Familjär adenomatös polypos

Ilkka Heiskanen

Familjär adenomatös polypos (FAP) är en autosomal dominant ärftlig sjukdom där patienten har polyper i kolon och rektum. En eller
några av dessa godartade polyper genomgår ofrånkomlig omvandling
till karcinom. Sjukdomen har också många manifestationer utanför
tjocktarmen.
Sållningen av riskpatienter påbörjas i pubertetsåldern och omfattar
årliga undersökningar av kolon eftersom cancer alltid utvecklas hos
obehandlade patienter. Profylaktisk kolektomi är indicerad innan
sjukdomen ger symtom eller innan diffus polypos har utvecklats.
Prognosen har förbättrats tack vare etableringen av centrala register
för polypospatienter, sållning av familjemedlemmar som löper risk för
att ha sjukdomen och kolektomi i ett tidigt skede.

Sklifasowski rapporterade 1881 det första
säkra fallet av familjär adenomatös polypos
(fap). Omvandlingen av en polyp till karcinom beskrevs 1890 av Hanford. Den autosomala dominanta arvsgången beskrevs 1927 av
Cockayne [1].
Gardner beskrev en släkt med polypos,
multipla osteom och epidermoidcystor, vilket
han ansåg vara en särskild genetisk sjukdom
[2]. Sjukdomen kallas Gardners syndrom.
Senare har desmoidtumörer och tandmissbildningar fogats till sjukdomsbilden. Gardners syndrom anses emellertid vara en variant
av samma genetiska sjukdom där olika manifestationer av fap uppträder utanför tarmen.
Alm publicerade 1975 de första resultaten av
behandling av familjär polypos på basis av
det första nationella registret [3, 4].
Herrera och medarbetare upptäckte 1986
en deletion i den långa armen av kromosom 5 hos en patient med Gardners syndrom [5]. Följande år lokaliserades faplokuset med kopplingsanalys till regionen
5q21-22 [6]. apc-genen (adenomatous po-
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lyposis coli) lokaliserades 1991 och dess
sekvens klargjordes [7, 8].

Register och epidemiologi
St. Marks polyposregister etablerades 1925 då
Lochart-Mummery undersökte tre familjer
med multipla adenom. Sedan dess har nationella eller regionala register uppställts
överallt i världen, det finländska registret inledde sin verksamhet 1980 [9]. Sedan registreringen påbörjades har incidensen av kolorektal cancer från att ha varit 50–70 procent
bland patienter som upptäckts på grund av
symtom från tarmen gått ned till 3–10 procent
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bland patienter som upptäckts tack vare sållning av släktmedlemmar [10–12].
Registrens uppgift är att bidra till att patienter som eventuellt är sjukdomsbärare
upptäcks, att påminna patienter och kliniker om uppföljningen och därtill att främja
forskning och utbildning.
En sjukdomsfrekvens vid födseln på mellan
1:7 600 och 1:22 000 har rapporterats. Prevalensen är mellan 2,29 och 2,62 per 100 000
[10, 11, 13, 14]. fap ligger bakom mindre än en
halv procent av alla fall av kolorektal cancer.
Penetransen vid fap är emellertid ofullständig, och dessutom har spontana mutationer
rapporterats i hela 46 procent [10, 12, 14, 15].
Adenomatösa polyper uppträder vanligen
10–20 år före uppkomsten av kolorektal
cancer. Hos obehandlade patienter upptäcks
de första polyperna i tjugoårsåldern och de
första tarmsymtomen uppträder när patienten är omkring 29 år. Diagnosen fap ställs
3–5 år senare och cancer uppträder efter 7–8
år. Patienten dör i kolorektal cancer kort
efter det att han har fyllt 40 [1, 10, 11].

