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Misstänkt ärftlig tjocktarmscancer
Denna broschyr riktar sig till dig som bedömts kunna ha en ärftlig
ökad risk för tjocktarmscancer, och innehåller information om utredningsgången och möjligheterna till åtgärder för att förebygga tjocktarmscancer.
Ärftliga faktorer vid tjocktarmscancer

går utredning avseende ärftligt orsakad
tjocktarmscancer finner man dock ingen
mutation (se Familjär tjocktarmscancer,
sidan 10). I dessa familjer görs en
individuell bedömning av behovet av
cancerförebyggande åtgärder.

Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna och ungefär var
tjugonde individ insjuknar i sjukdomen
(inkluderar även ändtarmscancer) under
livets gång. I Sverige ses drygt 6.000
nya fall varje år (Figur 1). Upp till 25%
(1.500 fall/år) av dessa tumörer beräknas uppstå på grund av ärftliga orsaker.
En ärftlig benägenhet kan visa sig
genom att sjukdomen förekommer hos
flera nära släktingar och även hos yngre
individer. I dessa fall bör patienten eller
efterlevande släktingar erbjudas utredning avseende eventuell ärftlig bakomliggande sjukdomsorsak.

Ärftlighet och gener
Våra gener finns i vårt DNA som är
förpackat i sammanlagt 46 kromosompar vilka återfinns i samtliga celler
i kroppen. Den ena kopian i ett
kromosompar är nedärvd från vår mor,
Diagramrubrik
den andra från
vår far. Detta innebär att

Flera gener förknippade med ärftlig
tjocktarmscancer har identifierats och
man uppskattar att nedärvda mutationer i dessa gener årligen orsakar ca
300 cancerfall. Generna kan delas in
i två kategorier: de som är kopplade
till Lynch Syndrom och de som är
förknippade med polypossyndrom. I
majoriteten av de familjer som genom-
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Figur 1. Orsaker till tjocktarms
cancer.
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vi har en dubbel uppsättning av nästan
alla våra arvsanlag. I våra könsceller
finns slumpmässigt endast den ena
kopian från varje kromosompar.

Individer som inte ärvt mutationen har
ingen ökad risk för cancer. Många (ca
80%), men alltså inte alla, som ärvt
mutationen utvecklar någon gång under
livet en tumörsjukdom. Det kan därför
inträffa att en förälder som bär på en
mutation själv inte utvecklar någon
tumörsjukdom men att ett barn som ärvt
mutationen blir sjuk. Ett exempel på
ett släktträd från en familj med Lynch
syndrom ses i Figur 2.

Lynch syndrom
Individer med Lynch syndrom (tidig
are benämnd HNPCC – Hereditary
Non-Polypos Colorectal Cancer) har en
medfödd ärftlig benägenhet att i vuxen
ålder insjukna i framför allt tjocktarmscancer och livmoderkroppscancer.
Det finns även en ökad risk för cancer
i övriga mag-tarmkanalen, äggstockar,
och urinvägar. Lynch syndrom orsakas
av mutationer i någon av DNA-reparationsgenerna MLH1, MSH2, MSH6 eller
PMS2. Medfödd mutation i den ena
kopian av dessa gener ger en ökad risk
för tumörer. Ifall den andra genkopian
skadas i en cell under livets gång får en
sådan cell ett sämre skydd mot ytter
ligare DNA-skador, vilka på sikt kan
leda till att en tumörcell utvecklas.

Polypossyndrom
De polypossyndrom som vi känner till
i dag är väldigt ovanliga. Vanligen ses
ett stort antal polyper i tarmkanalen. De
i nuläget kända förändringar som kan
orsaka de olika polypossyndromen har
identifierats i generna: APC, SMAD4,
BMPR1A, MUTYH, STK11, PTEN,
se Tabell 1. Vanligtvis räcker det med
nedärvning av en sjukdomsorsakande
förändring från en enskild förälder för
att sjukdomen ska kunna uppträda.
Vid MUTYH-associerad polypos
krävs däremot nedärvning av
sjukdomsanlaget från båda föräldrar.

