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Screening sker idag för att diagnos-
tisera cancer colli uteri och bröstcancer.
Screening har diskuterats för att tidiga-
re kunna diagnostisera även prostata-
cancer och koloncancer. Hos ungefär
hälften av patienterna med kolorektal
cancer leder sjukdomen till döden; i
Sverige dör årligen ca 2 500 personer i
denna sjukdom. Den är såväl hos kvin-
nor som hos män en av de tre vanligas-
te dödsorsakerna [1].

Även internationellt är kolorektal
cancer en av de vanligaste tumörfor-
merna – i den industrialiserade världen
i frekvens den näst vanligaste, i utveck-
lingsländerna den åttonde tumörsjuk-
domen. Den årliga incidensen i världen
uppskattas till ca 600 000 fall [2]. 

Riskfaktorer
Hög fetthalt i kosten, ett lågt fiberin-

tag och övervikt är faktorer förknippa-
de med en högre frekvens av koloncan-
cer [2]. Genetiska faktorer spelar stor
roll: föräldrar och syskon till patienter
med adenomatösa polyper eller kolon-
cancer har tre- till femfaldigt ökad risk
att utveckla koloncancer eller andra
adenokarcinom [3]. Mellan 0,5 och 6
procent av alla patienter med kolorektal
cancer uppfattas ha en hereditärt be-
tingad tumör [4].

Sjukdomen är också vanligare hos
patienter med polypossyndrom, där
övergång i invasiv tumör så småningom

sker om preventiv polypektomi inte ut-
förs. Även vid inflammatoriska tarm-
sjukdomar speciellt vid ulcerös kolit, är
risken för tumörutveckling i kolon kraf-
tigt stegrad [5].

Man har nyligen poängterat behovet
av screening för att i tid upptäcka ma-
lign degeneration i slemhinnan vid den-
na sjukdom [6].

Tumörutveckling
Polyp–adenom–karcinomsekvensen

vid kolorektal cancer är i det närmaste
universellt accepterad [7]. I sektions-
material påträffas adenomatösa polyper
i upp till 50 procent [8], men den malig-
na utvecklingen i de adenomatösa poly-
perna sker sakta: från mucosahyperpla-
si till utveckling av en invasiv cancer
beräknas det ta 10–15 år [9, 10]. Malig-
nitetsfrekvensen i polyper mindre än 1
cm i diameter är ca 1 procent, medan
den i de som är större än 2 cm når upp
emot 50 procent. Malignitetsrisken
ökar med ökande villös komponent
[10].

Förekomsten av adenomatösa poly-
per med en diameter av 1 cm eller mind-
re medför ingen statistiskt ökad risk för
cancer coli, och dessa patienter har en
normal livslängd [11], medan däremot
patienter med polyper större än 1 cm i
diameter, speciellt de med mul-
tipla polyper, har en trefaldigt ökad fre-
kvens av cancer coli.

Även om det finns en ökad frekvens
av polyprecidiv samt malignitetsut-
veckling i närheten av den först upp-
täckta polypen kan en invasiv tumör ut-
vecklas i en annan del av tarmen än nära
den först upptäckta kolonpolypen. Det-
ta kan ske ända upp till 5–10 år efter den
initiala upptäckten av en kolonpolyp
[12, 13]. Visserligen har endast adeno-
matösa och villösa polyper ansetts ha
malign potential, men det har visat sig
att även patienter med hyperplastiska
polyper har en överrepresentation av
adenomatösa och villösa polyper inom
samma tarmsegment som de hyperplas-
tiska polyperna [14]. Alla dessa data av-
ser exofytiskt växande tumörer. 

Nyligen har även flata adenom–ade-
nokarcinom i kolon beskrivits. Relatio-

nen mellan förekomsten av hyperplas-
tiska och adenomatösa polyper, liksom
frekvensen av karcinom, verkar vara
ungefär densamma i adenomatösa flata
polyper som i exofytiskt växande tu-
mörer. Däremot har invasivt växande
cancer setts i flata, endast några milli-
meter stora adenom [15]. Flata adenom,
som är svåra att påvisa såväl med kon-
ventionell endoskopi som med dubbel-
kontrastundersökning, skulle också
kunna tänkas vara utgångspunkten för
s k de novo-cancer i kolon. 

Överlevnad
Överlevnaden efter resektion av ko-

loncancer är starkt korrelerad till hur
avancerad tumörsjukdomen är vid dia-
gnostillfället. Speciellt vid tumörsprid-
ning till lymfkörtlarna försämras lång-
tidsöverlevnaden påtagligt. I en svensk
prospektiv studie var den korrigerade
femårsöverlevnaden för patienter med
koloncancer vid Dukes’ stadium A-
tumör 100 procent, vid B 86 procent,
vid C 45 procent och vid Dukes’ D-can-
cer 1 procent.

