved noen avdelinger en del av den
preoperative bildediagnostikken (36, 37)
(fig 2). I Norge er mulighetene for positronemisjonstomografi (PET) sterkt begrenset
foreløpig. Men denne bildemodaliteten
sammen med andre undersøkelser vil trolig
kunne gi ytterligere informasjon om mulige
fjernmetastaser og dermed bedre seleksjonen av pasienter for metastasekirurgi
(38, 39).
Leverbiopsi

Risiko for tumorspredning i stikkanalen og
en signifikant redusert overlevelse hos biopserte pasienter, gjør at perkutan levermeta52

stasebiopsi hos operable pasienter med
potensielt resektable levermetastaser ikke
skal gjøres (40). Dette gjelder også om man
peroperativt i forbindelse med den primære
colon- eller rectumoperasjonen identifiserer
levermetastaser som ikke var erkjent preoperativt, men som kan være resektable.
Gjennomføring av leverreseksjon

Alle leverens segmenter (fig 3) er tilgjengelig for reseksjon, enten dette gjøres som en
formell anatomisk reseksjon (f.eks. høyresidig hemihepatektomi der segmentene 5,
6, 7 og 8 er med i resektatet), reseksjon av
ett eller to definerte segmenter (f.eks. segment 3 eller 5), eller ikke-anatomiske reseksjoner der man gjør begrenset kilereseksjon
eller fjerner deler av ett eller flere tumorbærende segmenter. Gjenværende segmenter av leveren må ha bevart blodsirkulasjon
og galledrenasje for å redusere risikoen
for postoperative infeksjoner, gallelekkasje
og leversvikt. Ved større formelle reseksjoner bør restlever utgjøre minst 30 % av
det opprinnelige levervolumet (19). Hos
pasienter som har tegn til kronisk leversykdom eller som har gjennomgått neoadjuvant kjemoterapi, må restlever være
vesentlig større for å unngå postoperativ
leversvikt.
Intraoperativ ultralydundersøkelse av leveren er verdifullt for å kunne påvise levermetastaser og er en integrert del av operasjonen (41). I tillegg er intraoperativ ultralyd
veiledende i selve reseksjonen, der ikke minst
relasjoner mellom metastaser og lever-/portvener eller intrahepatiske galleganger er viktige (41, 42). Bedret operativ teknikk, god
vaskulær kontroll og god generell anestesi
der sentralt venetrykk (CVP) i løpet av re-

De mest alvorlige kirurgiske komplikasjonene er postoperative abdominale infeksjoner
(5–15 %), gallelekkasje (1–5 %) og blødning (1–3 %) (12, 19). Postoperativ leversvikt forekommer sjelden (< 1 %). Pasientgruppen har på bakgrunn av en relativt høy
alder og underliggende kreftsykdom økt risiko for generelle postoperative komplikasjoner som for eksempel hjerte- og lungekomplikasjoner. Alvorlige kardiale komplikasjoner er sjeldne. De fleste pasientene er
tilbake til sitt preoperative funksjonsnivå
innen få uker, senest innen tre måneder, etter
leverreseksjonen (44). Perioperativ mortalitet relatert til leverreseksjoner er betydelig
redusert de siste ti årene, men 30 dagers mortalitet angis fortsatt å være mellom 3–6 %
(9, 12, 19).
Neoadjuvant kjemoterapi

Nye cytostatika (oksaliplatin, irinotekan)
har bedre responsrater på kolorektale levermetastaser enn tidligere brukte cytostatika
(8). Denne muligheten er forsøkt utnyttet ved
å tilby neoadjuvant kjemoterapi til pasienter
med primære ikke-resektable levermetastaser for dermed å kunne gjøre metastasene resektable. I en fransk studie (45) kunne vel
12 % av pasientene med primære ikke-resektable levermetastaser opereres etter gjennomgått neoadjuvant kjemoterapi, og overlevelsen hos disse pasientene (33 % femårsoverlevelse) var ikke dårligere enn hos dem
som hadde primære resektable levermetastaser. Det pågår randomiserte studier som vurderer om neoadjuvant kjemoterapi gitt til pasienter med primære resektable levermetastaser kan bedre prognosen.
Portveneembolisering

Hvis det påvises flere metastaser i leveren
eller disse er lokalisert slik at en utvidet og
omfattende reseksjon av leveren er nødvendig, kan gjenværende leverrest bli for liten
for å opprettholde leverfunksjonen postoperativt. For å redusere risikoen for postoperativ leversvikt, kan preoperativ portveneembolisering vurderes (20, 46). Portvenegrenen
til den delen av leveren som er planlagt fjernet blir embolisert, for på den måten å stimulere til hypertrofi av den andre leverhalvdelen. Prosedyren utføres 4–6 uker før planlagt leverreseksjon.
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Overlevelse

Basert på en rekke rapporter fra ulike deler av
verden oppgis femårsoverlevelsen etter leverreseksjon å være mellom 30–50 % (10–12,
14, 19, 20, 28, 32). To tredeler av pasientene
er uten tegn til residiv av sin kreftsykdom
(12). Hvordan pasientene er selektert, hvordan preoperativ utredning og behandlingen er
gjennomført samt hvilken tilleggsbehandling
enkelte pasienter eventuelt har fått, er det vanskelig å få detaljert informasjon om. I tillegg
er både oppfølgingstiden og omfanget av etterundersøkelsene varierende (12). Selv om
randomiserte studier mangler, er leverreseksjon åpenbart et viktig behandlingstilbud for
en rekke pasienter med levermetastaser.
Oppfølging etter gjennomført
leverreseksjon

Nye metastaser blir påvist hos minst en
tredel av pasientene som har gjennomgått
leverreseksjon (12). Om lag 90 % vil bli diagnostisert i løpet av de første to årene og 60 %
får påvist nye levermetataser (19). Mellom
20–30 % av disse pasientene vil kunne vurderes for ny leverreseksjon (10, 14, 19). Selv
om reoperasjon ofte kan være teknisk mer
krevende, er det ifølge en ny metaanalyse
ikke større morbiditet eller mortalitet knyttet
til reoperasjoner for levermetastaser, og langtidsoverlevelsen etter rereseksjon er den samme som etter primære leverreseksjoner (10).
Oppfølging er derfor spesielt viktig for pasienter som kan være aktuelle for ny leverreseksjon eller som kan være aktuelle for lungemetastasekirurgi. Hvordan denne etterkontrollen best skal gjennomføres, er uavklart
(14, 15, 47). Uten at overlevelsesgevinst
eller kostnad-nytte-forhold er godt vitenskapelig dokumentert, anbefaler noen å gjøre
CT av lever og lunger 2–4 ganger årlig de
første to årene etter leverreseksjonen. Senere
gjøres CT-kontroll to ganger årlig i inntil fem
år. Dette gjennomføres i kombinasjon med
CEA-blodprøver hver tredje måned (11, 47).

Konklusjon
Leverreseksjon er et etablert kirurgisk behandlingstilbud. Behandlingen bedrer overlevelsen for en rekke pasienter med levermetastaser fra kolorektal kreft. Kriterier for god
pasientseleksjon, valg av eventuelt kombinerte behandlingsmodaliter eller rekkefølgen av slike, videreutvikling av bedre kirurgiske teknikker og oppfølging av pasientene
etter operasjon er blant de mange utfordringer som fortsatt trenger nærmere avklaring.
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Oversiktsartikkel

Lokal ablasjon av kolorektale levermetastaser –
en systematisk oversikt
54–6

Sammendrag
Bakgrunn. Lokal ablasjon er en betegnelse på metoder som benyttes for
å destruere svulster in situ ved å eksponere svulstene for varme, kulde eller
kjemiske substanser. Formålet med
denne studien er å gi en systematisk
oversikt over langtidsoverlevelse etter
lokal ablasjon av ikke-resektable kolorektale levermetastaser.
Materiale og metode. Systematisk litteratursøk ble gjort etter studier hvor
en eller flere av følgende modaliteter
var brukt i behandlingen av kolorektale
levermetastaser: radiofrekvensablasjon, kryoablasjon, laserablasjon, etanolinjeksjon, mikrobølgeablasjon eller
fokusert ultralyd med høy intensitet.
Studier med minst 20 pasienter,
median oppfølging på minst to år og
rapportert pasientoverlevelse ble vurdert for inklusjon.
Resultater. Åtte ikke-randomiserte
studier med i alt 669 pasienter ble
inkludert. Studiene omhandlet følgende modaliteter: radiofrekvensablasjon (n = 4), kryoablasjon (n = 3) og
laserablasjon (n = 1). Median oppfølging var 24–35 måneder og median
overlevelse var 24–35 måneder. Det
var ingen åpenbare forskjeller i korttidsoverlevelse for de ulike metodene.
Femårsoverlevelse ble rapportert i tre
studier og var på 7–30 %.
Fortolkning. Datagrunnlaget med hensyn på langtidsoverlevelse etter lokal
ablasjon av ikke-resektable kolorektale
levermetastaser er begrenset. Langtidsoverlevelsen etter lokal ablasjon av
ikke-resektable kolorektale levermetastaser synes ikke å være like høy som
hos pasienter med resektable kolorektale levermetastaser som reseceres.
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> Se også side 14
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Metastaser i leveren er vanlig ved kolorektal
cancer. Historiske data tyder på at median
overlevelse ved ubehandlede kolorektale
levermetastaser er 6–12 måneder (1, 2).
Leverreseksjon er et etablert potensielt kurativt tilbud til selekterte pasienter med kolorektale metastaser begrenset til lever, med
femårsoverlevelse på 30–50 % (3–5). Anslagsvis 10–15 % av pasienter med levermetastaser kan tilbys leverreseksjon (6).
Pasienter med ikke-resektable kolorektale
levermetastaser uten ekstrahepatisk spredning er gjenstand for spesiell interesse fordi
lokal ablasjon gjør det mulig å oppnå lokal
tumorkontroll og dermed gjøre pasienten tumorfri, noe som kan føre til økt langtidsoverlevelse. Lokal ablasjon av leversvulster
ble aktualisert etter at intraoperativ ultralyd
på slutten av 1980-årene gjorde det mulig å
visualisere dyptliggende leversvulster (7).
Metoder for lokal ablasjon i klinisk bruk er
radiofrekvensablasjon, kryoablasjon, laserablasjon, etanolinjeksjon, mikrobølger og
høyintensitetsfokusert ultralyd (8).

Tekniske aspekter
Lokal vevsødeleggelse kan oppnås ved å
eksponere vev for lave eller høye temperaturer eller ved å injisere kjemiske substanser i
vevet. Ved nedkjøling oppstår irreversibel
vevsskade ved temperaturer lavere enn –20
til –30 °C (9). Vevsødeleggelsen skyldes
blant annet at det dannes intracellulære iskrystaller som ødelegger cellemembraner
og organeller og fører til mikrovaskulær
skade (10). Vevets respons på oppvarming er
avhengig av temperatur og behandlingstid
(11). Ved temperaturer opp mot 45 °C induseres hovedsaklig reversible forandringer
(12). Ved temperaturer over 60 °C oppstår
irreversibel celleskade etter kort tid (8). Maligne svulster antas å være mer følsomme
for høye temperaturer enn normalt vev (13).
Lokale ablasjonsprosedyrer utføres som regel ved at en energiapplikator plasseres i tumor via perkutan, laparoskopisk eller åpen

tilgang, oftest med ultralyd som bildeveiledning. For å oppnå adekvat behandling er det
ønskelig å lage en vevsødeleggelse som inkluderer både tumor og en omliggende randsone på 0,5–1 cm. Tumor og randsone forblir in situ etter behandlingen, og inngrepets
radikalitet må vurderes ved gjentatte postoperative bildeundersøkelser. I det følgende
gis en kort oversikt over metoder i klinisk
bruk for behandling av kolorektale levermetastaser.
Radiofrekvensablasjon

Radiofrekvensablasjon bygger på elektrokirurgiske prinsipper kjent fra 1920-årene (14),
og ble beskrevet brukt som behandling av
leversvulster i 1993 (15). Metoden kan betraktes som en videreutvikling av kirurgisk
diatermi. En aktiv elektrode plasseres i
tumor, en nøytralelektrode festes på pasientens hud og vekselstrøm sendes gjennom
pasienten. Den aktive elektroden er mindre
enn nøytralelektroden, noe som fører til høy
strømtetthet i vevet rundt den aktive elektroden og dermed lokal vevsoppvarming. Flere
ulike systemer og en rekke elektrodetyper er
i klinisk bruk (16).
Kryoablasjon

Kryoablasjon er en av de eldste metodene for
lokal ablasjon av leversvulster. Tidlig i 1960årene ble det utviklet kryokirurgiske systemer hvor flytende nitrogen med en temperatur på –196 °C ble ført gjennom en probe,
noe som gjorde det mulig å generere avgrenset avaskulær nekrose dypt i parenkymatøse
organer. Det ble senere utviklet systemer basert på ekspansjon av høytrykks argongass, et
prinsipp som ga raskere nedkjøling (17).

Hovedbudskap
■

■

■

Datagrunnlaget på langtidsoverlevelse
etter lokal ablasjon av ikke-resektable
kolorektale levermetastaser er begrenset
Det er vanskelig å trekke sikre konklusjoner vedrørende mulige forskjeller
i langtidsoverlevelse etter ulike typer
lokal ablasjon
Langtidsoverlevelse etter lokal ablasjon
av kolorektale levermetastaser synes
ikke å være like god som etter kirurgisk
reseksjon
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Laserablasjon

Laser ble første gang beskrevet brukt i behandlingen av leversvulster i 1983 (18). Ved
ablasjon av parenkymatøse organer benyttes
oftest en neodymium-yttrium-aluminiumgarnet (Nd-YAG) laser med en bølgelengde
på 1 064 nm. Laserlyset føres gjennom en
eller flere fleksible optiske fibre i kontakt
med vevet som skal behandles. Den biologiske effekten i vevet skyldes at energien i
laserfotonene omdannes til varme ved at
laserlyset absorberes av naturlig forekommende kromoforer i vevet (19).

Tabell 1 Inkluderte studier på radiofrekvensablasjon

Referanse

År

Antall
pasienter

Median
oppfølging
(md.)