Risken för att ett barn till en individ med Lynch syndrom ska ärva den
sjukdomsorsakande mutationen är 50%.

Tabell 1: Gener kopplade till polypossyndrom
Gen
Syndrom
Familjär adenomatös polypos
APC
MUTYH
MUTYH-associerad polypos
Juvenil polypos
SMAD4, BMP1A
Peutz-Jeghers syndrom
STK11
Hamartomatöst tumörsyndrom
PTEN
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I
Olof (tjocktarmscancer,
45 och 65 år)

Alice

II
Georg (tjocktarms
cancer, 52 år)

Stefan

Klara (livmoderkroppscancer, 43 år)

III
Harry

Emma

Jens

Sara

Maria

Figur 2. Exempel på släktträd från en familj med Lynch Syndrom.
Generation I. Olof var gift med Alice, båda är avlidna, vilket markeras med ett
diagonalt streck. Olof utvecklade cancer i tjocktarmen vid 45 års ålder och fick en
andra cancer i tarmen vid 65 års ålder. Tillsammans fick Olof och Alice barnen
Georg, Klara och Stefan.
Generation II. Georg utvecklade cancer i tjocktarmen vid 52 års ålder, han är
nu frisk. Klara utvecklade livmoderkroppscancer vid 43 års ålder och sökte efter
detta genetisk vägledning. Genetisk testning av blodprov från henne visade en
förändring i en DNA-reparationsgen. Stefan är frisk och har genomgått genetisk
testning som visade att han inte ärvt faderns förändrade anlag.
Generation III. I denna generation finns 5 friska individer. Georgs son Harry
har 50% risk att ha ärvt faderns anlag för Lynch syndrom. Han började med
kontroller vid 25 års ålder. Han har ännu inte bestämt sig för om han vill
genomgå genetisk analys för att avgöra om han ärvt faderns förändrade anlag
eller ej. Klaras barn Emma och Jens har vardera 50% risk att ha ärvt moderns
förändrade anlag. Båda barnen har valt att genomgå genetisk testning. Emma
bar inte det förändrade anlaget, medan Jens gör detta och kontrolleras nu utan
tecken till tumörsjukdom. Stefans döttrar Sara och Maria har ingen ökad risk för
tumörsjukdom eftersom fadern inte bär det förändrade anlaget.
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Utredningsgång vid familjehistoria som
tyder på ärftlig tjocktarmscancer
Steg 1: Genomgång av släkthistorien
Besöket vid den onkogenetiska mottagningen innefattar information om ärftlig
cancer och följer utredningsgenomgången i Figur 3. Den familjemedlem som
sökt eller remitterats för rådgivning lämnar uppgifter om tumörsjukdom i
släkten, vilka ligger till grund för ett släktträd där de individer som utvecklat
tumörsjukdom markeras, som i Figur 2. Dessutom kontrolleras uppgifterna,
efter tillstånd från anhöriga, i Cancerregistret eller i patientjournaler. Om det
finns misstanke om ärftlig benägenhet för tjocktarmscancer och/eller livmoderkroppscancer erbjuds familjen att gå vidare till nästa steg i utredningen,
mutationsanalys.
Steg 2: Mutationsanalys
En mutation i någon av generna som kan ligga bakom en ärftlig cancer kan
finnas i alla kroppens celler. Man kan därför använda DNA från ett vanligt
blodprov för mutationsanalysen. Den genetiska analysen brukar utföras på
den nu levande familjemedlem som fått tjocktarmscancer och/eller livmoderkroppscancer vid lägst ålder. Analysen omfattar i dag 11 gener varav 5 (MLH1,
MSH2, MSH6, PMS2 och EPCAM) är kopplade till Lynch Syndrom, medan de
resterande (APC, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, STK11 och PTEN) är kopplade
till olika polypossyndrom. Laboratoriearbetet är omfattande och kan ta flera
månader att genomföra. Om släktingar är avlidna kan man leta efter de vanligast förekommande mutationerna i vävnad som kan finnas sparad i vävnadsarkiv.
Om analysen påvisar en mutation bekräftas diagnosen ärftlig tjocktarmscancer och familjemedlemmar erbjuds att gå vidare till steg 3, genetisk testning.
Om analysen inte påvisar någon mutation kan detta ha flera orsaker. Ansamlingen av tumörer i familjen kan bero på slumpen och inte på ärftlig cancer.
Det kan också vara en familj med ärftlighet, men där mutationen är av en typ
som är svår att upptäcka med de analysmetoder som nu finns tillgängliga. En
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eventuell mutation kan också finnas i någon annan gen som kan orsaka ärftlig
tjocktarmscancer, men som ännu inte är känd. Avsaknad av mutation i de gener
vi i dag känner till utesluter alltså inte ärftlighet för tjocktarmscancer.
Steg 3: Genetisk testning av släktingar
Den genetiska testningen på friska individer kan endast utföras om en mutation har påvisats i familjen. Denna analys syftar till att ta reda på om en
familjemedlem ärvt det förändrade anlaget eller inte. Även denna analys görs
vanligen från ett blodprov. Undersökningen visar om individen ärvt eller inte
ärvt det förändrade arvsanlag som påvisats i familjen. Om individen inte ärvt
mutationen finns ingen ökad risk för tjocktarmscancer och därför krävs inga
speciella kontroller.