Patologi
Tjocktarmspolyperna är tubulära adenom
som uppstår i det slemutsöndrande epitelet.
Polyperna är spridda över hela tjocktarmen
och de har varierande storlek, men de flesta
har en diameter som är mindre än 5 mm
[16].
De flesta karcinomen uppstår genom att
ett adenom utvecklas till karcinom, vilket
föreslogs av Muto et al. [17]. Vogelstein et
al. har lagt fram en genetisk modell för uppkomsten av tumörer vid kolorektal cancer:
en mutation i apc-genen initierar den neoplastiska processen och tumörutvecklingen
fortskrider på grund av genetiska förändringar som inkluderar aktivering av onkogener (K-ras) och inaktivering av tumörsuppressorgener (apc, dcc, p53) [18].
Utvecklingen av karcinom ur ett adenom
är antagligen långsammare i duodenum än
i kolon [19, 20]. Cancer i duodenum eller
periampullärt är ändå en betydande dödsorsak vid fap [21, 22]. Den höga mortaliteten i kolorektal cancer har sannolikt lett
till att andra mindre vanliga problem som
cancer i duodenum inte har varit så uppenbara. Genom att sålla släktmedlemmar
och göra profylaktisk kolektomi, vilket förebygger uppkomsten av kolorektal cancer,
kommer man troligen att notera en ökad incidens av cancer i duodenum.
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Genetik
Med hjälp av kopplingsanalys kunde man
1987 lokalisera genen för fap till regionen
5q21-22, vilket gjorde det möjligt att diagnostisera sjukdomen. apc-genen (adenomatous
polyposis coli) kunde lokaliseras och sekvensen fastställas. Därefter var det möjligt att
göra direkt genetisk testning.
apc-genen i regionen 5q21-23 består av 15
exoner och kodar för ett protein med 2 843
aminosyror. Den anses fungera som en tumörsuppressorgen. Det flesta mutationerna i apcgenen ger upphov till en stoppkodon via punktmutationer eller en läsramsförskjutning, vilket
resulterar i ett förkortat protein [23].
En lindrigare form av fap (aapc, Attenuated Adenomatous Polyposis Coli) som leder
till färre än 100 polyper, innebär att kolorektal cancer uppträder senare och att polyperna är mer proximalt belägna. Mutationerna är belägna närmare 5’-terminalen av
genen (exon 1) eller 3’-terminalen (exon 15)
av apc-genen [24]. Lynch et al. beskrev ett
syndrom med glest belägna och låga polyper
som uppträdde i proximala kolon och övre
gastrointestinalkanalen. Detta gavs namnet
”hereditary flat adenoma syndrome” (hfas)
[25]. Den kliniska bilden, de patologiska
fynden och genetiska studier visade att det
rör sig om den lindriga formen av fap.
Det föreligger en korrelation mellan en
specifik mutation och den resulterande fenotypen [27]. Individer med identiska mutationer kan ändå ha olika antal polyper
och varierande sjukdomsmanifestationer utanför kolon [28]. Korrelation mellan genotyp och fenotyp har observerats för desmoidtumörer, chrpe (congentital hypertrophy of
the retinal pigment epithelium), riklig polypos och lindrig fap.
Modifierande gener och miljöfaktorer kan
ligga bakom variationerna i sambandet
mellan genotyp och fenotyp. Det är möjligt
att man kan modifiera rådgivning, uppföljning och behandling utifrån patientens genotyp [24, 30, 31].

Diagnos och sållning av släkter
Diagnostiken och sållningen av riskbärare
baserar sig på anamnes, klinisk undersökning
och sigmoideoskopi med böjligt instrument.
Detta inleds vid 10–14 års ålder och kolonoskopi görs om man upptäcker adenom. Polyperna bör absolut undersökas mikroskopiskt.
Regelbundna undersökningar vart annat eller
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Tabell 1. Organförändringar utanför kolon hos patienter med familjär kolonpolypos
Ektodermala vävnader

Mesodermala vävnader

Endodermala vävnader

Epidermoidcystor
Tumörer i centrala
nervsystemet
Kongenital hypertrofi
av näthinnans
pigmentepitel

Bindväven
Fibrom och fibrosarkom
Desmoidtumörer
Diffus fibrosis
Excessiva intraabdominala adhesioner
Ben
Osteom
Exostos
Skleros
Dentala störningar
Tandrotscystor
Odontom
Extra tänder
Ospruckna tänder