Overlevelse (%)
Median
(md.)

1 år 2 år 3 år 5 år

Joosten (24)

2005

28

25

–

93

75

–

–

Machi2 (25)

2006

100

25

28

90

611

42

31

Sørensen (26)

2007

100

24

32

87

62

46

–

Siperstein3 (27)

2007

234

24

24

771

491

20

18

1

Estimert fra figur i originalartikkel
Ekstrahepatisk spredning hos 19 % av pasientene
3 Ekstrahepatisk spredning hos 24 % av pasientene
2

Andre metoder

Injeksjon av etanol direkte i leversvulster ble
rapportert i midten av 1980-årene (20). Skademekanismen antas å være proteindegradering og cellulær dehydrering. Mikrobølgeablasjon av leversvulster ble beskrevet sent i
1980-årene. Vannmolekyler i vevet absorberer energi fra mikrobølgestrålen og gir lokal
vevsoppvarming. Mikrobølgeablasjon av
leversvulster har nesten utelukkende vært
brukt i asiatiske land (21). Fokusert ultralyd
med høy intensitet er en ikke-invasiv metode
hvor en fokusert akustisk bølge genererer lokal vevsoppvarming. Den kliniske erfaringen med denne metoden er begrenset (22).
Lokal ablasjon benyttes i økende grad i behandlingen av maligne leversvulster. Langtidsoverlevelse etter lokal ablasjon av kolorektale levermetasataser er ikke undersøkt.
Formålet med denne studien er å gi en systematisk oversikt over studier som rapporterer
langtidsoverlevelse etter lokal ablasjon av
pasienter med ikke-resektable kolorektale
levermetastaser.

Materiale og metode
Elektronisk litteratursøk ble gjort 15.11.
2007 i Medline, Embase og Cochrane Central Register of Controlled Trials etter studier publisert i perioden 1980–2007 hvor en
eller flere av følgende modaliteter var brukt
i behandlingen av kolorektale levermetastaser: radiofrekvensablasjon, kryoablasjon, laserablasjon, etanolinjeksjon, mikrobølgeablasjon eller fokusert ultralyd med høy intensitet. Søkestrategi er beskrevet i e-ramme
1. Det ble gjort søk etter systematiske oversikter i Cochrane Database of Systematic
Reviews. Systematiske oversikter utarbeidet
av Cochrane Hepato-Biliary Group og
Cochrane Colorectal Cancer Group ble
gjennomgått manuelt.
Vurdert for inklusjon ble studier med minst
20 pasienter og median oppfølging to år eller
lenger som rapporterte pasientoverlevelse.
Publikasjoner uten sammendrag ble ekskludert. Studier av heterogene pasientpopulasjoner ble vurdert for inklusjon hvis oppfølging og overlevelse var spesifisert for pasienter med kolorektale levermetastaser
behandlet med hver modalitet. Studier der
hovedformålet var å undersøke effekten av
kjemoterapiregimer i kombinasjon med lokal ablasjon, ble ekskludert.
Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2008; 128

Tabell 2 Inkluderte studier på kryoablasjon
Overlevelse (%)
Median
oppfølging
(md.)

Median
overlevelse
(md.)

Referanse

År

Antall
pasienter

Weaver (28)

1995

47

26

26

791

62

–

–

Ruers (29)

2001

30

26

32

76

61

371

–

Bageacu2 (30)

2007

53

25

–

86

571

34

–

1
2

1 år 2 år 3 år 5 år

Estimert fra figur i originalartikkel
Både resektable og ikke-resektable pasienter

Tabell 3 Inkluderte studier på laserablasjon
Overlevelse (%)

Referanse
Christophi (31)
1

År

Antall
pasienter

Median
oppfølging
(md.)

Median
overlevelse
(md.)

2004

77

35

35

1 år 2 år 3 år 5 år
961

751

48

7

Estimert fra figur i originalartikkel

Studiene ble vurdert for inklusjon basert
på opplysninger i publikasjonens sammendrag. Hvis det var tvil om en studie oppfylte
inklusjonskriteriene, ble publikasjonen innhentet i fulltekst. Data ble ekstrahert fra alle
inkluderte studier og ført inn i et standardisert skjema. Studienes metodologiske kvalitet ble klassifisert i kategoriene I–IV, der kategori I er randomiserte kontrollerte studier,
II er ikke-randomiserte kontrollerte studier,
III deskriptive studier og IV er ekspertvurderinger (23).
Det elektroniske søket identifiserte i alt
1 018 publikasjoner. Av disse ble åtte studier
med til sammen 669 pasienter inkludert. Studiene omhandlet følgende modaliteter: radiofrekvensablasjon (n = 4) (24–27), kryoablasjon (n = 3) (28–30) og laserablasjon (n = 1)
(31). Ekstraherte data fra de inkluderte studiene er presentert i tabellene 1–3 (24–31).
Adjuvant eller neoadjuvant kjemoterapi ble
benyttet i varierende grad i alle inkluderte studier. Søk i Cochrane Database of Systematic
Reviews og manuell gjennomgang av oversikter publisert av Cochrane Hepato-Biliary
Group og Cochrane Colorectal Cancer Group

identifiserte ingen aktuelle systematiske
oversikter.

Overlevelse
Alle inkluderte studier var ikke-randomiserte deskriptive studier (evidenskategori
III). I de fleste studiene ble data registrert i
en prospektiv database og analysert retrospektivt. Ingen av studiene presenterte styrkeberegninger vedrørende antall inkluderte
pasienter eller varighet av oppfølging. Det
uttalte formålet med seks av studiene var
evaluering av langtidsoverlevelse etter behandlingen. Fem av de åtte inkluderte studiene spesifiserte ikke inklusjons- og eksklusjonskriterier med hensyn til antall eller største diameter på levermetastasene som ble
akseptert for lokal ablasjon.
Av de 1 018 vurderte publikasjonene som
ble identifisert i det elektroniske søket, oppfylte åtte studier med totalt 669 pasienter
inklusjonskriteriene. Ingen studier av mikrobølgeablasjon, etanolinjeksjon eller fokusert
ultralyd med høy intensitet oppfylte inklusjonskriteriene. Den høye andelen studier
som ikke kunne inkluderes skyldes at mange
55
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originalstudier besto av heterogene pasientpopulasjoner, at de hadde kort eller ikke-definert oppfølgingstid eller at pasientoverlevelse ikke var angitt ved standardiserte tidspunkter. Mange av de identifiserte studiene
var oversiktsartikler uten originaldata og ble
derfor ikke inkludert.

Diskusjon
En ikke-randomisert ikke-kontrollert design
ble brukt i alle studiene som ble inkludert i
denne systematiske oversikten. Dette er en
metodisk svak studiedesign som er følsom
for seleksjonsskjevhet. Pasienter som blir
behandlet med lokal ablasjon, inngår i et
komplekst multidisiplinært behandlingsopplegg med repeterte kirurgiske og radiologiske intervensjoner, lokale ablasjonsprosedyrer og adjuvant og neoadjuvant kjemoterapi.
Observert pasientoverlevelse i ikke-randomiserte serier er et resultat både av seleksjonsskjevhet og den kumulerte effekten av
det multidisiplinære behandlingsregimet og
kan ikke sikkert knyttes til én enkelt behandlingskomponent (32).
Formålet med seks av de inkluderte studiene var evaluering av langtidsoverlevelse.
Til tross for dette var oppfølgingen i studiene generelt for kort til å trekke sikre konklusjoner om langtidsoverlevelse. Bare tre studier oppga femårsoverlevelse, med 18 % og
31 % for radiofrekvensablasjon (tab 1) og
7 % for laserablasjon (tab 3). Disse studiene
illustrerer at en høy andel pasienter med ettårs-, toårs- og treårsoverlevelse ikke nødvendigvis fører til en høy andel pasienter med
langtidsoverlevelse og understreker viktigheten av langtidsoppfølging. Studier som
ble identifisert i det elektroniske søket, men
som ikke oppfylte inklusjonskravene på grunn
av for kort observasjonstid eller manglende
opplysninger om observasjonstid, har rapportert femårsoverlevelse på 26 % for radiofrekvensablasjon (33), 26 % for kryoablasjon
(34) og 33 % for laserablasjon (35). Det antydes at det er mulig å oppnå en femårsoverlevelse på rundt 30 % hos selekterte pasienter med ikke-resektable kolorektale levermetastaser etter lokal ablasjon. Det er
imidlertid vanskelig å tolke disse studiene
fordi et lite antall pasienter av den totale studiepopulasjonen er fulgt lenge nok til å kunne generere data om langtidsoverlevelse.
Konklusjon
I kontrast til det sparsomme datagrunnlaget
som eksisterer for langtidseffekten av lokal
ablasjon, tyder data fra flere store pasientmaterialer på at leverreseksjon gir en klar overlevelsesgevinst sammenliknet med historiske kontrollpersoner, med femårsoverlevelse
på 37–58 % og tiårsoverlevelse på 22–26 %
(3–5). Enkelte har argumentert for at lokal
ablasjon bør sammenliknes med leverreseksjon i randomiserte studier (26). Randomiserte studier som sammenlikner lokal ablasjon og leverreseksjon hos resektable pasienter kan oppfattes som uetiske fordi
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langtidsoverlevelse er veletablert etter leverreseksjon, men ikke etter lokal ablasjon
(36). Randomiserte studier der man sammenlikner effekten av ulike former for lokal
ablasjon eller lokal ablasjon og kjemoterapi
er både praktisk og etisk gjennomførbare. I
2002 startet en randomisert multisenterstudie der pasienter med ikke-resektable kolorektale levermetastaser blir randomisert til
kjemoterapi eller kjemoterapi pluss radiofrekvensablasjon (37). Denne studien, som
nylig er lukket for inklusjon, vil ventelig
kunne besvare om lokal ablasjon fører til
bedret overlevelse sammenliknet med kjemoterapi for pasienter med ikke-resektable
kolorektale levermetastaser.
e-ramme 1 finnes i artikkelen på www.tidsskriftet.no
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Aktuelt

Radiofrekvensablasjon
av kolorektale levermetastaser
Sammendrag
Bakgrunn. Radiofrekvensablasjon er
en metode for termisk destruksjon av
solide svulster ved hjelp av elektrisk
strøm.

Lars Frich*
larsfrich@hotmail.com
Kirurgisk klinikk
Rikshospitalet
og
Intervensjonssenteret
Rikshospitalet
0027 Oslo

Materiale og metode. Av de 23 pasientene med ikke-resektable levermetastaser som ble behandlet med radiofrekvensablasjon ved Rikshospitalet
i perioden 2003–06, ble 17 pasienter
med kolorektale levermetastaser inkludert i en prospektiv ikke-randomisert
studie med standardisert oppfølging.

Knut Brabrand
Trond Mogens Aaløkken
Bilde- og intervensjonsklinikken
Rikshospitalet

Resultater. Én metastase ble behandlet
hos hver pasient. Radiofrekvensablasjon
ble kombinert med leverreseksjon hos
sju pasienter. Median oppfølging etter
ablasjon var 29 måneder (14–55 måneder). Median overlevelse var 29 måneder. Ettårs-, toårs- og treårsoverlevelse
var henholdsvis 100 %, 67 % og 67 %.
Under oppfølging ble det påvist lokal
tumorprogresjon på behandlingsstedet
hos åtte pasienter, intrahepatiske residiv ikke relatert til behandlingsstedet
hos åtte og ekstrahepatiske residiv hos
ni. Fire pasienter med tumorresidiv
i lever ble rebehandlet i kurativ hensikt.

Ivar P. Gladhaug
Kirurgisk klinikk
Rikshospitalet
og
Kirurgisk avdeling
Fakultetsdivisjon Rikshospitalet
Universitetet i Oslo

Fortolkning. Det er mulig å oppnå langtidsoverlevelse etter radiofrekvensablasjon hos selekterte pasienter med
ikke-resektable kolorektale levermetastaser. Lokal tumorprogresjon samt
intrahepatisk og ekstrahepatisk tumorresidiv er hyppig etter antatt adekvat
radiofrekvensablasjon. Systematisk
oppfølging kan identifisere pasienter
med tumorresidiv som kan tilbys ny
behandling i kurativ hensikt. Leverreseksjon bør fortsatt være førstevalg
for pasienter med resektable kolorektale levermetastaser.

Data fra 11 av de 17 pasientene som
inngår i denne studien, er tidligere
publisert i Journal of Vascular and
Interventional Radiology (1)
Oppgitte interessekonflikter: Ingen
> Se også side 14
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Leverreseksjon har vært ansett som det
eneste kurative tilbudet til pasienter med kolorektale metastaser begrenset til lever, med
femårsoverlevelse på 30–50 % (2–5). Vanlige forutsetninger for å kunne tilby leverreseksjon i kurativ hensikt er at primærtumor
er fjernet, at det ikke foreligger ekstrahepatisk spredning, at levermetastasen(e) er teknisk resektable og at den gjenværende lever
har tilstrekkelig leverreserve (6). Anslagsvis
10–15 % av pasientene med kolorektale levermetastaser kan tilbys leverreseksjon (7).
Hos utvalgte pasienter med ikke-resektable
levermetastaser uten ekstrahepatisk spredning kan radikal behandling oppnås ved
lokal destruksjon eller en kombinasjon av
lokal destruksjon og leverreseksjon.
Radiofrekvensablasjon er en metode for
termisk destruksjon av solide svulster ved
hjelp av elektrisk strøm (8). En aktiv elektrode plasseres i svulsten som skal behandles, og en nøytralplate plasseres på pasientens hud. Vekselstrøm sendes deretter gjennom den sluttede kretsen. Høy strømtetthet i
vevet nær den aktive elektroden fører til lokal varmeutvikling. Ved temperaturer over
55–57 °C devitaliseres vevet (9). Vi presenterer vår erfaring med radiofrekvensablasjon i en pasientpopulasjon med ikke-resektable kolorektale levermetastaser.
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Materiale og metode
Fra 2003 til 2006 ble 23 pasienter med ikkeresektable levermetastaser behandlet med
radiofrekvensablasjon ved Rikshospitalet. Alle
pasienter ble vurdert for inklusjon i en ikkerandomisert prospektiv studie vurdert og tilrådd av regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Endepunkter i studien var registrering av komplikasjoner,
tumorresidiv og pasientoverlevelse. Samtykkeerklæring ble innhentet fra alle pasienter.
De viktigste inklusjonskriterier i studien
var:
– Ikke-resektabel kolorektal levermetastase
– 4 cm som største diameter på tumor som
skulle behandles med radiofrekvensablasjon
– Ikke kjent ekstrahepatisk spredning på operasjonstidspunktet
– Radikal behandling av levermetastaser
mulig ved radiofrekvensablasjon eller
kombinasjon av radiofrekvensablasjon og
leverreseksjon
Seks pasienter ble behandlet med radiofrekvensablasjon, men ikke inkludert i
studien av følgende årsaker: ikke-kolorektal
levermetastase (n = 1), tumordiameter > 4
cm (n = 2), ekstrahepatisk spredning erkjent
under inngrepet (n = 3).
Preoperativ utredning

Vurdering av resektabilitet av den enkelte
svulst ble gjort av leverkirurger basert på
preoperativ CT eller MR. Preoperativ biopsi
av operable kolorektale levermetastaser kan
føre til spredning av maligne celler i stikkanalen og redusert pasientoverlevelse (10).
I tråd med gjeldende praksis ved vår institusjon ble det derfor ikke tatt rutinemessig
biopsi av leversvulstene før prosedyren.
Karsinoembryonalt antigen (CEA) ble målt
preoperativt hos alle pasienter. Pasientene
ble undersøkt med kontrastmiddelforsterket
ultralyd 1–2 dager før planlagt inngrep.