Misstänkt ärftlig tjocktarmscancer
Genetisk vägledning

Ingen vidare utredning

Sannolikt inte

Ärftlig
tjocktarmscancer bekräftad

Steg 3

Steg 1
Möjlig ärftlighet

Steg 2
Mutationsanalys

Mutationsbärare

Genetisk testning i
familjen möjlig
Ej
mutationsbärare

Kontroller startas

Ja, men genetisk
analys ej möjlig

Ingen mutation
påvisas

Familjär ärftlig
tjocktarmscancer
Särskilda tjocktarmscancerkontroller
Genetisk testning av
familjemedlemmar inte
möjlig

Eventuell profylaktisk
operation

Kontroller ej
motiverade

Figur 3. Flödesschema som visar de genetiska utredningsstegen vid misstänkt
ärftlig tjocktarmscancer och/eller livmoderkroppscancer.
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Cancerutveckling i
tjocktarmen

ler av tjocktarmen och andra organ
beroende på diagnos. I första hand rekommenderas kontroller med koloskopi
och vid de olika syndromen ibland även
gastroskopi.

Tumörer i tarmen utvecklas vanligen
från ett godartat förstadium, en s.k. polyp (adenom), som gradvis kan utvecklas till en cancer (Figur 4). Ju tidigare
en tarmtumör upptäcks desto bättre är
prognosen för patienten. De kontroller
som rekommenderas syftar till att tidigt
finna och ta bort dessa förstadier.

Koloskopi är en undersökning där
man med ett böjligt rör med en förstorande kamera kan undersöka hela
tjocktarmens insida. Undersökningen
kräver förberedelse i form av rengöring
av tarmen, men har fördelen att eventuella polyper kan tas bort direkt under
undersökningen.

De vanligaste symtomen vid tumör
er i tjock- och ändtarm är förändrade
avföringsvanor, ofta med omväxlande
perioder av förstoppning och diarré,
blod och slem i avföringen, obehagskänsla eller smärta från buken, smalare
avföring än vanligt, trötthet och viktnedgång. Vid dessa symtom bör man
söka läkare för utredning.

Gastroskopi är en undersökning där
magens inre undersöks med ett så kallat
endoskop, och som vid koloskopi kan
man avlägsna eventuella polyper direkt
vid undersökningen.