Motsvarande siffror för överlevnad
vid rektalcancer var vid Dukes’ A 89
procent, B 63 procent, C 32 procent och
D 4 procent [16].

Hos 74 procent av patienterna kunde
kurativt syftande resektion ske. Knappt
15 procent av tumörerna var av Dukes’
A-typ vid diagnostillfället.

Dessa resultat är representativa för
överlevnaden vid kolonmalignitet då
adjuvant cytostatika- och strålbehand-
ling ej givits. 

Även om förbättrade behandlings-
metoder kan komma att leda till längre
överlevnad hos patienter med mer
avancerade tumörer, är en tidigare dia-
gnos den bästa möjligheten att förbätt-
ra överlevnaden. Målet borde således
vara att i större frekvens diagnostisera
asymtomatiska tumörer [17], vilket
kan ske enbart med undersökning av
asymtomatiska personer, dvs screen-
ing. När tu-mörer diagnostiserats vid
screening har patienterna en dubbelt så
hög frekvens av Dukes’ A- och B-tu-
mörer än patienter med symtomgivan-
de koloncancer. Den förstnämnda
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gruppen har också en längre överlev-
nad än patienter med kliniskt diagnos-
tiserade tumörer [16, 17].

Screeningmetoder
Screening för kolorektal cancer kan

baseras antingen på en indirekt metod,
t ex via diagnostik av fekalt blod, eller
på direkt inspektion av kolonslemhin-
nan genom rektoskopi, sigmoideosko-
pi, koloskopi eller genom kolonröntgen
med enkel- eller dubbelkontrastteknik.
Screening av stora populationer [17,
20-24], där förekomsten av fekalt blod
påvisat med Hemocult använts för att
indikera tumörförekomst, har visat att
tumörer härmed kunnat diagnostiseras
på ett tidigare stadium, och att morta-
liteten därmed minskat. 

Svårigheterna vid dessa screening-
studier har framför allt bestått i att få ett
tillräckligt stort deltagarantal för att
möjliggöra statistisk analys [19-21];
detta gäller speciellt då screeningproto-
kollet innehållit upprepade undersök-
ningar [17].

Rehydrering eller ej?
Dessutom diskuteras vilken den bäs-

ta testmetoden för ockult blod i feces är
[21], och huruvida rehydrering av He-
mocult-remsor skall ske eller ej [19, 21,
24, 25, 26] – såväl sant som falskt posi-
tiva resultat ökar efter rehydrering [19].
Patienter med kolorektal cancer hade
med icke-rehydrerade Hemocult II-
remsor 31 procent falskt negativa resul-
tat; efter rehydrering var de falskt nega-
tiva bara 9 procent. Hos patienter med
adenom större än 2 cm i diameter var
frekvensen falskt negativa 25 respekti-
ve 19 procent, medan däremot i grup-
pen med mindre adenom de falskt nega-
tiva var 77 respektive 53 procent [25].

Emellertid var Hemocult-testet ne-
gativt i 70 procent hos tolv patienter
med känd cancer coli [26], och meto-
dens effektivitet som enda komponent i
ett screeningprogram har ifrågasatts
[22, 26]. Den låga specificiteten medför
också att ett stort antal koloskopier
och/eller bariumundersökningar krävs
för att utesluta tumörer hos patienter
med positivt resultat från analysen av
fekalt blod.

Kombination
av undersökningsmetoder
Den vanligaste kombinationen av

undersökningsmetoder som föreslagits
för screening, bl a av American Cancer
Society, har varit analys av fekalt blod
tillsammans med flexibel sigmoideo-
skopi. Flexibel sigmoideoskopi når

60 cm upp i tarmen, och kan nå ända
upp till vänster kolonflexur.

Om sigmoideoskopi har visat ade-
nom eller tumör har koloskopi eller ko-
lonröntgen föreslagits för analys av res-
terande kolon; om däremot sigmoideo-
skopi varit normal har detta bedömts
vara tillräckligt för att utesluta kolon-
tumör [27-29].

Denna strategi har dock ifrågasatts,
eftersom upp till 40 procent av alla tu-
mörer är belägna oralt om flexura liena-
lis coli [20, 21, 29-31]. 

Koloskopi eller kolonröntgen?
Med hänsyn tagen till faktorer som

det faktum att analys av fekalt blod har
relativt låg sensitivitet och specificitet
(ett betydande antal kolontumörer blö-
der dessutom inte alls) samt att man vid
sigmoideoskopi undersöker endast en
del av kolon har man i stället föreslagit
att vid ett screeningtillfälle direkt un-
dersöka hela kolon, antingen med kolo-
skopi eller med kolonröntgen, speciellt
hos de personer som bedöms löpa en
ökad risk för att utveckla koloncancer
[32-34].