Hovedbudskap
■

■

■

Radiofrekvensablasjon er et behandlingsalternativ for pasienter med ikkeresektable kolorektale levermetastaser
Langtidsoverlevelse kan oppnås hos
selekterte pasienter
Repeterte behandlinger kan tilbys ved
residiv
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Figur 1 To ulike elektrodetyper ble benyttet i
perioden 2003–06. Perfusjonselektroden (øverst)
har et isolert hult skaft og en 15 mm uisolert tupp.
Saltvann pumpes gjennom det hule skaftet og ut
i vevet gjennom seks sidehull i tuppen. Paraplyelektroden (nederst) består av et isolert skaft med
ni uisolerte spiler som skyves ut av skaftet etter at
elektroden er plassert i tumor

Tema Kolorektal kreft

(n = 1) ble brukt for å plassere elektroden og
monitorere utbredelsen av vevsødeleggelsen. Optimal elektrodeposisjon ble bestemt
ut fra elektrodens karakteristika samt tumors
geometri og beliggenhet i forhold til intrahepatiske kar. Ablasjon ble gjennomført når
elektrodeposisjonen var akseptabel.
Etter avsluttet ablasjon ble vevsskaden vurdert. Ablasjonen ble ansett for å være adekvat
hvis både tumor og en randsone på minst
0,5–1 cm rundt tumor var behandlet. Elektroden ble reposisjonert hvis tumor ikke ble oppfattet som adekvat behandlet. Det ble gjort
henholdsvis to (n = 13), tre (n = 3) eller fire
(n = 1) elektrodeplasseringer. Stikkanalen ble
koagulert ved hver reposisjonering for å unngå implantasjonsmetastaser. Figur 2a viser en
perfusjonselektrode posisjonert i en tumor.
Postoperativt ses et velavgrenset område som
ikke lader opp kontrastmiddel (fig 2b).

Prosedyre for radiofrekvensablasjon

Oppfølging

To ulike systemer for radiofrekvensablasjon
ble brukt i perioden. Et system med perfusjonselektroder (Elektrotom HiTT 106, Berchtold GmbH & Co, Tuttlingen, Tyskland)
ble benyttet til de første 11 pasientene. Fra
2005 benyttet vi et system med paraplyelektroder (RITA model 1500, RITA Medical
Systems, Mountain View, CA) (fig 1). Kontrastforsterket ultralyd (n = 12), intraoperativ ultralyd uten kontrast (n = 4) eller MR

Alle pasienter ble fulgt opp etter en standardisert protokoll. Multidetektor-CT med koronar reformatering av lever eller kontrastmiddelforsterket ultralyd av lever ble rutinemessig gjort 1–3 dager etter prosedyren. CT
av lever ble gjort etter en og tre måneder,
deretter hver tredje måned inntil 24 måneder, deretter hver 6. måned. Røntgen thorax
eller CT thorax ble tatt hver 6. måned. Karsinoembryonalt antigen og orienterende blodprøver ble tatt ved hver kontroll. Følgende
kriterier for lokal tumorprogresjon ble benyttet:
– Ny lesjon i periferien av det tidligere behandlede området (nodulær type)
– Vevsrand i periferien av det behandlede
området med attenuasjon forskjelling fra
det koagulerte området og normalt leverparenkym (halotype)
– Minst 20 % vekst av det koagulerte områdets største diameter (ekspansiv type)

Figur 2 Kombinert leverreseksjon og radiofrekvensablasjon hos pasient med synkrone kolorektale levermetastaser. Det ble gjort reseksjon av
metastaser i segment 2–3 og 6 og samtidig radiofrekvensablasjon av metastase i segment 8. a) Det
er gjort reseksjon av segment 2–3. En perfusjonselektrode er posisjonert i tumor i segment 8 ved
hjelp av ultralyd b) CT-bilde av samme pasient én
måned etter radiofrekvensablasjon viser et velavgrenset område som ikke lader opp kontrastmiddel (pil). Dette området representerer devitalisert
vev. Stikkanalen er markert med en stjerne
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Disse kriteriene baserer seg på publiserte
mønstre for lokal tumorprogresjon etter radiofrekvensablasjon av kolorektale levermetastaser (11) og etablerte retningslinjer for
vurdering av behandlingsrespons i solide
tumorer (RECIST-kriteriene) (12). Alle pasienter ble initialt kontrollert ved Rikshospitalet. Pasienter som utviklet inoperable
metastaser under oppfølgingen ble henvist
til onkologisk oppfølging for vurdering av
kjemoterapi. Oppslag mot Folkeregisteret
med hensyn til dødsfall ble gjort 31.10. 2007
for alle pasienter. Oppfølging er regnet fra
første radiofrekvensablasjon til dato for oppslag mot Folkeregisteret eller død.

Resultater
Karakteristika for de 17 pasientene er vist i tabell 1. Pasientene hadde én (n = 10), to (n = 3),
tre (n = 2) eller fire (n = 2) levermetastaser
på operasjonstidspunktet. Én metastase ble
behandlet med radiofrekvensablasjon hos
hver pasient. Det ble gjort ablasjon i alle leverens segmenter med unntak av segment 1.

Hos de sju pasientene med mer enn én levermetastase ble én metastase behandlet med
radiofrekvensablasjon og de(n) resterende
levermetastasen(e) med reseksjon. Én leverreseksjon ble utført laparoskopisk. Alle prosedyrer ble utført i narkose, med åpen (n = 7),
perkutan (n = 6) eller laparoskopisk (n = 4)
tilgang. Preoperativ verdi av karsinoembryonalt antigen var over 5 μg/l hos åtte pasienter. Median oppfølging etter første ablasjon
var 29 måneder (spredning 14–55).
Komplikasjoner

En pasient utviklet gastrokutan fistel tre uker
etter radiofrekvensablasjon. Fistelen lukket
seg spontant (13). Én pasient utviklet postoperativ pleuravæske. Ingen andre komplikasjoner relatert til prosedyren ble registrert.
Tumorresidiv

Det ble ikke påvist gjenværende tumor hos
noen pasienter ved kontroll 1–3 dager etter
prosedyren. Ved kontroll én måned etter
radiofrekvensablasjon var nivået av karsinoembryonalt antigen normalisert hos seks av
de åtte pasientene med preoperativt forhøyet
verdi. Lokal tumorprogresjon på behandlingsstedet ble påvist hos åtte pasienter mediant ni måneder (spredning 6–23) etter
radiofrekvensablasjon. Sju av disse ble funnet hos de første 11 pasientene som ble behandlet med perfusjonselektroder. Intrahepatisk residiv ikke relatert til behandlingsstedet
ble funnet hos åtte pasienter mediant ti måneder (spredning 1–24) etter radiofrekvensablasjon. Ekstrahepatiske metastaser ble påvist
hos ni pasienter mediant seks måneder
(spredning 3–12) etter radiofrekvensablasjon. Ekstrahepatiske metastaser var lokalisert til lunge (n = 5), skjelett (n = 2), glandler
i leverhilus (n = 1) og binyre (n = 1). Én pasient fikk residiv av primærtumor i colon. Tre
pasienter var uten tumorresidiv.
Behandling etter tumorresidiv

Fire pasienter med tumorresidiv i lever ble
rebehandlet i kurativ hensikt. To pasienter
ble behandlet med gjentatt radiofrekvensablasjon, én ble leverresecert og én ble levertransplantert. I alt 11 pasienter mottok kjemoterapi etter radiofrekvensablasjon.
Overlevelse

Median overlevelse var 29 måneder. Ettårs-,
toårs- og treårsoverlevelse var henholdsvis
100 %, 67 % og 67 %. Fem pasienter døde i
oppfølgingstiden, henholdsvis 17, 20, 21, 29
og 40 måneder etter radiofrekvensablasjon
(fig 3). To av disse pasientene var behandlet
med radiofrekvensablasjon alene, tre med
kombinert radiofrekvensablasjon og reseksjon. De resterende 12 pasientene er i live
med median oppfølging 36 måneder (spredning 14–55).

Diskusjon
Ubehandlet har pasienter med kolorektale
levermetastaser dårlig prognose, med median
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overlevelse 6–12 måneder (14, 15). I en prospektiv studie av 484 ubehandlede pasienter
med kolorektale levermetastaser ble det funnet median treårsoverlevelse på 0,9 % (16).
Det etablerte behandlingstilbudet for pasienter med ikke-resektable kolorektale levermetastaser er kjemoterapi med forventet median overlevelse 20–22 måneder og treårsoverlevelse 20–25 % (17, 18). I vår studie av
pasienter behandlet med radiofrekvensablasjon var median overlevelse 29 måneder og
treårsoverlevelse 67 %, med 12 av 17 pasienter fortsatt i live.
Pasientene som ble selektert til radiofrekvensablasjon, utgjør en undergruppe med
begrenset sykdom. Det naturlige sykdomsforløpet i denne høyt selekterte pasientgruppen er ikke kjent, men disse pasientene har
sannsynligvis bedre prognose enn pasientpopulasjonene som inkluderes i kjemoterapistudier. Pasientene i vår studie ble behandlet innenfor et komplekst multidisiplinært
felt med gjentatte kirurgiske inngrep, lokale
ablasjonsprosedyrer og adjuvant eller neoadjuvant kjemoterapi. Overlevelsen i vår
studie er derfor påvirket av seleksjonsskjevhet og er et resultat av et multimodalt behandlingsregime. Den foreløpige observasjonstiden er relativt kort, med ni av 17 pasienter fulgt i tre år og ingen pasienter fulgt
i fem år. Langtidsoppfølging vil kunne gi
verdifull informasjon om residivmønster og
langtidsoverlevelse ved standardiserte tidspunkter.
Randomiserte studier er bedre egnet enn
ukontrollerte studier for å undersøke effekten av nye intervensjoner (19). Et grunnleggende prinsipp i kliniske studier er at pasientene skal ha den best mulige behandling.
Randomisering skal bare benyttes når det er
tvil om hvilken behandling som er den beste.
Leverreseksjon er den eneste etablerte kurative behandlingen for kolorektale levermetastaser med godt dokumenterte langtidsresultater i veldefinerte pasientpopulasjoner
(2–5). Tilsvarende langtidsresultater mangler foreløpig for radiofrekvensablasjon. Dette gjør det etter vår mening etisk uakseptabelt å randomisere resektable pasienter til
radiofrekvensablasjon. Randomisering mellom kjemoterapi og radiofrekvensablasjon
kunne ha vært et mulig alternativ for ikke-resektable pasienter som kunne radikalbehandles med ablasjon. Imidlertid forelå det
før oppstart av studien holdepunkter for at
radiofrekvensablasjon ga økt overlevelse sammenliknet med kjemoterapi alene (20, 21).
Vi fant det derfor ikke etisk riktig å randomisere mellom kjemoterapi og radiofrekvensablasjon, og valgte å tilby radiofrekvensablasjon ved vår institusjon i en prospektiv
ikke-randomisert studie.
Den rapporterte forekomsten av lokal tumorprogresjon etter radiofrekvensablasjon
av kolorektale levermetastaser varierer fra
< 5 % til 50 % (22). Det er vanskelig å fastslå
sikkert om lokal tumorprogresjon på behandlingsstedet etter antatt adekvat ablasjon
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skyldes vekst av en ny svulst eller om den
opprinnelige svulsten har vært inkomplett
behandlet (23). I vår studie utviklet åtte av
17 pasienter lokal tumorprogresjon. Sju av
disse ble funnet hos de 11 pasientene som
ble behandlet med perfusjonselektroder,
mens bare ett tilfelle av lokal tumorprogresjon ble observert hos de seks pasientene
som ble behandlet med paraplyelektroder.
Andre sentre som har benyttet perfusjonselektroder har rapportert tilsvarende høye
lokale tumorprogresjonsrater (24, 25). Eksperimentelle studier har vist at dette systemet genererer irregulære og lite forutsigbare
koagulasjonsvolumer (26, 27), noe som kan
være en årsak til den relativt høye lokale tumorprogresjonsraten. Med økende erfaring
med radiofrekvensablasjon reduseres komplikasjoner og forekomsten av lokal tumorprogresjon (28). Vi må anta at denne effekten også gjør seg gjeldende i vårt materiale.
Etablerte risikofaktorer for lokal tumorprogresjon er tumordiameter over 3–4 cm og
sentralt beliggende svulster nær intrahepatiske kar (22, 29). Den ideelle pasient for
radiofrekvensablasjon har en solitær, liten
(< 4 cm), perifert beliggende metastase som
ikke ligger i relasjon til større intrahepatiske
kar. En tumor med slike karakteristika vil
imidlertid ofte være velegnet for tradisjonell
kirurgisk reseksjon, mens radiofrekvensablasjon ofte benyttes i behandlingen av
svulster med flere risikofaktorer for lokal tumorprogresjon. Fravær av lokal tumorprogresjon fører ikke nødvendigvis til bedret
overlevelse, fordi ekstrahepatisk tumorresidiv og intrahepatisk residiv ikke relatert til
den behandlede tumor er hyppig (5, 30).
Dette ble bekreftet i vår pasientpopulasjon,
med forekomst av tumorresidiv hos 14 av 17
pasienter. Fire pasienter som utviklet tumorresidiv i lever i oppfølgingsperioden ble behandlet i kurativ hensikt med henholdsvis
reseksjon, transplantasjon og gjentatt radiofrekvensablasjon. Dette understreker at denne pasientpopulasjonen bør følges systematisk etter radiofrekvensablasjon og at pasienter bør vurderes for gjentatt kirurgisk
behandling ved tumorresidiv. For å kunne
påvise tumorresidiv på et så tidlig tidspunkt
som mulig bør CT-kontrollene gjennomføres med moderne multidetektormaskiner
med bilder i flere plan, med riktig eksponering og tilstrekkelig mengde kontrastmiddel.
At det er et relativt lavt antall pasienter
som er operert ved Rikshospitalet i den aktuelle tidsperioden, har sannsynligvis flere
årsaker. Flere sykehus benytter radiofrekvensablasjon i behandlingen av kolorektale
levermetastaser. Antall pasienter behandlet
ved Rikshospitalet gjenspeiler derfor ikke
utbredelsen av denne behandlingen i Norge.
I de senere år er det tatt i bruk ulike strategier
for å gjøre pasienter med ikke-resektable kolorektale levermetastaser resektable, noe som
fører til at en økende andel av pasientpopulasjonen med kolorektale levermetastaser får
tilbud om leverreseksjon. Eksempler på me-