Adenom i följande organ
Magsäcken
Duodenum
Hepatopancreaticobiliara trakten
Tunntarmen
Endokrina organ
– Sköldkörteln, bisköldkörteln
– Binjurarna
– Hypofysen
Karcinom i följande organ
Magsäcken
Duodenum
Hepatopancreaticobiliara trakten
Tunntarmen
Sköldkörteln
Binjurarna
Övriga fynd
Polyper i funduskörtlarna
Hepatoblastom

tredje år görs till 60 års ålder också om endoskopifyndet är negativt eftersom en sen debut
av sjukdomen bör uteslutas. När diagnosen
fap är ställd bör endoskopi med biopsier av
övre gastrointestinalkanalen göras hos patienter som är äldre än 20 år för att eventuella polyper i magsäcken och tolvfingertarmen skall upptäckas och för undersökning
av biopsier. Patienter som har adenom skall
undersökas varje eller vartannat år, annars
görs undersökningen vart femte år [32].
Hudcystor, osteom och chrpe kan uppträda
före adenomen och utgör sjukdomsmarkörer
som det är enkelt och billigt att utnyttja för
att finna mutationsbärare. chrpe är en klinisk markör som har ungefär 85 procents
känslighet och 98 procents specificitet.
Mutationer i apc-genen kan undersökas
med kopplingsanalys, men för att upptäcka
en bärare behövs det minst två medlemmar
av släkten. Om mutationen uppenbarligen
är ny eller om familjemedlemmar inte finns,
är enda möjligheten att göra en direkt mutationsanalys. De flesta mutationerna i apcgenen resulterar i ett förkortat protein vilket
kan undersökas med speciella tester. Det
kommersiella test som finns har en känslighet på 80 procent och så gott som 100 procent när man vet att mutationen finns i familjen [33–35].
Om man konstaterar en apc-mutation före
de kliniska symtomen, skall sållningsprogrammets rekommendationer inte ändras.
Om patienten inte har en apc-mutation kan
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man avstå från uppföljningen eller göra den
mindre omfattande [14, 35, 36].
Det är av största vikt att testade personer
får genetisk rådgivning. De måste fullständigt inse testets betydelse och begränsningar.
Ett test måste alltid vara förknippat med att
den testade ges personlig rådgivning av en
genetiker eller kliniker [37, 38]. Nyttan för
den som löper risk att ha en AFP-mutation,
eller för föräldrarna, är minskad osäkerhet,
ökad följsamhet vid uppföljningen och ändringar av sållningen. Det har inte förekommit allvarliga negativa psykiska reaktioner
som en följd av testresultatet, men detta bör
tas i betraktande [36]. Oriktigt använd genetisk testning medför risker för feltolkning
och även för falskt negativa resultat [39].

Klinisk bild
Familjär adenomatös polypos är en systemsjukdom som manifesterar sig i vävnader
från alla tre groddbladen och som uppträder
också utanför kolon: i ektodermala vävnader (hudcystor, ögonlesioner och endokrina
tumörer), i endodermala vävnader (levertumörer, adenom och adenokarcinom i magsäcken, tunntarmen och gallgångarna) och i
mesodermala vävnader (tandanomalier, desmoidtumörer och osteom), (Tabell 1).
Tjocktarmen
Patienterna har mellan en och tusentals adenomatösa polyper i tjocktarmen eller ändtar-