Risk för tumörsjukdom och
förebyggande kontrollprogram

Förebyggande undersökningar
I syftet att tidigt upptäcka förstadier
eller en eventuell utvecklad tumör erbjuds familjemedlemmer i familjer med
misstänkt och diagnostiserad ärftlig
tjocktarmscancer regelbundna kontrol

Normal
slemhinna

Flack
polyp

Vid Lynch syndrom
Personer i en familj med Lynch
syndrom med tumör eller förändrad DNA-reparationsgen löper ökad

Stjälkad
polyp

Stor
polyp

Figur 4. Tumörutvecklingen i tarm från polyp (adenom) till cancer.
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Cancer

Tabell 2: Rekommenderade kontroller för personer med misstänkt
Lynch syndrom utan egen tumörsjukdom eller med känd mutation
Tumörtyp
Undersökning
Tidsintervall
Startålder
Tjock- och
Koloskopi
1-2 år
20-25 år
ändtarmscancer
LivmoderGynekologisk
1-2 år
30-35 år
kropps- och
äggstockscancer
Urinvägscancer * Urincytologi,
1-2 år
25-35 år
ultraljud njurar
Magsäckscancer * Gastroskopi
1-2 år
30-35 år
* Om fall finns i släkten

är livmoderkroppscancer. Tumörer
i livmodern drabbar nästan hälften
av de kvinnor som bär på anlag för
Lynch syndrom. Tumören ger sig dock
vanligen till känna tidigt i utvecklingen
i form av blödningar. Mellanblöd
ningar hos menstruerande kvinnor eller
blödningar hos kvinnor efter klimakteriet bör därför leda till gynekologisk
undersökning. Behandlingsresultaten är
utomordentligt goda när dessa tumörer
hittas tidigt. Vid Lynch syndrom finns
också en något ökad risk för cancer i
äggstockarna; livstidsrisken är cirka
10%. Mot bakgrund av detta rekommenderas kvinnor med Lynch syndrom
årlig kontakt med gynekolog.

risk att utveckla tumörer i tjock- och
ändtarm samt i livmodern. Kunskapen
om dessa personers ökade risk gör att
man föreslår kontroller för att tidigt
finna förstadier till cancer, ta bort dessa
och därmed förebygga tumörsjukdom
(Tabell 2).
Tjocktarmscancer
Hos personer som bär på anlag för
Lynch syndrom är risken för tumörer i
tjocktarmen ökad. Man beräknar att upp
emot 80% av de anlagsbärare som inte
kontrolleras kommer att utveckla en
tumör i tjocktarmen. Förebyggande undersökningar, vanligen med koloskopi,
bör därför göras enligt rekommendationer i Tabell 2.

Tumörer i urinvägar och magsäck

Gynekologisk cancer

En ökad risk för tumörer i urinvägarna
(njurbäcken och urinvägar) har påvisats
vid Lynch syndrom. Tumörformen är

Den vanligaste gynekologiska tumörform i familjer med Lynch syndrom
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man samtidigt borttagande av livmoder
och äggstockar för att förhindra framtida gynekologisk cancer.

ovanlig, men i de familjer där det finns
cancer i urinvägar hos någon familjemedlem brukar man rekommendera
undersökning av celler i urinen, s.k.
urincytologi.
En lätt ökad risk för tumörer i magsäcken har beskrivits i familjer med
Lynch syndrom. Magsäckscancer var
vanligare förr, men är i dag ovanlig.
Man rekommenderar därför kontroll av
magsäcken med gastroskopi i familjer
där fall av magsäckscancer förekommit
i unga år.

Vid några av polypossyndromen,
t. ex. familjär adenomatös polypos,
används kolektomi med ileorektal
anastomos som profylaktisk åtgärd,
när antalet adenom blir för många
vilket ökar risken för cancerutveckling.
Kolektomi med ileorektal anastomos
innebär borttagande av hela tjocktarmen
och att tunntarmen kopplas direkt till
övre delen av ändtarmen.