Figur 3 Overlevelseskurve (Kaplan-Meierplott) for pasienter med ikke-resektable
kolorektale levermetastaser operert med
radiofrekvensablasjon (n = 17). Starttidspunkt er første radiofrekvensablasjon. Kors
angir sensurerte pasienter. Antall pasienter
i live på de ulike tidspunktene er angitt
under figuren

toder som er i bruk er neoadjuvant kjemoterapi (31), preoperativ portveneembolisering
(32), totrinnsreseksjon (33) og ex situ-reseksjon med autotransplantasjon av lever (34).
Det er også generelt mer aggressiv bruk av
leverreseksjoner med økende bruk av rereseksjoner enn tidligere. I vår studie var ti pasienter tidligere leverresecert. De sju pasientene som ikke tidligere var leverresecert, ble
leverresecert i samme prosedyre som radiofrekvensablasjonen. Dette illustrerer metodens tette tilknytning til leverkirurgisk virksomhet. Metoden er videre avhengig av god
preoperativ, peroperativ og postoperativ bildediagnostikk og intervensjonsradiologisk
kompetanse. Radiofrekvensablasjon er derfor et tverrfaglig prosjekt som involverer
både kirurger, radiologer og onkologer.
Tabell 1 Pasientkarakteristika (n = 17).
Verdier angitt som median (minimum, maksimum). RF = radiofrekvensablasjon
Alder (år)

60 (45–80)

Kjønn (antall)
Kvinner

8

Menn

9

Primærtumor (antall)
Colon
Rectum
Tidligere leverreseksjon (antall)
Tid fra leverreseksjon
til RF (md.)

12
5
10
14 (0–77)

Tid fra operasjon av primærtumor til RF (md.)

16 (2–92)

Tumordiameter (cm)

2,0 (0,8–3,5)
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Denne studien har flere begrensninger.
Studien er ikke randomisert, noe som gjør
det vanskelig å evaluere effekten av radiofrekvensablasjon på langtidsoverlevelse. Behandlingen pasientene mottok for sin sykdom før og etter radiofrekvensablasjon var
ikke standardisert, noe som gjør det vanskelig å tilskrive en eventuell gevinst i langtidsoverlevelse en spesifikk intervensjon. Oppfølgingstiden er for kort til å generere data
vedrørende langtidsoverlevelse for hele pasientgruppen.

Konklusjon
Det er mulig å oppnå langtidsoverlevelse
hos høyt selekterte pasienter med ikkeresektable kolorektale levermetastaser som
er behandlet med radiofrekvensablasjon
brukt som en del av et multimodalt behandlingsregime. Lokal tumorprogresjon på behandlingsstedet, intrahepatiske residiv ikke
relatert til behandlingsstedet og ekstrahepatiske residiv er hyppig etter antatt adekvat
radiofrekvensablasjon. Systematisk oppfølging kan identifisere pasienter med tumorresidiv som kan tilbys ny behandling i kurativ
hensikt.
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av kolorektal cancer
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Sammendrag
Bakgrunn. Medikamentell behandling
av kolorektal kreft har utviklet seg fra
å bestå av en eneste type cytotoksisk
preparat (5-fluorouracil) til å omfatte
en rekke nye medikamenter med ulike
virkningsmekanismer. Molekylært rettede agenser angriper cellulære signalaktiveringsmekanismer som styrer
cellevekst og -overlevelse.
Materiale og metode. Artikkelen er
basert på publikasjoner identifisert
gjennom søk i PubMed, samt abstrakter og presentasjoner fra nylige, internasjonale kongresser.
Resultater og fortolkning. Reseptortyrosinkinaser bidrar i viktige cellulære
prosesser som proliferasjon og angiogenese, og signalaktivering via slike
reseptorproteiner kan hemmes farmakologisk. Bevacizumab er et antistoff
som hemmer angiogenese, og randomiserte studier har vist at preparatet
kombinert med cytotoksiske stoffer
(5-fluorouracil med eller uten irinotecan eller oksaliplatin) gir økt overlevelse eller lengre tid før sykdomsprogrediering ved metastatisk sykdom.
Et annet antistoff, cetuximab, hemmer
aktivering av en sentral vekstfaktorreseptor i tumorcellene, og preparatet
fikk markedsføringstillatelse basert
på en stor, randomisert fase 2-studie.
Også en rekke småmolekylære hemmere av signalaktivering via reseptortyrosinkinaser er under utprøving i kliniske studier, men deres plass i
behandling av metastatisk kolorektal
kreft er ennå uavklart. I henhold til nordiske anbefalinger for bruk av molekylært rettede medikamenter sammen
med kjemoterapi ved metastatisk kolorektal kreft bør bevacizumab vurderes
i førstelinjebehandlingen hos pasienter
med god allmenntilstand og cetuximab
i tredjelinjebehandling.
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Gjennom siste tiår har medikamentell behandling av kolorektal kreft utviklet seg fra
å bestå av en eneste type cytotoksisk stoff
(5-fluorouracil) til å omfatte en rekke nye
medikamenter med ulike virkningsmekanismer, deriblant mekanismer som implementerer sentrale prinsipper innen basalbiologi.
Cytotoksiske substanser virker hovedsakelig ved å indusere massiv DNA-skade i
raskt delende celler (tumorceller) slik at disse blir utsatt for celledød. I tillegg til stråleterapi, er medikamenter som oksaliplatin
(direkte DNA-bindende agens), irinotecan
(DNA-topoisomeraseinhibitor) og 5-fluorouracil (antimetabolitt i DNA-syntesen) eksempler på terapeutika som er i etablert bruk
ved kolorektal kreft.
En viktig distinksjon mellom tradisjonelt
cytotoksiske stoffer og såkalt molekylært
rettede agenser er at de biologiske angrepspunkter for sistnevnte gruppe ofte innbefatter cellulære signalaktiveringsmekanismer
som styrer cellevekst og -overlevelse. I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste
molekylærbiologiske prinsipper som ligger
til grunn for etablert og utprøvende behandling ved kolorektal kreft.

Metoder
Artikkelen baserer seg på litteratursøk i PubMed samt presentasjoner ved internasjonale
kongresser til og med juni 2007. I PubMed
er søketermen «colorectal cancer trial» blitt
kombinert med «bevacizumab», «cetuximab» eller «panitumumab».
Vi har primært lagt vekt på å referere prospektive, randomiserte (klinisk fase 3) studier.
Men da utvikling og implementering av terapeutiske prinsipper innen dette fagfeltet går
svært raskt, refererer vi også de viktigste klinisk fase 2-studier (studier for vurdering av
sykdomsrespons og behandlingstoksisitet)

og noen få fase 1-studier (eksperimentelle
protokoller for å bestemme doseringsnivå
med tilhørende toksisitet).

Tumorvekst og metastasering –
molekylære mekanismer
Tumorvekst og metastasering er komplekse
prosesser som involverer en rekke molekylære mekanismer i tumorcellen og omgivende
mikromiljø. Noen av disse mekanismene har
vist seg å være sentrale i kreftutvikling og
godt egnet for terapeutisk intervensjon (1).
Et eksempel er signaloverføring via reseptortyrosinkinaser (fig 1). Reseptortyrosinkinaser er membranbundne proteiner som
formidler signaler fra cellens omgivelser til
cellekjernen via intracellulære signalveier.
Reseptorproteinet består av en ekstracellulær
og en intracellulær del. Det ekstracellulære
domenet binder ligander (vekstfaktorer), og
dette forårsaker aktivering av den cytoplasmatiske reseptordelen som består av domener med enzymfunksjon (tyrosinkinaser).
Aktivering av tyrosinkinasedomenene fører
til at den cytoplasmatiske reseptordelen selv
blir fosforylert, og dette setter i gang intracellulære signalkaskader.
Reseptortyrosinkinaser bidrar til viktige
prosesser i cellen, som økt proliferasjon, invasivitet og angiogenese og redusert celledød (via hemming av apoptose og andre celledødmekanismer). Ekspresjonen av disse
reseptorproteinene og aktiviteten i tilhørende intracellulære signalveier er ofte forhøyet
i tumorceller og kan indikere økt risiko for
metastasering og redusert behandlingsrespons.
Vi presenterer molekylære mekanismer
for signaloverføring mediert av reseptorer
for vaskulær endotelial vekstfaktor (vascular
endothelial growth factor, VEGF) og epi-
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telial vekstfaktor (epithelial growth factor,
EGF) og målrettet behandling hvor disse
mekanismene er involvert.

Angiogenese – målrettet terapi
Angiogenese, definert som endotelcellers
evne til å proliferere og migrere for å fremme blodtilførsel til tumor, er nødvendig for
tumorprogrediering. Nydanning av blodkar
skjer på ulike stadier i tumorutviklingen, avhengig av svulsttype og omliggende miljø.
Aktivatorer er hovedsakelig reseptortyrosinkinaseligander som VEGF, EGF og TGF
(transforming growth factor) (2, 3).
Farmakologisk hemming
av angiogeneseprosessen

Angiogeneseinhibitorer er en sammensatt
gruppe substanser som hemmer endotelcellefunksjonen på ulike stadier i angiogeneseprosessen. Flere hemmere har som hensikt
å blokkere VEGF-indusert signalaktivering.
Bevacizumab (Avastin) er godkjent og anbefalt av det norske fagmiljøet til bruk i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling ved metastatisk kolorektal kreft hos
yngre pasienter i god allmenntilstand og uten
vesentlig komorbiditet. Preparatet er et humant, monoklonalt antistoff rettet mot liganden VEGF. Antistoffet gis intravenøst hver
annen til tredje uke og gir svært lite akutte
infusjonsreaksjoner. Hypertensjon og proteinuri er mer vanlige bivirkninger. Medikamentet kan hos noen få prosent av pasientene
gi livstruende komplikasjoner, som tarmperforasjon eller alvorlig tromboembolisme.
I randomiserte studier ved metastatisk kolorektal kreft har bevacizumab kombinert
med 5-fluorouracil, med eller uten irinotecan eller oksaliplatin, gitt økt overlevelse
eller forlenget tid til sykdomsprogrediering
(4−7). En ikke-randomisert studie hvor bevacizumab inngikk i førstelinjebehandling
viste forlenget overlevelse opp mot 27 måneder (8). Som monoterapi er effekten vist å
være marginal, så bruk av bevacizumab må
kombineres med kjemoterapi. I alle studier
med bevacizumab er kun pasienter med god
allmenntilstand blitt inkludert, og pasienter
som er under antikoagulasjonsbehandling
har vært utelukket fra deltakelse. Slike forhold må derfor tas hensyn til ved utvelgelse
av pasienter til behandling.
Medikamentell kreftbehandling blir også
gitt for å forbedre overlevelse etter definitiv
kirurgi av coloncancer eller samtidig med
kurativ strålebehandling av rectumcancer
for å øke strålingseffekten. Når det gjelder
bevacizumab i kombinasjon med kjemoterapi, pågår det studier for å avklare eventuell
nytte av denne kombinerte, adjuvante behandlingen ved coloncancer (9). Det er nylig
rapportert en fase 1-studie hvor medikamentet inngår ved preoperativ strålebehandling
av rectumcancer (10). I mange land, men
ennå ikke i Norge, er det anbefalt praksis å
behandle pasienter som vurderes for, eller
har gjennomgått kirurgi for resektable leverTidsskr Nor Legeforen nr. 2, 2008; 128

Figur 1 Cellulær signalaktivering via reseptortyrosinkinaser. Vekstfaktorreseptorer, som
VEGF- og EGF-reseptor (VEGFR, EGFR), sitter forankret i cellens plasmamembran med ekstracellulært domene og intracellulære tyrosinkinasedomener. Når vekstfaktorer binder ekstracellulært,
aktiveres tyrosinkinasefunksjonen og et komplekst nettverk av intracellulære signalkaskader (tre
utvalgte er vist). Dette resulterer i økt proliferasjon, invasivitet og angiogenese og redusert celledød,
funksjoner som fasiliterer tumorprogrediering. De ulike steg i signaleringskjedene kan hemmes
farmakologisk, og noen aktuelle medikamenter er vist. Antistoffet bevacizumab binder direkte til
VEGF-reseptorliganden, mens antistoffene cetuximab og panitumumab binder til selve EGF-reseptorproteinet. De øvrige illustrerte substanser er småmolekylære hemmere som inaktiverer enzymatisk funksjon av sine målproteiner. Tipifarnib er en farnesyltransferaseinhibitor som hemmer
forankring av RAS-proteinet til plasmamembranen

metastaser fra kolorektal cancer med kjemoterapi. Internasjonalt debatteres det hvorvidt
det kan være nyttig å legge til bevacizumab
til slik behandling.
De småmolekylære forbindelsene semaxanib og vatalianib binder til intracellulære
tyrosinkinasedomener i VEGF-reseptor og
hindrer således reseptorfosforylering og påfølgende signalaktivering. Begge substanser
er i kombinasjon med kjemoterapi under fase
3-utprøvning ved kolorektal kreft (11, 12).