Finska Läkaresällskapets Handlingar

men. Dessa uppträder sent i barndomen eller i
tidig vuxen ålder. I anamnesen noteras en lätt
ökning av tarmens tömningsfrekvens och lös
avföring. Symtomen är blödning från ändtarmen, diarré, buksmärta, slemmig avföring eller
förstoppning. Patienten kan vara symtomfri
också om det finns ett stort antal polyper.
Desmoidtumörer
Desmoidtumörer uppkommer ur den muskulära aponeurosvävnaden och har en oskarp
gräns. De kan uppträda i mesenteriet och
i retroperitonealrummet, vilket kan leda till
obstruktion av mesenterialkärlen eller tarmen
och till hydronefros. Den icke-metastaserande tumören kan därför till och med orsaka
patientens död [40].
Desmoidtumörer är sällsynta, incidensen
är 2–4 fall per en miljon [41]. Omkring
10 procent av fap-patienterna får desmoidtumörer och anhopning i familjer har dokumenterats. Desmoidtumörer och komplikationer till följd av dem har angetts som den
näst vanligaste dödsorsaken hos fap-patienter som undergått kolektomi, dock inte i
finländska och danska patientmaterial [21,
22, 42, 43]. Faktorer som utlöser desmoidbildning är kirurgiskt trauma, graviditet och
andra hormonella faktorer. Andra mindre
klara faktorer påverkar också uppkomsten
av desmoidtumörer.
Övre gastrointestinalkanalen
Så gott som alla fap-patienter har adenomatösa polyper också i magsäcken och tunntarmen. Polyper i funduskörtlarna, vilket
annars är ovanligt, förekommer vid fap; både
antalet och storleken varierar kraftigt. Funduskörtlarnas polyper har ansetts vara hamartomliknande strukturer och inte egentliga
neoplasier [16]. Ibland kan de vara adenomatösa, vilket tyder på en potentiell risk för
malignisering [44]. Adenomatösa polyper kan
uppträda i antrum.
Vid den första undersökningen upptäcks
adenom i duodenum hos mellan 66 och 92
procent av patienterna. Om man använder
endoskop med sidoriktad optik, tar rikligt
biopsier och upprepar undersökningen tillräckligt ofta, kan man sannolikt konstatera
adenom i duodenum hos varje fap-patient.
Duodenaladenomatos i stadium IV, som
medför den högsta risken för cancer, har
konstaterats hos omkring 10 procent av fappatienterna [45–47]. Den kumulativa cancerincidensen har emellertid varit endast 4
procent [45, 48].
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Tunntarmspolyper är ovanliga och den
exakta incidensen är inte känd.
Kongenital hypertrofi av retinas
pigmentepitel (CHRPE)
Blair och Trempe konstaterade 1981 att det
finns ett samband mellan Gardners syndrom
och pigmentstörningar i näthinnan, senare
benämnt chrpe. Förekomsten av denna
markör varierar i olika undersökningar. Den
har rapporterats uppträda hos mellan två
tredjedelar och samtliga patienter. chrpe kan
påvisas mycket tidigt med en direkt, enkel
och billig oftalmologisk undersökning.
Hud och ben
De mjukdelstumörer som uppträder är för
det mest epidermoidcystor men också lipom,
talgkörtelcystor och neurofibrom påträffas.
Hudcystor och osteom kan uppkomma innan
tarmadenomen ses [49–51].
Andra neoplasier
Turcot fann ett samband mellan familjär polypos och maligna tumörer i det centrala
nervsystemet [52]. Detta har senare verifierats på molekylär nivå [53].
Hepatoblastom under barndomen är en
ovanlig malign embryonal tumör som uppträder i samband med fap. Andra tumörer
som rapporterats är gallvägsadenom, karcinom i levern, gallblåsan och gallgångarna
samt i pankreas [54, 55].
Sköldkörtelkarcinom har också förknippats med fap. Även andra neoplasier utanför
tjocktarmen har rapporterats (Tabell 1).

Behandling
Läkemedelsterapi
Olika försök har gjorts med metabolisk behandling och dietära föreskrifter. En fiberrik
diet med tillskott av E- och C-vitamin ledde
till en obetydlig regression av adenom i
rektum [56, 57]. Den så kallade capp-studien
kommer sannolikt att visa vilken effekt aspirin och stärkelse har vid fap [58]. Kalcium
per os har haft en varierande inverkan på
risken för koloncancer och kan i själva verket
vara till nackdel vid fap [59, 60].
Nonsteroidala antiinflammatoriska medel
(nsaid), som sulindak, minskar slemhinneproliferationen utan att ha biverkningar och
leder till en signifikant återbildning av polyper [61, 62]. Dessa medel inhiberar tillväxten in vitro av cellinjer från koloncancer
utan att detta är beroende av prostaglandi-