Vid polypossyndrom

Familjär tjocktarmscancer

För varje specifikt polypossyndrom
finns ett program som beskriver
rekommenderade behandlingar och
uppföljningar. De flesta kontrollprogram innehåller årliga koloskopier och
gastroskopier. Debutåldern för dessa
undersökningar varierar, och hänsyn tas
till varje persons sjukdomshistoria.

Vid familjär ärftlig tjocktarmscancer
har man inte kunnat identifiera ändringar i några av generna kopplade
till Lynch syndrom eller polypossyndrom. Dock finns i dessa familjer fler
fall av tjocktarmscancer eller lägre
injuknandeåldrar än vad som normalt
förväntas. Detta kan ha flera orsaker,
t.ex. att det finns förändringar i gener
man ännu inte har kartlagt, eller att det
rör sig om en slumpmässig ökning av
sjukdomsfall.

Förebyggande åtgärder
En profylaktisk åtgärd, är en riskreducerande behandling som sätts in för att
förhindra att cancer uppstår. Vid vissa
tillfällen som vid Lynch syndrom och
vid polypossyndrom, kan det bli aktuellt med förebyggande operationer.

En uppskattning av risken för friska
släktingar att insjukna i tjocktarms
cancer kan göras utifrån antalet
sjukdomsfall och insjuknandeåldrar i
släkten. Sedan görs en bedömning av
behovet av förebyggande koloskopi
undersökning för den aktuella familjen.

Detta gäller framför allt vid cancer
i tjocktarmen hos kvinnor med Lynch
syndrom som inte vill ha fler barn. I
samband med tarmoperationen erbjuder
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Andra riskfaktorer för cancer i
tarmen

väcka minnen och sorg. Den genetiska
vägledningen blir för många också en
bekräftelse på att ärftlig cancer kan
finnas i familjen och väcker därmed oro
för egen del liksom för nära anhöriga
och andra släktingar.

Många faktorer har satts i samband med
risken för tjocktarmscancer, t.ex. har fet
mat och låg fysisk aktivitet visats öka
risken något, medan vitaminer, frukt
och grönsaker kan ha en viss skyddseffekt. Fynden är dock osäkra och den
påverkan på risken för tjocktarmscancer
dessa faktorer kan ha hos en enskild
individ är betydligt lägre än de risker
ärftligheten kan medföra. Frånsett
vikten av regelbundna undersökningar
av tarmen kan därför inga särskilda råd
ges till individer med misstänkt eller
påvisad ärftlig tjocktarmscancer.

I en familj har varje enskild familjemedlem rätt att själv bestämma om man
vill ta del av de resultat som framkommit eller inte. Detsamma gäller eventuell
möjlighet att genomgå genetisk testning.
Det individuella beslutet respekteras
alltid, liksom att olika familjemedlemmar kan fatta olika beslut. En genetisk
utredning är oftast inte brådskande. Tid
finns för egna överväganden och för
diskussion med anhöriga. En genetisk
vägledare eller en specialutbildad sjuksköterska vid mottagningen kan vara till
hjälp och stöd i dessa situationer.

Psykologiska reaktioner vid
ärftlig cancer
Beslutet att söka genetisk vägledning
p.g.a. misstänkt ärftlig cancer i familjen
tas oftast av en eller några få individer
i en familj. Dessa får information om
vilken risk de själva har att utveckla
tumörsjukdom. De uppmanas att föra
informationen vidare till andra familje
medlemmar, och samtidigt informera
om möjligheten att kontakta en onkogenetisk mottagning. Det kan dock vara
svårt att informera avlägsna släktingar,
om att ärftlig tumörsjukdom kan finnas
i familjen och att de kan ha ökad risk
att insjukna. Familjeutredningen görs
för att skaffa kunskap om släktingar och
deras cancersjukdomar, något som kan

