
2014  läkartidningen nr 35 2010 volym 107

Kolorektal cancer är, efter bröst- och prostatacancer, den näst 
vanligaste cancerformen hos såväl män som kvinnor i Sveri-
ge. Cirka 5 700 nya fall diagnostiseras årligen, varav rektal-
cancer svarar för cirka en tredjedel; år 2007 diagnostiserades 
1 988 nya fall i Sverige. Sjukdomen drabbar framför allt äldre, 
medianåldern vid diagnos är 70 år, och män drabbas oftare än 
kvinnor.

De vanligaste symtomen på rektalcancer är blödning från 
tarmen, slem i avföringen och ändrade avföringsvanor. Kolon-
ileus kan utvecklas om tumören är strikturerande. Smärta är 
ofta ett sent tecken och förekommer om tumören växer över 
på nerver eller om den växer nära analkanalen. Hos kvinnor 
kan vaginala blödningar ses om tumören växer in i vagina.

Alla patienter med rektal blödning och/eller ändrade avfö-
ringsvanor ska undersökas med rektal palpation och prokto- 
och rektoskopi. Det förekommer fortfarande att patienter får 
behandling för »blödande hemorrojder« utan adekvat under-
sökning och att en rektalcancer upptäcks efter en kortare el-
ler längre tids fördröjning.

Under de senaste 15 åren har behandlingsresultaten vid 
rektalcancer förbättrats påtagligt, framför allt minskad risk 
för lokala recidiv men även avseende överlevnad. De viktigas-
te orsakerna till detta är att fler patienter får preoperativ 
strålbehandling och att den kirurgiska tekniken förbättrats 
genom införandet av en ny operationsmetod, total mesorektal 
excision (TME), i början av 1990-talet [1]. Fram till dess var 
det inte ovanligt att 25–30 procent av patienterna fick lokala 
recidiv, även efter till synes radikal kirurgi. Med hjälp av för-
bättrad behandling och införandet av ett nationellt kvalitets-
register för rektalcancer kan man i dag visa att färre än 10 
procent av patienterna i Sverige får lokalt recidiv [2].

Trots att behandlingsresultaten förbättrats, finns det fort-
farande patienter med rektalcancer som är mycket svårbe-
handlade; det gäller de 10–15 procent av patienterna som har 
lokalt avancerad cancer. Med lokalt avancerad primär rektal-
cancer menas att tumören har vuxit igenom tarmväggen, om-
givande fettvävnad och den mesorektala fascian och över på 
omgivande organ i lilla bäckenet. För att bota dessa patienter 
krävs ett multidisciplinärt omhändertagande och ofta exten-
siv kirurgi.

Vår målsättning med denna artikel är att beskriva en opti-
mal handläggning av patienter med lokalt avancerad primär 
rektalcancer och att argumentera för att behandlingen bör 
koncentreras till ett fåtal centrum i Sverige.

Utredning
Syftet med den preoperativa utredningen (Figur 1) är att veri-

fiera förekomst av cancer i rektum och att kartlägga den loka-
la tumörväxten, att hitta eventuella synkrona tumörer i kolon 
och att värdera förekomst av fjärrmetastaser. Hos alla patien-
ter ska även vävnadsprov tas i samband med rektoskopi för att 
få morfologisk diagnos. Tumörer nära anus kan vara skivepi-
telcancer och ska behandlas annorlunda än adenokarcinom.

Den lokala tumörväxten ska utredas med magnetresonans-
tomografi (MRT) för att kartlägga tumörens utbredning, 
eventuell växt ut i mesorektum och växt mot angrän sande or-
gan i lilla bäckenet. Särskilt viktigt är att värdera den s k cir-
kumferenta marginalen (CRM). Eftersom den kirurgiska dis-
sektionen görs i lucker bindväv utanför mesorektum, blir 
CRM identisk med den mesorektala fascian vid normal TME-
kirurgi (Figur 2). Om tumören växer mycket nära CRM ökar 
risken för lokala recidiv, och hos dessa patienter är enbart 
TME-operation inte tillräcklig, mer om detta nedan. Vid 
MRT-undersökningen bedöms även förekomst av misstänkta 
lymkörtelmetastaser och tumörväxt i blodkärl i mesorektum.

Ultraljudsundersökning av rektum används som komple-
ment till MRT vid vissa frågeställningar, såsom tumörens 
djupväxt i själva tarmväggen, men kan inte ersätta MRT.