Huruvida koloskopi eller dubbel-
kontraströntgen av kolon då skall vara
den första undersökningsmetoden är
kontroversiellt. Koloskopi har ansetts
vara diagnostiskt säkrast, men båda me-
toderna är ungefär lika träffsäkra när det
gäller att diagnostisera tumörer med
mer än 1 centimeters diameter, och de
kompletterar ibland varandra [35-37].
Koloskopi tar längre tid än kolonrönt-
gen och uppskattas kosta omkring tre
gånger mer [38]. Tillgången till kolo-
skopi av god kvalitet är också begrän-
sad. I upp till 15–20 procent av fallen
har dessutom angetts att koloskopisten
haft svårt att nå cekum [30]. Antalet
svåra komplikationer vid kolonröntgen
anges vara avsevärt färre än vid kolo-
skopi, för kolonröntgen anges en morta-
litet på 1/20 000 undersökningar [39],
för koloskopi 1/5–10 000 skopier [30].

Eftersom bedömningen av slemhin-
nan vid kolonröntgenundersökningen
försvåras vid divertikelförekomst, och
divertiklar är vanliga framför allt i sig-
moideum, har en kombination av sig-
moideoskopi och dubbelkontrastunder-
sökning av kolon föreslagits som alter-
nativ till koloskopi [20]. Denna kombi-
nation, som kan utföras vid samma be-
sökstillfälle och med samma förbere-
delser, har hög träffsäkerhet och anses
vara billigare än koloskopi [40-44].

Eftersom kolonröntgen av god kva-
litet finns allmänt tillgänglig, liksom
möjligheten att dubbel- och eftergrans-
ka undersökningsresultaten, har kolon-
röntgen kombinerad med test för fekalt
blod rekommenderats som det mest
kostnadseffektiva screeningalternativet
[33, 45]. Detta är dock inte allmänt ac-
cepterat [38, 46]; kostnaderna för de
olika undersökningarna varierar ju ock-
så en hel del beroende på hur sjukvårds-
systemet är organiserat. 

Behov av upprepade
undersökningar
Med tanke på kolontumörernas lång-

samma utveckling har behovet av upp-
repade screeningundersökningar av
personer utan speciella riskfaktorer dis-
kuterats. I de flesta program föreslås
undersökningar vart tredje till vart fem-
te år, men den stora reduktionen av död-
lighet och förskjutningen av diagnosti-
serade tumörer mot ett mer gynnsamt
tumörstadium sker efter den första
screeningundersökningen. Skillnaden i
överlevnad mellan dem som undersökts
bara en gång och dem som undersökts
oftare är liten [18, 28]. Upprepade un-
dersökningar vart tionde år av patienter
som vid en första undersökning visats
sakna tumörer i kolon [28, 30] har före-
slagits. En enda undersökning i 60-års-
åldern av patienter utan särskilda risk-
faktorer har också föreslagtis som en ef-
fektiv screeningmetod [30]. 

Däremot framhålls att personer med
ärftlig belastning för cancer eller poly-
pos bör undersökas oftare, kanske upp
till en gång årligen [18, 27]. 

Vinsten i prognos för de få individer
som får en tidigare diagnos måste bedö-
mas vara så stor att den överväger nack-
delarna för den mycket större grupp
asymtomatiska individer hos vilka kan-
ske enbart kallelsen till undersökning
framkallar oro [47].

Konklusion
Koloncancer är en av de vanligaste

tumörformerna. Den utvecklas oftare
hos klart definierade riskgrupper, och
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utvecklingen från lokal till avancerad
sjukdom tar flera år. Dödligheten hos
dem som behandlats för lokal tumör-
växt är signifikant lägre än för dem som
har mer avancerad sjukdom vid dia-
gnostillfället. Från dessa synpunkter
lämpar sig tumörformen väl för att upp-
täckas tidigt med adekvat screening.

Ett flertal olika screeningmetoder
finns: koloskopi framställs ofta som den
bästa. Kombinationen av sigmoideo-
skopi och dubbelkontraströntgen av ko-
lon är dock lika träffsäker som kolosko-
pi för att upptäcka polypösa förändring-
ar, men sker till lägre kostnad och kom-
plikationsfrekvens. Detta gäller speci-
ellt om man primärt önskar upptäcka
tumörer om 1 cm eller mer i diameter.
Med dubbelkontraströntgen kommer
man dock inte att upptäcka flata ade-
nom. 

Kombinationen sigmoideoskopi–
dubbelkontraströntgen av kolon är ett
effektivt sätt att upptäcka tumörer, och
skulle fungera bra som screeningmetod
under förutsättning att en tillräckligt
stor del av befolkningen undersöks och
att tillräckliga resurser står till förfo-
gande. Screening för tidig diagnos av
koloncancer torde ha minst samma me-
dicinska värde som screening för tidig
diagnos av mammarcancer [48].
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