39

ner men snarare sker via apoptos [63]. Därtill har man nyligen visat att cyklooxygenas(cox)-2-inhibitorn selecoxib gör att antalet
polyper i kolon och rektum minskar [64]. Sulindakbehandling är en möjlighet efter ileorektal anastomos (ira) och för patienter för
vilka tarmpåse inte lämpar sig [65]. Effekten
har emellertid visat sig vara övergående, och
minskningen av adenomen har inte hindrat
uppkomsten av cancer [63, 66].
Kirurgisk behandling
Kirurgi är den enda effektiva behandling som
hindrar uppkomsten av cancer vid fap. Man
bör fatta ett individuellt beslut om vilken operation som skall utföras och vid vilken tidpunkt. Detta baserar sig på patientens ålder
samt den endoskopiska och histologiska undersökningen [67]. Beslutet fattas utifrån patientens önskan, kirurgens preferenser och
möjligheterna för uppföljning. Valet att operationsmetod är emellertid en kontroversiell
fråga [65].
Kirurgisk behandling är indicerad under
de sena tonåren. Vuxna skall opereras så
snart diagnosen är fastställd. Tidig kolektomi bör ovillkorligen göras på grund av svår
dysplasi eller om adenomen är stora eller
växer snabbt. Gentester kan påverka beslutet genom att man kan identifiera släkter
med mindre maligna apc-mutationer [24, 31].
Ileorektal anastomos försämrar inte överlevnaden bland sådana patienter och kan
därför vara en mer acceptabel behandling.
I en färsk analys av registerdata visade det
sig att ileorektal anastomos lämpar sig för
patienter med en lindrig fenotyp eller lindrig
fap (attenuated fap) [68].
Kolektomi var standardoperation, man
valde där mellan kolektomi med ileorektal
anastomos (ira) och proktokolektomi med
ileostomi (pc+i). I många centra har man
föredragit ira. Funktionsbevarande proktokolektomi (restoring proctocolectomy, rpc,
proktokolektomi med ileumpåse och anastomos till anus) blev ett alternativ sedan
man utvecklat tekniken för ileumpåse [70].
För närvarande rekommenderas funktionsbevarande proktokolektomi (rpc) som
första alternativ vid profylaktisk kirurgisk
behandling av fap-patienter [71]. Operationen utförs primärt för tonåringar, för patienter som kan förmodas ha svårigheter med
uppföljningen och för patienter som har omfattande mattliknande polypos i rektum eller
cancer i kolon eller i övre rektum. Funktionellt är resultatet lika efter rpc och ira [72,
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73], eller med fördel för ira [74, 75]. Risken
för cancer i rektumstumpen gör emellertid
att man i minst hälften av fallen senare blir
tvungen att göra sekundär proktektomi.
Funktionsbevarande proktokolektomi (rpc)
är en krävande operation, och för att garantera tillräcklig erfarenhet bör operationsverksamheten centraliseras.
Desmoidtumörer
Behandlingen av desmoidtumörer är inte
enkel [76, 77]. Ytliga desmoidtumörer, t.ex.
i bukväggen, kan ofta avlägsnas genom excision. Om lesionen är diffus kan det vara svårt
att avlägsna den helt, och återfallsfrekvensen
är hög.
Efter operation av mesenteriala tumörer är
det risk för blödning och för kort tunntarmsyndrom. Det är mycket vanligt med återfall, 50–85 procent, och livshotande komplikationer. Perioperativa mortaliteten är 50
procent och allvarlig morbiditet förekommer
hos 60 procent [40, 78]. Resultaten i Finland
är inte så nedslående och återfall hör inte till
regeln [79].
Sulindak kan inducera tumörregression.
Antiöstrogener, tamoxifen och toremifen,
har också använts med en viss framgång
[77]. Desmoidtumörer är okänsliga för strålbehandling. Cytotoxisk kemoterapi i kombination med strålbehandling har använts
som sista utväg, men resultaten är varierande och behandlingen är inte komplikationsfri.
Det finns inga allmänt godtagna rekommendationer för prevention eller läkemedelsterapi av desmoidtumörer. Vid St. Marks
sjukhus förordar man följande protokoll: avbildning, sulindak i sex månader som första
behandling, därefter toremifen vid behov
och eventuell kemoterapi. Kirurgisk behandling kommer i fråga endast om obstruktion
tillstöter och om tumörer förekommer i
bukväggen [80].
Övre gastrointestinalkanalen
Stora magsäckspolyper bör avlägsnas och
adenom som är större än 10 mm bör behandlas. Adenom kan avlägsnas endoskopiskt genom polypektomi eller elektrokoagulation, vilket kräver noggrann uppföljning av
patienten.
Behandlingen av adenom i duodenum är
besvärligare. Om adenomen är stora eller
dysplastiska bör endoskopi göras årligen.
Om dysplasin är svår eller om polyperna
är många och stora, bör man överväga ki-
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rurgisk behandling. Det finns flera endoskopiska metoder för behandling av adenom i
duodenum [81]. Det går inte att fullständigt
avlägsna adenom i duodenum med endoskopi eller duodenotomi, eftersom man inte
kan få bort alla adenom och återfallsfrekvensen är 100 procent [82].
Det är möjligt att man borde göra profylaktisk pankreatikoduodenektomi där pylorus eventuellt kan sparas. Detta gäller
åtminstone unga patienter med svår sjukdom eller när reoperation är av nöden efter
excision [83, 84], men detta är en kontroversiell fråga.
Kemoterapi har inte visat sig ha någon
säker effekt vid adenom i duodenum [86].