Förekomst av synkrona tumörer i kolon ska helst utredas 
med koloskopi. Om detta av något skäl inte kan göras, kan ko-
lografi med datortomografi (DT-kolografi) vara ett alternativ. 
Vid strikturerande tumörer där patienten inte kan laxeras 
måste koloskopi göras intra- eller postoperativt.

n klinik och vetenskap
klinisk  översikt

 
läs mer Engelsk sammanfattning 
http://ltarkiv.lakartidningen.se

Ungefär 10–15 procent av all-
rektalcancer är lokalt avance-
rad, vilket innebär växt utan-
för mesorektala fascian och 
överväxt  på andra organ i 
lilla bäckenet.
Utredningen ska omfatta 
rekto skopi med biopsier, 
fjärrmetastasutredning av 
buk och lungor med DT-
torax/-buk samt lokal tumör-
utredning med MRT-under-
sökning av lilla bäckenet. Fal-
len bör diskuteras på multi-
disciplinär terapikonferens.
Preoperativ radiokemoterapi 
kan ge tumörminskning och 
fibrosomvandling av tumören.

Operation bör genomföras 
med en sammanhållen resek-
tion av alla organ med tu-
möröverväxt. Rekonstruktio-
nen kräver ofta multidiscipli-
närt samarbete.
Kirurgin kan leda till kompli-
kationer som smärta, urin-
vägsproblem och sexuella 
problem.
Femårsöverlevnaden efter 
radikal kirurgi är 40–60 pro-
cent.
Lokalt avancerad rektalcan-
cer bör handläggas på spe-
cia  liserade centrum med 
multi  disciplinärt omhänder-
tagande.
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»En adekvat utförd, dvs extensiv 
och ofta multidisciplinär, operation 
är således helt avgörande för 
möjligheten till bot.«
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Eventuell förekomst av fjärrmetastaser måste också värde-
ras före behandling. Tidigare användes lungröntgen och 
 ultraljudsundersökning av buk ofta i denna utredning. Med 
modern datortomografiteknik görs undersökning av hela 
kroppen snabbt och med hög precision, varför vi i dag rekom-
menderar datortomografiundersökning av torax/buk vid ut-
redning av rektalcancer. 

I vissa fall kan utredningen behöva kompletteras med and ra 
undersökningar, exempelvis görs konstrastförstärkt ultra-
ljudsundersökning av lever vid misstanke om levermetastaser. 
Positronemissionstomografi i kombination med DT (PET-DT) 
görs allt oftare vid oklara förändringar i buk, bäcken eller lunga 
hos patienter där eventuell förekomst av metastaser kommer 
att ändra behandlingsstrategi. Extensiv kirurgi är i allmänhet 
inte meningsfull om patienten har multipla metastaser.

Behandling 
Efter adekvat utredning ska alla patienter diskuteras vid mul-
tidisciplinär terapikonferens, med deltagande av radiolog, 

kir urg, patolog 
och onkolog, där 
utredningsfynd 
diskuteras i rela-
tion till kliniska 
fynd och beslut 
tas om behand-
lingsrekommen-
dationer. Såväl 
den preoperativa 
utredningen som 
behandlingskon-
ferensen är vikti-
ga för att optime-
ra behandlingen, 
särskilt vid lokalt 
avancerad rektal-
cancer.

I en retrospek-
tiv studie av 303 
patienter med lo-
kalt avancerad 
rektalcancer be-
handlade i Stock-
holm 1995–2004 

analyserade vi om patienterna fått adekvat utredning och om 
de diskuterats vid en multidisciplinär terapikonferens. Pa-
tienterna delades in i tre grupper: patienterna i grupp 1 var väl 
utredda både gällande lokalt tumörstatus och metastasering 
samt hade diskuterats vid behandlingskonferens, i grupp 2 
var patienterna väl radiologiskt utredda men inte diskuterade 
vid konferens och i grupp 3 hade de inte genomgått adekvat 
preoperativ utredning.

Studien visade att en större andel av de patienter som ut-
retts ordentligt fick preoperativ strålbehandling och/eller 
neoadjuvant cyto statikabehandling och att de oftare genom-
gick en potentiellt kurativ operation än de patienter som inte 
utretts adekvat. Detta ledde till ökad lokal tumörkontroll och 
förbättrad överlevnad. Tillägg av diskussion på multidiscipli-
när terapikonferens ledde till ännu större andel kurativ kirur-
gi och lokal kontroll, men någon säker påverkan på överlevna-
den kunde inte visas (Figur 3).

En brittisk studie visade att införandet av multidisciplinära 
terapikonferenser efter utredning med högkvalitativ MRT 
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Figur 2. Den cirkumferenta marginalen är 
identisk med den mesorektala fascian vid 
rektalcancer begränsad till växt inom den 
mesorektala fascian. Hos denna patient är 
marginalen hotad (gula pilar); mesorektala 
fascian är markerad med vita pilar. 