EGF-reseptor – målrettet terapi
Signalaktivering via EGF-reseptor er involvert i flere viktige tumorprosesser. Ekspresjon av EGF-reseptor er i de fleste normalvev lav eller ikke målbar. Unntaket er lever
og hud, hvor det er betydelig ekspresjon.
Høy tumorspesifikk ekspresjon har medført
at EGF-reseptorhemming er ansett å kunne
være en selektivt tumorrettet behandlingsform og har vist effekt i mange prekliniske
tumormodeller (3, 13).
Farmakologisk hemming
av EGF-reseptormediert signalaktivitet

Medikamenter som hemmer EGF-reseptormediert signalaktivitet kan være antistoffer
som binder til reseptor og således blokkerer

binding av naturlige ligander eller småmolekylære tyrosinkinaseinhibitorer som hindrer
reseptorfosforylering.
Cetuximab (Erbitux) er et monoklonalt,
kimert (humant/mus) antistoff som nylig har
gjennomgått fase 3-studier som første- og
annenlinjebehandling ved metastatisk kolorektal kreft. Resultater fra førstelinjebehandling, som ble fremlagt i juni 2007, viser
at progredieringsfri overlevelse i kombinasjonsarmen med kjemoterapi bare er i underkant av én måned lengre enn i kontrollarmen
med kjemoterapi alene (14). De første studiedata fra annenlinjebehandling ble presentert i april 2007 og viser forlenget progredieringsfri overlevelse på halvannen måned i
studiearmen hvor cetuximab ble kombinert
med kjemoterapi (15). I BOND-studien, en
stor, randomisert fase 2-studie for pasienter
med sykdom resistent mot irinotecanholdige
regimer, var responsraten 23 % ved cetuximab kombinert med irinotecan, men kun
11 % ved cetuximab monoterapi (16). Tilsvarende resultater er også oppnådd i andre
studier (17–19). Basert på BOND-studien
fikk medikamentet markedsføringstillatelse
for behandling av metastatisk kolorektal
kreft, og er i Norge registrert for pasienter
med påvist irinotecanresistens.
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Cetuximab gis som ukentlig intravenøs
infusjon og medfører alvorlige allergiske reaksjoner hos om lag 3 % av pasientene. Hos
dem som utvikler slike straksreaksjoner,
skjer dette vanligvis ved de første kurene.
For øvrig gir medikamentet akne i betydelig
grad hos rundt 80 % av pasientene. Grunnen
til dette er høy ekspresjon av EGF-reseptor i
normal hud.
I motsetning til hemming av ERBB2(Her2/Neu) reseptoren (en annen reseptor i
samme molekylære familie) ved brystkreft,
hvor det er klar korrelasjon mellom behandlingsrespons og tumors reseptorekspresjon,
er det ingen sikker sammenheng mellom
ekspresjonsnivå av EGF-reseptor bedømt
immunhistokjemisk og klinisk respons på
cetuximabbehandling ved metastatisk kolorektal kreft. Derimot er det klar sammenheng mellom grad av hudreaksjon og radiologisk respons og overlevelse (16, 18, 19).
Hvorvidt cetuximab får plass sammen
med kjemoterapi ved postoperativ, adjuvant
behandling av coloncancer, vil muligens
kunne avklares gjennom pågående studier
(9). Videre er det nylig rapportert to tidligfasestudier hvor preparatet er kombinert med
kjemoterapi ved preoperativ bestråling av
rectumcancer (20, 21).
Panitumumab (Vectibix) er et annet monoklonalt antistoff som i fase 2-studier ved
kolorektal kreft har vist lovende effekt og
hvor det pågår fase 3-studier. I monoterapistudier ved metastatisk sykdom er det rapportert radiologiske responsrater på nær
10 % (22), sammenliknbart med det som er
oppnådd med cetuximab. Panitumumab består kun av humane sekvenser, og en fordel
med dette medikamentet er derfor at det
svært sjelden gir allergiske reaksjoner i forbindelse med infusjon.
Blant småmolekylære reseptortyrosinkinaseinhibitorer har to substanser, gefitinib
(Iressa) og erlotinib (Tarceva), vært i klinisk
utprøvning for kolorektal kreft. I fase 2- og
3-studier ved metastatisk sykdom har monoterapi med disse preparatene ikke vist sikker
objektiv respons, men i kombinasjon med
standard kjemoterapi er det i fase 2-studier
vist behandlingseffekt sammenliknet med
kjemoterapi alene (3, 12).
Den foreliggende dokumentasjon tilsier
at antistoffbaserte medikamenter mot EGFreseptor har bedre effekt ved metastatisk kolorektal kreft enn småmolekylære reseptortyrosinkinaseinhibitorer. I motsetning til ved
lungekreft er det ved kolorektal kreft ikke
påvist spesifikke, aktiverende mutasjoner i
tyrosinkinasedomener
av
EGF-reseptorgenet.

VEGF- og EGF-reseptor –
kombinert terapeutisk målretting
Interimanalyse fra BOND II-studien kan
tyde på økt responsrate ved å kombinere bevacizumab, cetuximab og irinotecan. I denne studien er bivirkninger av de ulike medikamentene som ventet, uten økte bivirknin192
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ger av kombinasjonsbehandlingen (23). Det
pågår store, randomiserte studier hvor effekten av å kombinere det to nevnte antistoffene
blir sammenliknet med effekt av hvert preparat alene. I disse studiene får alle pasienter
kjemoterapi i tillegg.
Imidlertid ble en studiearm hvor panitumumab var kombinert med bevacizumab og
standard kjemoterapi stanset i mars 2007 da
interimanalyse viste negativ effekt på overlevelse av å legge til panitumumab (24). Vi
kan konkludere med at vi ennå har mye
å lære om optimal bruk av disse nye medikamentene.

Andre signalmekanismer
som molekylære angrepspunkter
En annen interessant reseptortyrosinkinase
er RET (rearranged during transfection).
RET er funksjonell reseptor for nevrotrope
vekstfaktorligander og involvert i embryogenesen. Reseptoren er koblet til en rekke
intracellulære signalveier (25).
Både VEGF- og EGF-reseptor aktiverer
intracellulære signalveier som kan representere terapeutiske angrepspunkter (fig 1). En
av disse er RAS/RAF/MAPK-kjeden. Det er
velkjent at mutasjoner i genet som koder for
RAS leder til konstitutiv aktivering av denne
signalveien, og slike er til stede i om lag
halvparten av kolorektale karsinomer (26).
Farmakologisk hemming av RET og RAS

ZD6474 er en småmolekylær hemmer som
retter seg mot flere reseptortyrosinkinaser
(VEGF- og EGF-reseptor, RET). Stoffet er
for tiden under fase 2-utprøving ved metastatisk kolorektal kreft (25).
Hemming av signaloverføring via RAS
ved bruk av den småmolekylære substansen
tipifarnib (Zarnestra), som er en såkalt farnesyltransferaseinhibitor, har i en randomisert studie ikke vist effekt ved metastatisk
kolorektal kreft (27). Imidlertid kan det se ut
til at pasienter med tumormutasjoner i RASgenet kan ha dårligere respons på behandling med cetuximab (28), og RAS-mutasjonstatus i biopsimateriale kan muligens
brukes til å selektere pasienter for cetuximabbehandling.

Apoptose som molekylært
angrepspunkt
Apoptose (programmert celledød) er en
nøye regulert fysiologisk mekanisme i embryogenesen og homøostase. Malign transformasjon er ofte forbundet med nedregulert
apoptosefunksjon, som forstyrrer balansen
mellom tilvekst og tap av tumorceller. Redusert apoptose i tumorceller kan også svekke
effekt av kjemo- og stråleterapi.
Med bakgrunn i dette er apoptosemekanismen aktuell for molekylært rettet behandling, for eksempel via tumornekrosefaktorrelatert apoptoseinduserende ligand
(TRAIL). Denne liganden er medlem i tumornekrosefaktorfamilien og fungerer ved å
indusere apoptose i tumorceller. Tumoreks-

presjon av TRAIL-reseptor type 1 er assosiert med økt progredieringsfri overlevelse
ved kolorektal kreft (29).
Farmakologisk påvirkning
av apoptoseprosessen

Mapatumumab er et humant, monoklonalt
antistoff som virker agonistisk (stimulerende) på TRAIL-reseptor type 1. Prekliniske studier har vist veksthemmende effekt av
antistoffet, som også har gjennomgått fase
2-studier ved kolorektal kreft (26). Resultater som avklarer nytte av dette behandlingsprinsippet foreligger imidlertid ikke.

Metastatisk kolorektal kreft –
terapeutiske anbefalinger
Resultater fra det store omfanget av behandlingsstudier innen metastatisk kolorektal
kreft gjennom de senere år har utkrystallisert
behov for retningslinjer for bruk av molekylært rettede terapeutika. Dagens aktuelle
medikamenter, bevacizumab og cetuximab,
er kostbare, slik at vi som behandlingsansvarlige må ta hensyn til kostnad-nytteaspekter i vår kliniske praksis.
Anbefalinger for terapeutisk bruk av molekylært rettede medikamenter ved metastatisk kolorektal kreft ble publisert av en nordisk ekspertgruppe i 2005 (11). Disse, som
vi støtter, konkluderer med at bevacizumab
bør vurderes i førstelinjebehandlingen sammen med kombinasjonskjemoterapi hos pasienter i god allmenntilstand, mens cetuximab kan gis med kjemoterapi i tredjelinjebehandling, for begge tilfeller så sant
kontraindikasjoner ikke foreligger.
Oppgitte interessekonflikter: Svein Dueland er
medlem av en rådgivningsgruppe (advisory board)
i Merck. Anne Hansen Ree og Åse Bratland har
ingen oppgitte interessekonflikter.
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Oversiktsartikkel

Palliativ kjemoterapi og strålebehandling
ved metastatisk kolorektal cancer
194–7

Sammendrag
Bakgrunn. Hvert år diagnostiseres
3 450 nye tilfeller av kolorektal cancer
i Norge. Halvparten av pasientene vil
utvikle metastaser. Palliativ kjemoterapi og strålebehandling kan gi forlenget sykdoms- og symptomkontroll i de
tilfellene der helbredelse ikke er siktemålet.
Material og metode. Artikkelen er
basert på publikasjoner identifisert
via søk i PubMed, samt på kongressabstrakter for de siste par årene,
og egen kjennskap til faglitteraturen.
Resultater og fortolkning. Ved metastatisk kolorektal cancer må det avklares om metastasene er operable, eventuelt kan bli operable sekundært etter
regress ved kjemoterapi. Intensjonen
ved palliativ kjemoterapi er å forlenge
overlevelsen og opprettholde livskvaliteten. 5-FU/kalsiumfolinat kombinert
med oksaliplatin eller irinotecan er
førstelinjes behandling hos de fleste
pasienter under 75 år. De fleste erfarer
en tilbakegang eller en stabilisering
av sykdommen. Median overlevelse
er i underkant av to år. Bevacizumab
sammen med irinotecan er et førstelinjes behandlingsalternativ. Hos eldre
pasienter foretas det en individuell
vurdering. Halvparten av de pasientene
som har gjennomgått førstelinjes
behandling, vil få andrelinjes kjemoterapi. Cetuximab kombinert med irinotecan kan vurderes som tredjelinjes
behandling. De vanligste indikasjonene
for palliativ strålebehandling er inoperabel rectumcancer, lokalt residiv og
metastaser til skjelett eller hjerne.
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Kolorektal cancer er samlet sett den nest
hyppigst forekommende kreftsykdommen i
Norge, og i 2005 ble det diagnostisert rundt
3 450 nye tilfeller. Omtrent 30 % av pasientene har metastaser ved diagnosetidspunktet, mens ytterligere 20 % vil utvikle metastaser i sykdomsforløpet. De vanligste metastaselokalisasjonene er lever (75 %), lunge
(30 %) og lymfeknuter (20–25 %). Der kurativ behandling ikke er oppnåelig, kan palliativ behandling med enten kjemoterapi
eller strålebehandling gi forlenget overlevelse, og bedret sykdoms- og symptomkontroll i den gjenværende levetiden.

