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❙ ❙ Screening för kolorektal cancer har studerats under många
år. Det finns idag en god evidens för att detektion av blod i av-
föringen med efterföljande koloskopi gör det möjligt att upp-
täcka sporadisk kolorektal cancer i ett mer gynnsamt tumör-
stadium. Därmed reduceras också mortaliteten vid kolorektal
cancer. Baserat på de publicerade randomiserade studierna
kan man räkna med en relativ mortalitetsreduktion i kolorek-
tal cancer på 15–20 procent. Denna reduktion i mortalitet
motsvarar ungefär 200–300 räddade fall per år i vårt land. 

Ett annat sätt att påverka prognosen är att på något sätt påver-
ka nybildningen av kolorektal cancer. Man vet idag att
NSAID-preparat kan stabilisera genomet i tarmens stamcel-
ler, och man har också kunnat visa hos polypospatienter att
andelen polyper i kolon kan reduceras efter kontinuerlig be-
handling med NSAID. Exakt vilket läkemedel som skall an-
vändas idag är oklart. NSAID-preparat har många biverk-
ningar. För att undvika dessa biverkningar görs nu försök med
cyklooxygenas-2-hämmare (COX-2). I randomiserade studi-
er testas nu hypotesen om COX-2-hämmare kan påverka ny-
bildningen av polyper hos patienter med sporadiska polyper
eller kolorektal cancer.

Den stora frågan är om kemoprevention är lika bra som
screening eller kanske till och med bättre än screening för ko-
lorektal cancer. I ett försök att besvara denna fråga har förfat-
tarna till den refererade artikeln [1] försökt värdera i vad mån
resultaten av screening för kolorektal cancer kan förbättras
om kemoprevention används, eller om kemoprevention i sig
kan påverka canceröverlevnaden. 

Metoden författarna har valt är att identifiera alla studier
som publicerat data om screening och kemoprevention under
åren 1980–1999. Det är en ambitiös artikel, där man försökt
göra en kostnad–nytta-analys med hänsyn tagen till inciden-
sen av polyper och kolorektal cancer, polyp–cancersekvensen
samt mortaliteten efter kurativ kirurgi för kolorektal cancer.
Dessutom har man värderat effekten av screening med ockult
blödning från tarmen samt koloskopiscreening och även för-
sökt bedöma effekten av NSAID-preparat som kemopreven-
tion. Avslutningsvis har man försökt göra en ekonomisk mo-
dell, där kostnaden för ovannämnda interventioner har utvär-
derats sedan man gjort sensitivitetsanalyser beroende på oli-
ka utfall.

Svagheten med artikeln är att man har tvingats göra ett flertal
mer eller mindre prematura estimat. Bland annat räknar man

med att det tar två år för att en polyp skall växa till sig, och yt-
terligare två år för att en sådan polyp skall gå över i cancer.
Man räknar med ytterligare två år för att en cancer skall spri-
da sig. Alla dessa förutsättningar är mycket arbiträra då vi inte
känner till den exakta tumörbiologin. Däremot vet vi att tu-
mörer är utomordentligt heterogena i sin tillväxt, varför arti-
keln haltar på många sätt.

Man har dock gjort ett seriöst försök att värdera huruvida
vi kan avvara screening för kolorektal cancer och istället sat-
sa på kemoprevention. Med den modell man använt sig av blir
konklusionen att kemoprevention knappast kan ersätta scree-
ning för kolorektal cancer. Det är också tveksamt om kemo-
prevention kommer att förbättra resultatet för screening. Det
man däremot rekommenderar är att mer systematiskt införa
screening och försöka höja ordinationsföljsamheten så myck-
et som möjligt. Data talar för att detta är det mest kosteffekti-
va sättet att förbättra behandlingsresultaten vid kolorektal
cancer. 

Som allmän konklusion för vår svenska sjukvård är det intres-
sant att kunna konstatera att man idag i USA (och även i
många andra länder) är övertygad om att screening för kolo-
rektal cancer räddar liv och därför skall införas. Vi har ännu
inte kommit så långt i vårt land, och fortfarande pågår diskus-
sioner om när och hur vi skall börja. Tiden är mogen, som jag
ser det, och vi borde snarast komma igång med screening för
kolorektal cancer. Det är dock viktigt att vi utvärderar värdet
av en sådan intervention så att vi verkligen kan visa att scree-
ning är bra. Därför krävs det populationsbaserade pilotstudi-
er i några utvalda landsting där alla tänkbara resultat och kva-
litetsaspekter utvärderas prospektivt. 

Politiker och beslutsfattare, våga satsa på screening för ko-
lorektal cancer!
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