Om en genetisk testning utförs meddelas svaret vid ett återbesök. För dem
som inte bär ett förändrat anlag innebär
detta ofta en lättnad, men beskedet kan
också vara förknippat med skuldkänslor
gentemot släktingar som insjuknat i
cancer och/eller är mutationsbärare.
Kunskapen om ärftlig tjocktarms
cancer kan vara tung för individen, men
medför också något positivt genom att
kontroller och eventuella profylaktiska
åtgärder erbjuds i syfte att hitta tumörer tidigt eller förhindra uppkomst av
tumörsjukdom.
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Kontaktinformation
Kontaktinformation till
till onkogenetiska
onkogenetiska
mottagningar
i
Sverige
mottagningar i Sverige
Lund
Lund

Onkogenetiska mottagningen
Onkogenetiska
Labmedicin mottagningen
Labmedicin
Klinisk genetik
Klinisk
genetik
221 85 Lund
221
85
Lund
Tfn:
Tfn:
046-17 33 62 (sekreterare)
046-17
046-17 33
75 62
03 (sekreterare)
(genetisk vägledare)
046-17 75 03 (genetisk vägledare)

Göteborg
Göteborg

Cancergenetiska mottagningen
Cancergenetiska
mottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Klinisk genetik
Klinisk
genetik
413 45 Göteborg
413
45
Göteborg
Tfn:
Tfn:
031-343 47 12 (sekreterare)
031-343
031-342 47
86 12
77 (sekreterare)
(genetisk vägledare)
031-342
86
031-343 48 77
00 (genetisk
(genetisk vägledare)
vägledare)
031-343 48 00 (genetisk vägledare)

Jönköping
Jönköping

Onkogenetiska mottagningen
Länssjukhuset Ryhov, Hus B2
Linköping
551 85 Jönköping
Klinisk genetik regionmottagning
Tfn:
Universitetssjukhuset
036-32
64 12 (vårdadministratör)
581 85 Linköping
036-32
64 13 (sjuksköterska)
Tfn: 64 14 (sjuksköterska)
036-32
010-103 44 57 (sekreterare)
010-103 38 88 (sekreterare)
Linköping
Klinisk genetik regionmottagning
Stockholm
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tfn:
010-103 44 57 (sekreterare)
010-103 38 88 (sekreterare)

Stockholm
Klinisk genetikmottagning

Karolinska
universitetssjukhuset
Klinisk genetikmottagning
Solna
Karolinska universitetssjukhuset
171
76 Stockholm
Solna
Tfn:
171 76 Stockholm
08-517
Tfn: 741 80 (sekreterare)
08-517 741 80 (sekreterare)
Uppsala
08-517 708 90 (genetisk vägledare)
08-517
708 89 (genetisk
vägledare)
Onkogenetiska
mottagningen
08-517
19 (genetisk vägledare)
Klinisk 730
Genetik
08-517
704 52
(genetisk vägledare)
Akademiska
sjukhuset
08-517
708 99 (genetisk vägledare)
751 85 Uppsala
Tfn:
Uppsala
018-611 10 43 (sekreterare)
018-611 02 43 (sjuksköterska)
Onkogenetiska
mottagningen
018-611Genetik
02 11 (sjuksköterska)
Klinisk
Akademiska sjukhuset
Umeå
751 85 Uppsala
Tfn:
Cancergenetisk mottagning
018-611
43 (sekreterare)
Regionalt10Cancercentrum
norr
018-611
43 (sjuksköterska)
Norrlands02Universitetssjukhus
018-611
02 11 (sjuksköterska)
901 85 Umeå
Tfn:
Umeå
090-785 13 80 (sjuksköterska)
Cancergenetisk mottagning
Regionalt Cancercentrum norr
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tfn:
090-785 13 80 (sjuksköterska)

Broschyren är framtagen med stöd av Centrum för sällsynta diagnoser  Syd (CSD Syd),
klinisk genetik (Region Skåne) och Södra Regionvårdsnämnden.
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