Materiale og metode
Artikkelen baserer seg på publikasjoner om
kjemoterapi og strålebehandling ved metastaserende kolorektal cancer identifisert via
søk i PubMed og kongressabstrakter frem til
februar 2007, forfatternes egen forskning og
kliniske erfaring inne feltet, samt norske retningslinjer anbefalt av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) (1).
Palliativ kjemoterapi
Kjemoterapi ved metastaserende kolorektal
cancer har hos de fleste et palliativt siktemål.
Et unntak er adjuvant kjemoterapi som er en
tilleggsbehandling til kirurgi med intensjon
om helbredelse. Intensjonen ved palliativ kjemoterapi er å forlenge overlevelsen samt å
opprettholde en tilfredsstillende symptomlindring og dermed en bedret livskvalitet. Studier viser at palliativ kjemoterapi vanligvis
ikke forringer livskvaliteten, men sørger for
at denne opprettholdes (2). Nytteverdien av
kjemoterapi måles best ved forskjeller i tid til
progrediering og median overlevelse. I henhold til Norsk kreftplan (1997) bør median
overlevelsesgevinst være på mer enn tre måneder før standardbehandlingen endres (3).
Vurderinger før oppstart av kjemoterapi

Alle pasienter bør vurderes for kurativt rettet
kirurgi når sykdommen er begrenset til le-

ver, lunge eller bukhinner. Pasientens mulighet for sekundær kirurgi forutsatt regress av
metastasene, skal være diskutert i et multidisiplinært team med onkolog, (lever)kirurg
og radiolog. Når ikke-resektable fjernmetastaser påvises samtidig med primærtumor,
må man ut fra symptomer/truende symptomer og forventet levetid vurdere nødvendigheten av å operere primærtumor.
De fleste pasienter med metastaser vil
være aktuelle for behandling med palliativ
kjemoterapi. Et unntak er hvis allmenntilstanden er meget dårlig. Vanligvis gis ikke
kjemoterapi når pasienten er sengeliggende
mer enn halve dagen (WHO funksjonsstatus
> 2). Likeledes kan nyre- og leversvikt sette
begrensninger for behandling. Når det gjelder alder, satte man tidligere en øvre aldersgrense ved 75 år. I dag vurderer man den
biologiske alder for den enkelte pasient.
Sannsynligvis underbehandles de eldre.
Korrigert for allmenntilstand og komorbiditet har eldre pasienter like mye nytte av
behandling som yngre, og samme grad av
bivirkninger (4).
Kjemoterapi startes vanligvis umiddelbart ved påvisning av metastaser. Det er
levetidsgevinst og bedret livskvalitet ved
behandling i asymptomatisk fase sammenliknet med det å vente til pasienten får
symptomer (2). Pasientens symptomer,
sykdomsutbredelse og blodprøver kan ved
oppstart av kjemoterapi si noe om sannsynligheten for effekt av behandlingen og prognose med tanke på gjenværende levetid. De
viktigste negative prognostiske faktorer er
redusert allmenntilstand, metastase til mer
enn ett organ, forhøyet nivå av alkalisk fosfatase, trombocytose, leukocytose og forhøyet konsentrasjon av laktatdehydrogenase
(5). Disse prognostiske faktorene kan gi store
utslag i overlevelse. I en nordisk studie hvor
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Alle pasienter med metastatisk kolorektal cancer bør vurderes for palliativ
kjemoterapi
De fleste vil respondere på behandlingen
Palliativ kjemoterapi forlenger livet og
opprettholder vanligvis livskvaliteten
Palliativ strålebehandling er særlig
aktuelt ved inoperabel rectumcancer,
skjelett- og hjernemetastase
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pasienter fikk samme kjemoterapi var gjennomsnittlig overlevelse 20 måneder om pasienten hadde normale verdier av trombocytter og alkalisk fosfatase, men kun ti måneder dersom begge var forhøyet (6).
Kjemoterapi

5-FU/kalsiumfolinat kombinert med oksaliplatin eller irinotecan er for tiden å betrakte
som førstelinjes behandling hos de fleste pasienter yngre enn 75 år (1, 7) (fig 1). En rekke ulike regimer av kombinert 5-FU og kalsiumfolinat har vært anvendt. Kalsiumfolinat gir økt binding av 5-FU til målenzymet
tymidylatsyntase, og derved økt effekt. I
Norden har det vært anvendt et regime (Nordisk Flv) med 5-FU gitt som bolusinfusjon
(varighet mindre enn fem minutter) kombinert med kalsiumfolinat etter 20–30 minutter (8). Nordisk Flv kombinert med oksaliplatin betegnes FLOX, Nordisk Flv med
irinotecan FLIRI (tab 1) (6–11). FOLFOX,
FOLFIRI og XELOX er alternative regimer.
En nordisk fase III-studie som sammenliknet FLIRI og FOLFIRI, viste ingen forskjell i tid til progrediering eller overlevelse
(12). Effektmessig vurderes 5-FU i kombinasjon med henholdsvis irinotecan og oksaliplatin å være likeverdige, idet begge gir
responsrater nær 50 %, median tid til progrediering 7–8 måneder og median overlevelse
17–19 måneder (6, 7, 9, 10). Er målsettingen volumreduksjon av metastaser for senere kirurgi, vil mange likevel foretrekke et
oksaliplatinbasert regime, da disse ofte har
en høyere responsrate. Kombinasjonsregimene gir lengre levetid og nær doblet responsrate sammenliknet med 5-FU/kalsiumfolinat alene, og 90 % av pasientene får en
tilbakegang eller stabilisering av sykdommen.
I nyere studier har man forsøkt å gi kombinasjon av alle tre medikamentene i førstelinje (irinotecan + oksaliplatin + 5-FU). Dersom man av ulike grunner (alder, redusert
lever-/nyrefunksjon) gir førstelinjes behand-

Figur 1 Kjemoterapi ved inoperabel metastatisk kolorektal cancer. Figuren gjengir behandlingsalgoritme basert på konsensus utarbeidet av NGICG (1)

ling med 5-FU/kalsiumfolinat alene, gis ofte
Nordisk Flv. Regimet har en responsrate på
20–30 % og bedret livskvaliteten hos
40–50 %. I gjennomsnitt forlenger behandlingen levetiden med 5–6 måneder. Gode
perorale alternativer til 5-FU/kalsiumfolinat
er capecitabin eller UFT (uracil + tegafur).
I en dansk studie foretrakk pasientene Nordisk Flv fremfor capecitabin (13).
Av pasienter som har gjennomgått førstelinjes behandling og senere opplever progrediering av sykdommen, vil 60–65 % starte
andrelinjes behandling. Ved svikt på førstelinjes oksaliplatinregime gis et irinotecanregime, ved svikt på førstelinjes irinotecanregime gis et oksaliplatinregime. Andrelinjes
behandling gir en stabilisering av sykdommen hos 60 % av pasientene, median tid til
progrediering 4–5 måneder og median overlevelse ti måneder (14).
Det er hovedsakelig dårlig allmenntilstand som er årsak til at pasientene ikke starter andrelinjes behandling (14). Denne gruppen har da en meget kort forventet overlevelse, kun median 1,7 måneder. Å selektere
pasienter til andrelinjes behandling ut fra

allmenntilstand er en hensiktsmessig praksis. Har man gitt førstelinjes behandling med
5-FU/kalsiumfolinat alene, vil et oksaliplatinregime eller irinotecanregime være aktuelt å gi som andrelinjes behandling. Total
overlevelse øker med antall kjemoterapiregimer gitt (15).
En rekke nye antistoff og tyrosinkinasehemmere, såkalt «targeted agents», testes ut
for tiden. Bevacizumab (Avastin) er et monoklonalt antistoff rettet mot VEGF (vascular
endothelial growth factor), som er involvert i
danningen av nye blodårer (angiogenese).
Bevacizumab gitt i førstelinje sammen med et
suboptimalt irinotecanregime hos pasienter i
god allmenntilstand ga en median økt overlevelse på 4,7 måneder (16). Bevacizumab sammen med et irinotecanregime er et førstelinjes
behandlingsalternativ til yngre pasienter i god
allmenntilstand (1). Bevacizumab kombinert
med oksaliplatin viser noe økt overlevelsesgevinst som førstelinjes og andrelinjes behandling (2,3 og 1,8 måneder) (17, 18). På
tross av den begrensede dokumentasjonen, er
bevacizumab i kombinasjon med et oksaliplatinregime den hyppigst brukte førstelinjes be-

Tabell 1 Kjemoterapiregimer ved metastatisk kolorektal cancer
5FU

Kalsiumfolinat

Nordisk Flv (8)

500 mg/m2 dag 1–2

100 mg eller 60 mg/m2,
dag 1–2

FLOX (6)

Som over

Som over

FLIRI (9)

Som over

Som over

mg/m2

FOLFIRI (modifisert)

400 mg/m2 dag 1 + 2 400 mg/m2 400 mg/m2 dag 1
dag 1 på 46 timer

XELOX (10,11)

Capecitabine 1 000 mg/m2 × 2
dag 1–14
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2 uker
180 mg/m2 dag 1

400
bolus dag 1–2
+ 600 mg/m2 over 22 timer
dag 1–2

dag 1–2

Syklus
2 uker

85 mg/m2
dag 1

FOLFOX4 (7)

Irinotecan monoterapi

200

mg/m2

Oksaliplatin Irinotecan

mg/m2

85
dag 1

2 uker
2 uker

180 mg/m2 dag 1
130 mg/m2
dag 1

2 uker
3 uker

350 mg/m2 dag 1
eller 180 mg/m2
dag 1

3 uker
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handling i USA. Cetuximab (Erbitux) er et
monoklonalt antistoff rettet mot EGFR (epidermal growth factor receptor). Cetuximab
har sammen med irinotecan effekt hos 50 %
av pasienter som tidligere har hatt sykdomsprogrediering på irinotecanbehandling (19).
Median tid til progresjon er fire måneder.
NGICGs anbefaling er at cetuximab kombinert med irinotecan kan vurderes som tredjelinjes behandling. Preparatet testes for tiden
ut i Skandinavia som førstelinjes behandling
i kombinasjon med oksaliplatin og 5FU (Nordic VII-studien).
Behandlingsplan og evaluering

Evaluering skjer vanligvis hver annen måned med røntgen, karsinoembryonalt antigen (CEA), samt vurdering av livskvalitet og
bivirkninger. Røntgenbilder vurderes ut fra
RECIST-kriteriene (20). En stabilisering eller tilbakegang av tumorstørrelse vil som oftest føre til videre behandling. Utvikling av
nye metastaser eller mer enn 20 % vekst i
forhold til tidligere tumormålinger defineres
som progrediering, og kjemoterapi seponeres eller endres. Selv om en lesjon forsvinner helt på CT ved kjemoterapi, vil det vanligvis likevel finnes cancerceller i disse områdene (21). En forbigående stigning av
CEA-nivå kan forekomme hos pasienter
med effekt av behandlingen de første to måneder (22). Ved hver evaluering gjøres en
vurdering av hvorvidt pasientens metastaser
kan ha blitt resektable. Rundt 10–15 % av
pasienter med initialt ikke-operabel sykdom
vil ved god respons på kjemoterapi være aktuelle for sekundær kirurgi, særlig leverkirurgi. Residivraten er imidlertid høyere enn
ved primær leverkirurgi, 80 % etter fem år
(23). Det har vært gjort forsøk med intrahepatisk kjemoterapi for å redusere residiv i lever, men nytteverdien er ennå uavklart.
Tidligere ga man palliativ kjemoterapi til
påvist progrediering så lenge pasienten ikke
hadde altfor plagsomme bivirkninger. I dag
legges ofte inn en behandlingspause etter
5–6 måneders behandling, for å gi pasienten
perioder uten kjemoterapi og bivirkninger.
Pasienten følges da hver annen til tredje måned med røntgen, og ved progrediering startes kjemoterapi på nytt. Har pausen vært
kortvarig, må det vurderes å skifte kjemoterapiregime.
Bivirkninger av kjemoterapi

Pasientens bivirkninger må hele tiden vurderes opp mot en meningsfull livskvalitet. De
vanligste bivirkningene av 5-FU er rennende
øyne/nese, kvalme og hudtørrhet. Stomatitt
bedres med knust is i munnen under 5-FUinfusjonen. Diaré eller neutropeni kan forekomme, men sjelden alvorlige infeksjoner.
En livstruende toksisk kolitt kombinert med
beinmargstoksisitet kan ses ved mangel på
nedbrytningsenzymet dihydropyrimidindehydrogenase (forekommer i 1 % av befolkningen).
Capecitabin kan gi diaré og hånd-fot-syn196
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drom. Irinotecan kan gi diaré, beinmargspåvirkning og ofte hårtap.
Oksaliplatin gir beinmargspåvirkning og
en kumulativ perifer nevrotoksisitet som
vanligvis gjør behandling utover seks måneder vanskelig. Nevropatien er som regel reversibel, men kan vare 6–12 måneder. En
senallergisk reaksjon, vanligvis etter flere
måneders bruk, forekommer hos 5–10 % av
pasientene.
Irinotecan og oksaliplatin kan gi toksisk
leverpåvirkning og redusert leverfunksjon
(24). Denne ser ut til å være kumulativ og
mest utpreget hos overvektige. Skal pasienten gjennomgå leverkirurgi, bør vedkommende helst ikke gis behandling mer enn
6–8 kurer preoperativt.
Bevacizumab kan gi hypertensjon og proteinuri. Tarmperforasjon forekommer hos
2–3 % av pasientene. Bevacizumab gir en
økning i risikoen for tromboemboliske komplikasjoner og spesielt hos pasienter over 65
år med tidligere arteriell tromboembolisme.
Risikoen for tromboemboliske komplikasjoner er nå 2–3 % når bevacizumab gis sammen med kjemoterapi (25). Cetuximab gir
hos de fleste pasientene et akneliknende utslett som kan være svært plagsomt. Symptomgivende hypomagnesemi kan oppstå.