Figur 3. Överlevnad i förhållande till den preoperativa utredningen 
och diskussion på multidisciplinär terapikonferens (N = 303; 
P = 0,003).
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Figur 1. Utredning av lokalt avancerad rektalcancer. Till vänster: MRT-undersökning visar 
lokal tumörutbredning i lilla bäckenet. Ovan till vänster: Datortomografiundersökning av 
torax–buk visar fjärrmetastaser. Ovan till höger: Koloskopi visar synkrona tumörer. 
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minskade ris-
ken för tumör-
involverad cir-
kumferent 
mar ginal i ope-
rationsprepa-
raten: från 16 
procent till 1 
procent. Dess-
utom blev se-
lektionen av pa-
tienter till kir-
urgi bättre i och 
med att man 
kunde avstå 
från operation 

om möjligheten till kurativ kirurgi var mycket liten [3].

Preoperativ behandling. Rektalcancer är strålkänslig, och 
ett flertal studier har visat lägre lokalrecidivfrekvens efter 
preoperativ strålning [4, 5]. En kombinationsbehandling av 
radiokemoterapi ska om möjligt alltid ges till patienter med 
lokalt avancerad rektalcancer, eftersom tillägg av neoadju-
vant cellgiftsbehandling kan ge ytterligare tumörregress och 
fibrosbildning, vilket leder till förbättring av tumörstadium, 
som kan underlätta den kirurgiska resektionen. Oftast får pa-
tienten strål ning och cellgifter under fem veckor, och därefter 
följer kirurgi cirka sex till åtta veckor senare för att stråleffek-
ten på tumören ska ha lett till tumörsönderfall. Strålningen 
kan dock skada frisk vävnad, vilket begränsar den maximala 
dos av strålning som kan ges. Till äldre och multisjuka patien-
ter kan man även överväga kortvarig strålbehandling 5 × 5 Gy 
och 6–8 veckors väntan. Denna behandling ger en högre strål-
dos på kortare tid och är sannolikt mindre hjärttoxisk [6].

Kirurgi. Efter avslutad radiokemoterapi planeras det kirur-
giska ingreppet, som innebär en utvidgad resektion av rektum 
medtagande alla vävnader och organ i lilla bäckenet på vilka 
tumören växer över. Detta innebär en omfattande operation, 
där ofta urinblåsa och prostata hos män samt gynekologiska 
organ hos kvinnan kan behövas tas bort en bloc med rektum 
(Figur 4). I vissa fall måste bäckenbotten eller en del av sak-
rum eller bäckenväggen med uretär och blodkärl tas bort och i 
enstaka fall iliaca communis- eller iliaca externa-kärl.

Ibland har intraoperativ strålbehandling givits lokalt mot 
tumörområdet under operationen, speciellt om den cirkumfe-
renta marginalen är snäv eller misstänkt involverad av tumör. 
Inga randomiserade studier av intraoperativ strålbehandling 
finns publicerade utan endast serier från enskilda centrum, 
med varierande resultat avseende lokal kontroll och överlev-
nad. I dag använder vi i stället postoperativ precisionsstrål-

ning mot områ-
de med snäv 
marginal mot 
tumörområdet.

Efter det att 
preparatet av-
lägsnats följer 
rekonstruktion 
av tarm, urin-
vägar, eventu-
ellt blodkärl 
och bäckenbot-
ten. För rekon-
struktion av 
tar men kan en 
direkt anasto-
mos göras om tumören är högt eller medelhögt belägen. Ofta 
får då patienten även en tillfällig avlastande loop-ileostomi 
för att minska risken för anastomosläckage. Vid låga tumörer 
nära anus tas även bäckenbotten med i preparatet, och patien-
ten får en permanent kolostomi. Om urinblåsan tagits bort, 
görs rekonstruktion av urinvägarna med hjälp av ett tunn-
tarmssegment dit uretärerna kopplas och som sedan läggs ut 
som en stomi (Figur 5). 

Om hela bäckenbotten avlägsnas blir defekten i perineum så 
stor att någon form av sårtäckning med hud- och muskellam-
bå i allmänhet krävs. På Karolinska universitetssjukhuset i 
Stockholm använder vi musculus gluteus maximus för täck-
ning av större defekter. Man kan använda ensidig eller dub-
belsidig lambå, beroende på defektens storlek (Figur 6). För 
mindre, perineala defekter använder vi nu ofta Permacol. Al-
ternativ till gluteus maximus-lambå är att använda musculus 
rectus abdominis eller musculus gracilis.

Den extensiva kirurgi som krävs för optimal behandling av 
lokalt avancerad rektalcancer är således multidisciplinär och 
kräver medverkan av kolorektal kirurg, urolog, plastikkirurg 
och ibland kärlkirurg och ortoped. För att detta kirurgiska 
team ska fungera krävs regelbundet samarbete och följaktli-
gen stora patientvolymer.