Överlevnad
Den protektiva effekten av sållning och profylaktisk kolektomi är klar. Förekomsten av
karcinom i kolon och rektum var 3–5 procent
bland uppföljda patienter och 61–80 procent
bland patienter som kom till behandling först
när de hade symtom [10, 12, 42, 87, 88]. Efter
profylaktisk kolektomi är 20-årsöverlevnaden
densamma som hos den övriga befolkningen
[42, 43]. I nordiska patientmaterial har det
inte förekommit dödsfall på grund av desmoidtumörer, i motsats till andra tidigare
rapporter från annat håll.
Den huvudsakliga dödsorsaken bland fappatienter har varit cancer i kolon och rektum
[21, 22]. Cancer i rektumstumpen är en
vanlig dödsorsak. Därtill är vården av rektumstumpen besvärlig och kan i värsta fall
leda till dödlig utgång. Man kan förhindra
denna cancerform genom att initialt göra
rpc. Man har emellertid att vänta sig att
allt fler patienter kommer att få cancer i
rektumstumpen eller i organ utanför kolon
eftersom uppföljningstiden efter kolektomi
kommer att vara upp till 50 år.

Uppföljning
Många misslyckanden vid uppföljningen bör
kunna förhindras om ett register används för
att påminna kliniker och patienter om tidpunkten för återbesök. apc-mutationens läge
förutsäger åtminstone till en del vilken fenotyp sjukdomen kommer att få [89]. Uppföljning och profylaktisk handläggning skall
därför modifieras på basis av detta.
När ileorektal anastomos har gjorts undersöks patienterna var sjätte månad och
senare med 3–12 månaders mellanrum bero-
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ende på det kliniska och histologiska fyndet
[11]. Adenom i ileum kan uppträda efter kolektomi och i ileumpåsen även flera år efter
operationen. Efter rpc bör det vara rutin att
årligen följa upp patienten [90].
Tidtabellen för hur polyper i duodenum
utvecklas är inte klar och därför inte heller
vilken som är den riktiga strategin för endoskopisk uppföljning med biopsier. Om polyposen i duodenum är lindrig eller saknas
kan ett föreslaget intervall på 3–5 år vara
lämpligt [91]. Om patienten har långt utvecklad polypos krävs endoskopi minst en
gång årligen, och profylaktisk kirurgisk behandling måste övervägas.
När man känner till polypstatus i en
släkt kan detta användas för att förutsäga
riskerna, och sållningen av familjemedlemmar kan modifieras på denna grund. Man
vet inte vilken nytta uppföljning och behandling medför för fap-patienter med svår
polypos i duodenum [47, 92, 93]. I en analys
av beslutsgången vid behandlingen av polypos i duodenum fann Vasen et al. [48]
att den förväntade livslängden ökade med
endast 7 månader när regelbunden uppföljning gjordes efter pankreatikoduodenektomi hos patienter med polypos i stadium
IV eller med cancer.
Medlemmar i fap-familjer bör sållas och
följas upp utifrån var i genen en känd mutation är belägen [94, 95]. Förekomsten av
en eller flera modifierande gener och miljöfaktorer påverkar fenotypen vid apc-mutationer. Avancerad utveckling av molekylärgenetiken kan därför i framtiden göra det
möjligt att identifiera personer med hög risk
för vilka man skall tillämpa annorlunda tidsintervaller för sållning, uppföljning och behandling.
MD Ilkka Heiskanen, specialläkare
Kliniken för gastroenterologisk och
allmän kirurgi
HNS, Mejlans sjukhus
PB 340
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