Palliativ strålebehandling
De vanligste indikasjonene for palliativ strålebehandling er varig inoperabel rectumcancer, lokale residiver og fjernmetastaser til
skjelett og hjerne.
Strålebehandling av inoperabel
rectumcancer og lokalt residiv

Pasienten bør vurderes for stråleterapi ved
et lokalt, ikke-operabelt tumorproblem (eksempelvis smerter, blødning, sekresjon, eller
fisteldanning). Full smertelindring oppnås
hos 40–50 % og ytterligere 30 % opplever
reduserte smerter. Tumorrespons varierer
med stråledose og tumorstørrelse, og rundt
30–50 % får respons ved høye doser (26).
Strålebehandlingen gis doseplanlagt med
konformal teknikk. Ved lokalisert sykdom i
bekkenet kan det oppnås langvarig effekt
med 2 Gys fraksjoner til 50 Gy med samtidig
kjemoterapi og eventuelt boost mot tumor til
60–66Gy. Har pasienten kort forventet levetid, er 3 Gy × 10–13 et alternativ. Palliativ
strålebehandling av coloncancer vanskeliggjøres på grunn av risiko for alvorlig stråleenteritt.
Lokale residiver i bekkenet kan kureres.
Det er mulig å rebestråle pasienter med lokalt residiv av tidligere bestrålt rectumcancer. Rebestråling til 35–45 Gy tolereres
godt, og en tredel kan forventes å bli sekundært operable. Overlevelsen er da signifikant bedre enn hos dem som ikke lot seg
operere (27). Ved rebestråling gis lave fraksjonsdoser, 2 Gy × 18–20, eventuelt 1,2 Gy
to ganger daglig × 20 (28). IMRT (intensity
modulated radiation therapy) kan minske
dosen til normalvev. Brakyterapi med en in-

tern radioaktiv kilde kan vurderes brukt ved
rebestråling. Rebestråling bør gis samtidig
med 5-FU eller capecitabin.
Strålebehandling av metastaser

Strålebehandling er meget effektivt for behandling av smertefulle skjelettmetastaser
(29). Etter fire uker har 80–90 % av pasientene komplett eller delvis smertelindring. To
stråleregimer brukes i Norge, enkeltfraksjon
(8 Gy x 1) og fraksjonert regime (3 Gy × 10).
Enkeltfraksjon har samme smertelindrende
effekt, men varigheten er kortere. Rekalsifisering av skjelettet er bedre ved det fraksjonerte regimet, men først etter flere måneder.
En enkeltfraksjon er et godt alternativ ved
kort forventet levetid (under tre måneder).
Rebestråling er mulig ved begge regimer.
Ortopedisk stabilisering av skjelettmetastaser kan være aktuelt, etterfulgt av postoperativ strålebehandling. Ved truende medullakompresjon gjelder egne rutiner inklusive
bruk av kortikosteroider, vanlig fraksjonering er da 3 Gy × 10–12.
Solitære hjernemetastaser hos en pasient i
god allmenntilstand bør vurderes for nevrokirurgisk ekstirpasjon eller stråleknivbehandling. Stråleknivbehandling er aktuelt
når MR viser maksimalt tre metastaser, alle
mindre enn 3 cm. Stråleknivbehandling utføres ved Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Ved ikke-operable metastaser kan 3 Gy × 10 gis mot hele
hjernen (30).
Levermetastaser kan gi smerter i form av
kapselspreng eller innvekst i leverkapsel.
Strålebehandling med 1,5–2 Gys fraksjoner
til 20–30 Gy kan gi symptomlindring. Ved
symptomgivende lymfeknuter for eksempel
i lysker eller fossa supraclavicularis kan
strålebehandling gi god symptomlindring.
Stråling av tumorvev i abdomen/bekken
vanskeliggjøres av nærliggende strålesensitive organer. Lungemetastaser strålebehandles sjelden, men ved obstruksjon av luftveier
og v. cava syndrom, er strålebehandling aktuelt. Stereotaktisk strålebehandling mot
lever- og lungemetastaser kan gi god lokal
kontroll (31).

Konklusjon
Palliativ kjemoterapi gir som oftest en overlevelsesgevinst og opprettholder livskvaliteten. Ved palliativ kjemoterapi hos pasienter
med metastaser fra kolorektal kreft er median forventet overlevelse knappe to år.
Mange vil leve tre-fire år etter at spredningen er et faktum. Det må initialt avklares om
metastasene er operable. Det er økte muligheter for sekundær kirurgi ved god respons
på kjemoterapi. Palliativ strålebehandling
har god effekt på inoperabel rectumcancer,
lokalt residiv og metastaser til skjelett og
hjerne.

>>>
Tidsskr Nor Legeforen nr. 2, 2008; 128

Tema Kolorektal kreft

Oppgitte interessekonflikter: Halfdan Sørbye har
mottatt forskningsmidler fra Roche, Sanofi-Aventis, Amgen og Merck; støtte til kongressdeltakelse fra Novartis, Roche og Sanofi-Aventis; foredragshonorar fra Pfizer og Roche. Han sitter
i European Advisary Board for Sanofi-Aventis.
Morten Brændengen har mottatt midler til kongressreiser og for undervisning fra Roche, Merck
og Sanofi-Aventis. Lise Balteskard har ingen oppgitte interessekonflikter.

MEDISIN OG VITENSKAP

12.

13.
14.

Litteratur
1. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe.
www.ngicg.no (1.2.2007).
2. Nordic Gastrointestinal Tumor Adjuvant Therapy
Group. Expectancy or primary chemotherapy in
patients with advanced asymptomatic colorectal
cancer. J Clin Oncol 1992; 10: 904–11.
3. Norges offentlige utredninger. Omsorg og kunnskap – Norsk kreftplan. NOU 1997: 20.
4. Goldberg RM, Tabah-Fisch I, Bleiberg H et al.
Pooled analysis of safety and efficacy of oxaliplatin
plus fluorouracil/leucovorin administered
bimonthly in elderly patients with colorectal cancer. J Clin Oncol 2006; 24: 4085–91.
5. Köhne CH, Cunningham D, Di Costanzo F et al.
Clinical determinants of survival in patients with 5fluorouracil-based treatment for metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2002; 13: 308–17.
6. Sørbye H, Glimelius B, Berglund Å et al. Multicentre phase II study of Nordic fluorouracil and folinic
acid bolus schedule combined with oxaliplatin as
first-line treatment of metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2004; 22: 31–8.
7. Kelly H, Goldberg RM. Systemic therapy for metastatic colorectal cancer: current options, current
evidence. J Clin Oncol 2005; 23: 4553–60.
8. Glimelius B, Jakobsen A, Graf W et al. Bolus injection versus short-term infusion of 5-fluorouracil
in patients with advanced colorectal cancer. Eur
J Cancer 1998; 34: 674–9.
9. Glimelius B, Ristamäki R, Kjaer M et al. Irinotecan
combined with bolus 5-fluorouracil and folinic acid
Nordic schedule as first-line therapy in advanced
colorectal cancer. Ann Oncol 2002; 13: 1868–73.
10. Cassidy J, Tabernero J, Twelves C et al. XELOX:
active first-line therapy for patients with metastatic
colorectal cancer. J Clin Oncol 2004; 22: 2084–91.
11. Pfeiffer P, Sørbye H, Ehrsson H et al. Short-time
infusion of oxaliplatin in combination with capeci-

Tidsskr Nor Legeforen nr. 2, 2008; 128

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

tabine as second line therapy in patients with
advanced colorectal cancer after failure to irinotecan and 5-fluorouracil. Ann Oncol 2006; 17:
252–8.
Glimelius B, Sørbye H, Balteskard L et al. Randomised phase III multicenter trial comparing irinotecan in combination with Nordic bolus 5FU or
the bolus/infused deGramont schedule, in patients
with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2007;
akseptert for publisering.
Pfeiffer P, Mortensen JP, Bjerregaard B et al.
Patient preference for oral or intravenous chemotherapy. Eur J Can 2006; 42: 2738–43.
Sørbye H, Berglund Å, Tveit KM et al. Secondary
treatment and predictive factors for second-line
chemotherapy after first-line oxaliplatin-based
therapy in metastatic colorectal cancer. Acta
Oncol 2007; 46: 982–8.
Grothey A, Sargent D, Goldberg RM et al. Survival
of patients with advanced colorectal cancer
improves with the availability of fluorouracilleucovorin, irinotecan and oxaliplatin in the course
of treatment. J Clin Oncol 2004; 22: 1209–14.
Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W et al. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J
Med 2004; 350: 2335–42.
Saltz LB, Clarke S, Diaz-Rubio E et al. Bevacizumab in combination with XELOX or FOLFOX4.Gastrointestinal Cancers Symposium 2007; abstract
238. www.asco.org/portal/site/ASCO/menuitem.34d60f5624ba07fd506fe310ee37a01d/?vgnextoid=76f8201eb61a7010VgnVCM100000ed730ad1R
CRD&vmview=abst_detail_view&confID=45&abstractID=10580 (22.11.2007).
Giantonio BJ, Catalano PJ, Meropol NJ et al. Highdose bevacizumab improves survival when combined with FOLFOX4 in previously treated
advanced colorectal cancer. J Clin Oncol 2007; 25:
1539–44.
Cunningham D, Humblet Y, Siena S et al. Cetuximab monotherapy and cetuximab plus irinotecan
in irinotecan-refractory metastatic colorectal cancer. N Engl J Med 2004; 351: 337–45.
Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA et al. New
guidelines to evaluate the response to treatment in
solid tumors. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 205–16.
Nordlinger B, Brouquet A, Penna C et al. Complete
radiological response of colorectal liver metastases after chemotherapy: Does it mean cure? Proc
Am Soc Clin Oncol 2006; abstract 3501.
www.asco.org/portal/site/ASCO/menuitem.34d60f5624ba07fd506fe310ee37a01d/?vgnextoid=76f8201eb61a7010VgnVCM100000ed730ad1R

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

29.
30.

31.

CRD&vmview=abst_detail_view&confID=40&abstractID=32505 (22.11.2007).
Sørbye H, Dahl O. Carcinoembryonic antigen surge
in metastatic colorectal cancer patients responding to oxaliplatin combination chemotherapy.
J Clin Oncol 2003; 21: 4466–7.
Adam R, Delvart V, Pascal G et al. Rescue surgery
for unresectable colorectal liver metastases
downstaged by chemotherapy. Ann Surg 2004; 204:
644–58.
Vauthey JN, Pawlik TM, Ribero D et al. Chemotherapy regimen predicts steatohepatitis and an
increase in 90-day mortality after surgery for
hepatic colorectal metastases. J Clin Oncol 2006;
24: 2065–72.
Kozloff M, Cohn A, Christiansen N et al. Safety of
bevacizumab among patients receiving first-line
chemotherapy for metastatic colorectal cancer
(BRiTE). Proc Am Soc Clin Oncol 2006; abstract
247. www.asco.org/portal/site/ASCO/menuitem.34d60f5624ba07fd506fe310ee37a01d/?vgnextoid=76f8201eb61a7010VgnVCM100000ed730ad1R
CRD&vmview=abst_detail_view&confID=41&abstractID=405 (22.11.2007).
Glimelius B, Gronberg H, Jarhult J et al. A systematic overview of radiation therapy effects in
rectal cancer. Acta Oncol 2003; 42: 476–92.
Mohiuddin M, Marks G, Marks J. Long-term
results of reirradiation for patients with recurrent
rectal carcinoma. Cancer 2002; 95: 1144–50.
Valentini, Moraganti AG, Gambacorta MA et al.
Preoperative hyperfractionated chemoradiation for
locally recurrent rectal cancer in patients previously irradiated to the pelvis. Int J Radiat Oncol
Biol Phys 2006; 64: 1129–39.
Chow E, Harris K, Fan G et al. Palliative radiotherapy trials for bone metastases: a systematic
review. J Clin Oncol 2007; 25: 1423–36.
Chang JE, Robins HI, Mehta MP. Therapeutic
advances in the treatment of brain metastases.
Clin Adv Hematol Oncol 2007; 5: 54–64.
Timmerman RD, Kavanagh BD, Cho LC et al.
Stereotactic body radiation therapy in multiple
organ sites. J Clin Oncol 2007; 25: 947–52.

Manuskriptet ble mottatt 16.4. 2007 og godkjent
14.8. 2007. Medisinsk redaktør Kjetil Søreide.

197

MEDISIN OG VITENSKAP

Tema Kolorektal kreft

Oversiktsartikkel

Analkreft

198–200

Sammendrag
Bakgrunn. Analcancer er sjeldent
i Norge, med kun 40–50 nye tilfeller
hvert år. Kjennskap til symptomer og
funn er en forutsetning for å kunne
stille diagnosen på et tidspunkt hvor
effektiv behandling med minst mulig
bivirkning kan gis.
Materiale og metode. Presentasjonen
er basert på en gjennomgang av
skjønnsmessig inkluderte publiserte
kliniske studier fra søk i PubMed samt
egen klinisk erfaring med sykdommen.
Resultater og fortolkning. Primærleger må rutinemessig undersøke
pasienter med symptomer fra analregionen for å skille analkreft fra vanlige
hemoroider. Utredning og behandlingen er sentralisert til kreftavdelingene
ved universitetssykehusene. Hovedbehandlingen er stråleterapi kombinert
med cytostatika, men kirurgi er aktuelt
ved manglende tumorkontroll og ved
lokale bivirkninger. Prognosen er god
ved tidlige stadier, men er fortsatt
alvorlig for de pasientene som har primærtumor over 5 cm eller har lymfeknutemetastaser.
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Analkreft er en sjelden tilstand som lett forveksles med hemoroider. Forsinket diagnose kan føre til økte komplikasjoner av mer
intensiv behandling og i verste fall manglende kontroll med sykdommen. Vi vil derfor presentere oppdatert kunnskap om analkreft for å øke oppmerksomheten om sykdommen.

Materiale og metode
Artikkelen er basert på erfaring med over
200 pasienter behandlet de siste 25 år og på
systematisk oppfølging av litteraturen. I
PubMed-databasen har vi brukt søkeordet
«anal cancer» for perioden 2002–2007 og
spesielt vurdert alle artikler som omtaler
diagnostikk og behandling av analkreft.
Epidemiologi og årsaksfaktorer
Kreft lokalisert fra analåpningen til indre
sfinkter, gjerne opp til 4–5 cm fra analåpningen kalles analkanalkreft, mens kreft
som oppstår omkring analåpningen i en avstand inntil 5 cm klassifiseres som perianal
kreft og behandles som en egen entitet. I
Norge påvises analkreft hos 40–50 nye pasienter årlig. Kreftformen opptrer fra 40-årsalderen, men er vanligst rundt 50–60 år.
Vortevirus (humant papillomvirus, HPV)
særlig av de onkogene variantene type 16,
18 og 31, påvises hos de fleste pasientene og
anses som en av de viktigste årsaksfaktorene
for denne sykdommen, på linje med plateepitelcancer i cervix, vulva og penis (1, 2).
Sykdommen forekommer dobbelt så ofte
hos kvinner som hos menn. De senere år
har analkreft også vært relatert til homoseksuelle menn som praktiserer analt samleie, og sykdommen ses nå hyppigere hos
yngre menn, særlig hivpositive personer (3).
Denne forandringen ble først påvist i USA,
men vi ser nå en tendens til den samme
utviklingen i Norge (4). Det antas at seksuelt
overført humant papillomvirus er en viktig
årsaksfaktor. Denne infeksjonen forsvinner
spontant hos de fleste, og det er fortsatt

ukjent hvilke tilleggsfaktorer som disponerer for at virus blir latent værende i plateepitelcellene (5, 6). Personer med mange
seksualpartnere og røykere er mer utsatt for
å utvikle analkreft (1). Det må likevel understrekes at de fleste kvinner med analkreft
ikke kan rapportere om spesielle risikofaktorer (7). Enkelte plateepitelkarsinomer utvikles i relasjon til kroniske betennelsestilstander, som analfistler og i relasjon til anale
kondylomer (8, 9). Det er et mål å kunne
bruke prognostiske faktorer til å styre ulike
behandlingsalternativer (10).