Postoperativ behandling
Om tumören har spritt sig till lokala lymfkörtlar ges patien-
ten ofta adjuvant cytostatikabehandling inom ramen för nå-
gon studie, eftersom effekten av adjuvant cytostatikabehand-
ling inte är säkerställd vid rektalcancer utan visad endast vid 
koloncancer.

Resultat
Tumörkontroll och överlevnad vid behandling av lokalt avan-
cerad rektalcancer är helt beroende av kirurgisk radikalitet. 
Om histopatologisk undersökning visar att resektionsmargi-
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Figur 4. En bloc-resektion av rektum med pros-
tata och urinblåsa.

Figur 5. Konstruktion av Brickerblåsa.

Figur 6. Gluteal lambå, där musculus gluteus maximus används för sårtäckning. 
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nalerna i preparatet är fria från tumör, och tumören således 
är komplett avlägsnad (s k R0-resektion), är femårsöverlevna-
den 50–60 procent och lokal tumörkontroll 60–80 procent [7-
9]. Om det däremot finns tumörväxt i resektionsmarginalen 
(R1-resektion) eller om tumör kvarlämnats (R2-resektion) är 
överlevnaden mycket låg. 

En adekvat utförd, dvs extensiv och ofta multidisciplinär, 
operation är således helt avgörande för möjligheten till bot. 
Därför måste patienter med lokalt avancerad rektalcancer be-
handlas på specialiserade centrum med väl uppbyggd multi-
disciplinär vårdkedja.

Det som ovan sagts om lokalt avancerad primär rektalcan-
cer gäller även för lokala recidiv. Cirka 50 procent av de pa-
tienter som får ett lokalt recidiv har inga fjärrmetastaser, vil-
ket gör att det är viktigt att upptäcka recidivet för att behand-
la det kirurgiskt. I en studie av 2 318 patienter opererade för 
primär rektalcancer i Stockholm mellan 1995 och 2003, upp-
följda till och med 2004, utvecklade 141 (6 procent) ett lokalt 
recidiv. Den enda möjligheten till bot för dessa patienter var 
radikal kirurgi. Drygt hälften (57 procent) av dem som ge-
nomgick radikal kirurgi överlevde fem år, medan ingen pa-

tient som opererades icke-radikalt eller fick annan behand-
ling levde efter fem år (Figur 7) [10]. 

Komplikationer. Kirurgi och strålbehandling vid lokalt 
avan cerad rektalcancer leder ofta till komplikationer som kan 
vara övergående men som i många fall kan innebära perma-
nenta besvär. När tumören växer över på nerver i bäckenet 
och dessa resekeras leder detta till funktionsbortfall, som 
miktionsbesvär och sexuell dysfunktion. Mer än en tredjedel 
av patienterna får kvarvarande smärtor [11-13]. Ökad risk för 
sekundära tumörer efter strålbehandling för rektalcancer 
har också rapporterats [14]. 

Livskvalitet. Den extensiva kirurgin ger förbättrad överlev-
nad, men dess komplikationer påverkar också livskvaliteten. 
Vid en mätning av livskvalitet bland patienter som opererats 
för lokalt avancerad rektalcancer och lokalrecidiv på Karo-
lins ka universitetssjukhuset 1991–2003 var global livskvali-
tet, rollfunktion, fysisk funktion och social funktion lägre ef-
ter operation av avancerad rektalcancer. De uppgav även hög-
re grad av smärta och trötthet än patienter opererade för en 
primärt resekabel rektalcancer. Detta är viktigt att informera 
och förmedla till patienter och anhöriga inför kirurgi och för 
att kunna planera adekvat postoperativt stöd [15]. 

Sammanfattning
Patienter med lokalt avancerad primär rektalcancer och loka-
la recidiv av rektalcancer kan botas, men detta kräver ett mul-
tidisciplinärt omhändertagande: adekvat preoperativ tumör-
utredning, preoperativ cytostatika- och strålbehandling, ex-
tensiv radikal kirurgi och slutligen eventuell efterföljande 
cellgiftsbehandling. Detta är en krävande behandling som på-
verkar patienternas livskvalitet. En vårdkedja innefattande 
kontaktsjuksköterska, kolorektal kirurg, radiolog, patolog 
och onkolog måste vara väl etablerad, och tillgång till multi-
disciplinärt kirurgiskt team måste finnas. Därför måste om-
händertagandet av dessa patienter centraliseras till speciali-
serade centrum med hög kompetens och vana. 

n Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Figur 7. Överlevnad efter kirurgi; figuren visar behandling av lokal-
recidiv i Stockholm 1995–2003 (N = 156).
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