Forstadier til analkreft
Det er nå klart påvist at det forekommer intraepitelial neoplasi som forstadium til analkreft, og slike forandringer kan finnes i slimhinne eller hud omkring invasive lesjoner
(11). Andelen som progredierer til invasiv
cancer er ikke endelig fastslått, men det antas at denne utviklingen skjer hos 5–11 %
(12, 13). Hvis forstadiene er lokalisert, anbefales vanligvis kirurgisk fjerning, men slik
behandling kan ha lokale bivirkninger, og
det forekommer tilbakefall. Årlig kontroll er
derfor anbefalt. Det er også publisert gode
resultat ved stråling for cancer in situ, men
det er uavklart om behandlingen på lang sikt
endrer prognosen (14). Det synes ikke som
aktiv antiviral terapi mot hiv beskytter mot
utvikling av analkreft hos aidspasienter på
samme måte som behandlingen beskytter
mot utvikling av maligne lymfomer og lungekreft (15).
Kliniske symptomer og funn
Et hovedproblem med denne sykdommen
er at symptomene ofte feiltolkes av primærlegen som vanlige hemoroideplager. Gjennomføres en klinisk undersøkelse av pasienten som inkluderer rektal palpasjon og rektoskopi, vil man som regel avsløre at det
foreligger en tumor. Tumor kan likne peri-

Hovedbudskap
■

■

■

Det er viktig at pasienter med
hemoroideplager blir klinisk undersøkt
for å utelukke analkreft
Selv tilsynelatende små svulster
må nøye utredes og behandles etter
fastsatte retningslinjer
Primær eksisjon skal bare foretas
ved perianale svulster under 1 cm
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anale tromboserte hemoroider, men disse vil
i akutt fase vanligvis være smertefulle og senere ha en mer bløt, fibrøs konsistens enn
svulster, som typisk er faste eller harde. Enkelte former kan likne perianale kondylomer
eller perianalt eksem. Alle leger som forskriver medisiner for hemoroider, har samtidig
påtatt seg ansvar for å utelukke at det foreligger analkreft. Man skal spesielt være på
vakt dersom pasienten klager over smerter.
Altfor ofte fremgår det av anamnesen at primærlegen antar at plagene skyldes hemoroider og ikke gjennomfører en klinisk undersøkelse, noe som medfører forsinket diagnose. De vanligste symptomene fremgår av
ramme 1 og 2.
Vanligvis ses en litt ujevn, buklet rød forandring i slimhinnen som er fortykket, gjerne som en knute, som kan være helt jevn og
glatt, men som oftest er det ujevn overflate
med vekslende sårflater og typiske dype
furer, gjerne med fissur sentralt (fig 1). Eksemliknende utslett med lett fortykket, lyserød hud forekommer. Noen tumorer kan likne kondylomer, og faktisk kan noen kondylomer utvikles til invasiv plateepitelcancer.
Et hovedtegn er at tumor kjennes hard ved
palpasjon. I tidlige stadier kan slimhinnen
bare være rød (oftest ved cancer in situ-forandringer) eller ha en ujevn, kornet, fløyelsaktig rød overflate.

Patologi
Histologisk dreier det seg i de fleste tilfellene om ulikt differensierte plateepitelkarsinomer, eventuelt overgangsformer (kloakogene karsinomer med mer runde basofile celler) og sjeldenere basalcellekarsinomer.
Pagets sykdom i denne lokalisasjonen kan
behandles som analkreft.
Utredning
Ved mistanke om analkreft bør pasienten
henvises til lokal kirurg for undersøkelse
med rektoskopi og biopsi. Kun de aller
minste svulstene som er lokalisert perianalt
(under 1 cm) anbefales fjernet med god reseksjonsmargin. Forsøk på fjerning av større
tumorer fører ofte til skade av analsfinktermuskulatur og dermed dårligere funksjonelt
resultat etter strålebehandling, som i dag er
standardbehandlingen. Når diagnosen er
sikret ved at det er påvist infiltrerende plateepitelkarsinom eller en av de andre variantene som behandles som disse, skal pasienten
henvises til regional kreftavdeling hvor man
følger de nasjonale retningslinjer for utredning, terapi og oppfølging som er anbefalt
av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe,
NGICG (16).
I endelig utredning skal det utføres rektoskopi ved erfaren lege og videre gjennomføres MR-undersøkelse av bekken, CT-undersøkelse av abdomen og røntgenundersøkelse, helst CT av thorax, samt vanlige
laboratorieprøver. CT-bildene er viktig for å
påvise eventuelle metastaser. MR viser derimot ofte primærtumor godt, slik at det innTidsskr Nor Legeforen nr. 2, 2008; 128
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skrenkede strålefeltet (boostdosen) kan begrenses best mulig (17). For diagnostikk av
tumors begrensning er nøye palpasjon meget viktig da tumor kan kjennes klart hardere
enn omliggende vev hos de fleste pasienter.
Spredning skjer først til perirektale lymfeknuter fra lokalisasjon i analkanalen, mens
distale og perianale tumorer metastaserer til
lyskene. Tumor klassifiseres etter TNM-systemet (18). Det er særlig viktig å palpere
nøye medialt i lysken inn mot bekkenbeinet
fortil da lymfeknuter her ofte kan oversees.
Ved usikkerhet bør diagnosen sikres med
finnålscytologisk prøve. Det er meget god
prognose hvis diagnosen stilles før primærtumor er blitt større enn T2 (< 5cm) uten påviste lymfeknutemetastaser (tidlig cancer).
Hvis tumor er større enn 5 cm og spesielt
dersom det påvises lymfeknutespredning,
er prognosen mer usikker (lokalavanserte
svulster).

Behandling
Før 1980 ble analkreft behandlet med omfattende kirurgiske reseksjoner hvis det var teknisk mulig, og man oppnådde da helbredelse
hos ca. 60 % av pasientene (19, 20). Strålebehandling var reservert for store inoperable
svulster og til behandling av residiv. Fra
1970 til 1980 kom det rapporter om flere
små serier hvor man fikk tumorkontroll ved
å kombinere stråleterapi med kjemoterapi i
form av infusjon av 5-fluorouracil i kombinasjon med mitomycin C, opprinnelig introdusert av Nigro for å redusere tumorstørrelsen før kirurgi ved avanserte svulster (20).
Inspirert av disse data startet vi denne behandlingsmetoden i 1983. Det er i flere studier rapportert at primær stråling med cytostatika i form av 5-fluorouracil og mitomycin C kunne gi komplett tilbakegang av
tumor hos ca. 80 % av alle pasientene i
Norge (21, 22). I Sverige har man fulgt en
protokoll med kombinasjon av stråling og
bleomycin, hvor de pasientene som fikk
kombinasjonsbehandling med cisplatin og
5-fluorouracil før stråling og bleomycin,
oppnådde best tumorkontroll (23). Det er i to
randomiserte studier vist at kombinasjonen
av 5-fluorouracil som kontinuerlig infusjon
over 4–5 dager kombinert med mitomycin C
(dag 1), sammen med stråling gir bedre tumorkontroll enn stråling alene, men i den
ene studien økte også bivirkningene noe (24,
25). Ved kombinert behandling oppnådde
man tumorkontroll hos flere pasienter uten
at det ble nødvendig med kolostomi. I en senere randomisert studie ble det vist at mitomycin C ga signifikant bedre tumorkontroll
enn 5-fluorouracil alene i kombinasjon med
stråling (26).
Tidlig cancer og lokalavanserte svulster

De siste seks år er det i Norge fulgt et opplegg hvor pasientene deles inn etter svulststørrelse i gruppene tidlig cancer, som vil si
de svulstene som er klassifisert som T1–2,
N0 og lokalavanserte svulster, som omfatter

Figur 1 Eksempel på tidlig analkreft i endetarmsåpningen. Forandringene kl 12 og 6 er
benigne hudfolder, mens tumor ses kl 9–11

alle svulster som er klassifisert som T 3–4
uten lymfeknutemetastaser samt alle med
lymfeknutemetastaser uansett primærtumors størrelse (tab 1). Denne inndelingen er
basert på tidligere behandling da resultatene
var signifikant forskjellig for disse to gruppene. Behandlingsopplegget går kort resymert ut på å gi strålebehandling til primærtumor og regionale lymfeknuter. Ved tidlig
cancer gis stråledose 42 Gy, gitt som daglige
2 Gy-fraksjoner (21 dager), deretter tilleggsbestråling (boost) mot primærtumor med

Ramme 1
Typiske symptomer ved analcancer
■

Hard, uøm tumor, kan være eksofyttisk
eller ulcererende med fastere kant

■

Smerter

■

Blødning

■

Lekkasje av avføring og slim

■

Perianal kløe eller sårhet

■

Perinanalt eksem

Ramme 2
Klinsiske funn ved analkreft
■

Hard knute eller sår med hard kant
som kan ha normal slimhinnekledning

■

Eksofyttisk bløt tumor (blomkålliknende)

■

Sår, gjerne som en fissur i en tumor

■

Eksemliknende utslett

■

Oftest tydelig rød farge
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Bivirkninger
Tabell 1 TNM-klassifikasjonen for analkreft
T1 Primærtumor < 2 cm
T2 Primærtumor 2–5 cm
T3 Primærtumor > 5 cm
T4 Primærtumor med innvekst i naboorgan
N0 Ingen patologiske lymfeknuter
N1 Metastaser i lymfeknuter perirektalt
N2 Metastase(r) til unilateral(e) iliakal(e)
og/eller lyskelokaliserte lymfeknuter
N3 Metastaser til perirektale og iliakale lymfeknuter og/eller bilaterale iliakale og/eller
lyskelokaliserte lymfeknuter
M0 Ingen fjernspredning
M1 Fjernspredning påvist

ytterligere minst seks fraksjoner, til en totaldose på 54–58 (eventuelt opp til 60) Gy.
Den første uken av strålebehandlingen gis
det kontinuerlig infusjon av 5-fluorouracil,
og mitomycin C dag 1.
Ved de avanserte svulstene starter behandlingen med to cytostatikakurer med 5fluorouracil over fire dager kombinert med
cisplatin dag 1. Samme kombinasjon men
med redusert cisplatindose gis ved igangsettelse av stråleterapien. Stråledosen er også
noe høyere ved de lokalavanserte svulstene;
46 Gy mot regionale lymfeknuteområder og
54–60 Gy mot primærtumor. I utlandet brukes ofte en innlagt pause i behandlingen for
å redusere bivirkninger. Nyere data tyder på
at en kort pause (< 8 dager) ikke reduserer
muligheten for tumorkontroll (27).
Vanligvis tilbyr vi samme behandling
uansett histologisk undergruppe da responsen ikke skiller seg vesentlig. Hos eldre kan
det være aktuelt å sløyfe kjemoterapi sammen med stråling, men fluorouracil og mitomycin C tåles ofte bra selv i høy alder. Også
hos hivpasienter gir kombinasjonsbehandlingen tumorkontroll som hos andre pasienter, men man må regne med betydelig flere
akutte bivirkninger som kan begrense behandlingen (28). Ved påviste fjernmetastaser startes det oftest med en kombinasjon av
cisplatin og 5-fluorouracil. Hvis mulig vil
man fjerne lokaliserte metastaser kirurgisk
og eventuelt supplere med lokal stråleterapi.
Prognosen er meget alvorlig ved fjernmetastaser, men helbredelse kan oppnås i enkelte
tilfeller.
Behandlingsrespons

Ca. 5–10 % har persisterende tumor etter
behandlingen. Vanligvis følges pasienter
med tydelig tilbakegang av tumor klinisk
hver 4–6 uke inntil full regress. Hvis tumor
persisterer eller det tilkommer lokalt residiv,
anbefales abdominoperineal reseksjon for å
oppnå tumorkontroll. I større serier er sekundær kirurgi nødvendig hos 15–30 % av
pasientene slik at ca. 25 % av de kurerte pasientene må ha kolostomi.
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Kombinert behandling kan føre til uttalte
akutte bivirkninger, særlig stråledermatitt og
proktitt. Pasientene kan få til dels betydelige
sår i huden mot slutten av strålebehandlingen, og det tar gjerne to uker før hudforandringene er tilhelet. Slik strålereaksjon kan
behandles tørt, eventuelt kan det ved væskene sår gis behandling med saltvannsomslag.
Ved store primærtumorer kan man se utvikling av lokal nekrose i mucosa hos ca. 5 % av
pasientene. Senfølger av behandlingen kan
være økt trang til avføring på grunn av stråleproktitt, og en del har problemer med full
kontroll over sfinkterfunksjonen. Elektrisk
stimulering av gjenværende sfinktermuskulatur er et nytt tilbud som kan lindre slike
plager. Ellers må man være oppmerksom på
sekundært lymfødem som krever lymfedrenasje og tilpasning av støttestrømper. Enkelte pasienter utvikler svær fibrose i bekkenet som kan umuliggjøre normalt samliv
(vaginal stenose), og pasienter som har fått
stråling mot bekkenet, er også mer utsatt for
frakturfare ved mindre traumer enn normalt.
Menn kan få impotenssymptomer.

Prognose
Prognosen er avhengig av tumors stadium på
diagnosetidspunktet. Ved tumorer under
5 cm uten lymfeknutemetastaser er det meget god prognose med dagens behandling,
80–95 % analkreftspesifikk femårsoverlevelse, mot 45–60 % for større tumorer
(28). Har pasienten lymfeknutemetastaser
(ca. en tredel av pasientene) er prognosen
mer alvorlig, ca. 50–60 %. Total femårsoverlevelse kan påregnes hos ca. 80 % (68–90 %)
av pasientene ifølge publiserte serier (22–25,
29–31). Det er fortsatt uavklart hvor mye
prognosen bedres med cisplatin i stedet for
mitomycin C ved de avanserte svulstene.
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