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av nasjonale retningslinjer. Det er oss
bekjent ennå ikke vist at det gir økt overlevelse, hvilket må være den ultimate målsetting. CT-undersøkelse som metode til kontroll etter operasjon for kolorektal kreft
etterprøves nettopp i disse dager i en stor,
internasjonal multisenterundersøkelse. Bør
man ikke avvente resultatene av denne
først? Anbefalinger om endring av rutiner
i diagnostikk og behandling av kreftsykdommer bør ikke bygge på pseudoendepunkter som sensitiviteten av en undersøkelse, men på en gjennomgang av alle fordeler og ulemper, og utvikles best av bredt
sammensatte, multidisiplinære ekspertgrupper, som for eksempel Norsk Gastrointestinal Cancergruppe (NGICG).
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Når det gjelder punktet om CT-undersøkelse for evaluering av metastatisk sykdom,
har nok Baastrup & Svendsen misforstått
oss litt. Vi har overhodet ikke snakket om
kontroller og oppfølging postoperativt, men
kun om den første preoperative utredningen. Her mener vi at det er svært nyttig og
viktig å ha et utgangspunkt for eventuelt
å kunne gå tilbake og se om et funn som
dukker opp under kontrollene, har kommet
til eller vokst. Denne tilnærmingen gjelder
selvfølgelig pasienter hvor funn av metastatisk sykdom ville fått behandlingsmessige
konsekvenser.
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Å. Kjellmo & A. Drolsum svarer:3240
Siden koloskopi er en ressurskrevende og
invasiv metode, er det viktig at antallet terapeutiske prosedyrer er så høyt som mulig.
Hvis antallet diagnostiske prosedyrer kan
reduseres, vil kapasiteten øke og ventelistene minske.
Pasienter med polypper er som regel
asymptomatiske. Mange som henvises til
koloskopi, har diffuse plager, uten at det er
signifikante funn. Det er derfor viktig å ha
en robust metode som kan påvise hvilke
pasienter som trenger koloskopi med biopsi
og terapi, slik at de ofte knappe ressursene
kan utnyttes maksimalt.
Fra ACRIN 6664-studien, som inkluderte
2 531 asymptomatiske pasienter fra 15 sentre, kommer nå de første data (1). I denne
studien fant de en prevalens av polypper på
≥ 6 mm på 8,3 %. Det betyr at 90 % av
pasientene ikke trengte etterfølgende koloskopi. Studien bekrefter resultatene til Pickhardt og medarbeidere fra 2003. I en populasjon med middels risiko for kolorektal
kreft fant de at 7,5 % av pasientene måtte
henvises videre til koloskopi når man definerte grensestørrelsen på polyppene til
10 mm (2). Pickhardt og medarbeidere viste
også i en kostnad-nytte-studie at hvis de
ignorerte de miste polyppene (< 6 mm), var
CT-kolografi den mest kostnadseffektive og
sikreste screeningmetoden (3). Vi mener
derfor det ikke burde være grunn til den
bekymring som forfatterne fra Bergen
uttrykker når det gjelder kostnader og forsinkelser, og tror at CT-kolografi utført av
spesialiserte radiologer kan bli et effektivt
verktøy i diagnostikken i årene fremover.
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CT-kolografi
ved screening for polypper
og kreft i tarmen3240
I sin artikkel om forebygging og tidlig diagnostikk av kolorektal kreft i Tidsskriftet
nr. 20/2007 skriver Michael Bretthauer &
Geir Hoff bl.a. at funn av mange polypper
ved CT-kolografi fører til en høy koloskopirate, noe som gjør slik screening dyrere
og dermed mindre kostnadseffektiv.
I ACRIN 6664-studien fra National Institutes of Health fra 2007 har man undersøkt
2 531 asymptomatiske deltakere ved 15
sentre i USA (2). Preliminære resultater
viser at prevalensen av polypper på ≥ 6 mm
er 8,3 %. For over 90 % av pasientene var
det tilstrekkelig med CT-kolografi, det var
ikke behov for påfølgende koloskopi. Dette
bekrefter resultatene til Pickhardt og medarbeidere, som allerede i 2003 i en screeningpopulasjon med middels risiko for kolorektal kreft fant at omtrent én av 13 pasienter (7,5 %) ville måtte henvises videre til
polyppektomi når en polyppstørrelse på
≥ 10 mm ved CT-kolografi ble satt som terskelverdi (3). Samme gruppe har gjort en
kostnad-nytte-analyse av CT-kolografi ved
screening for kolorektal kreft. De fant at
dersom man ignorerte de minste polyppene
på < 6 mm, som har et nærmest neglisjerbart malignitetspotensial, var CT-kolografi
den mest kostnadseffektive og sikreste
screeningmetoden (4).
Disse funnene stemmer med våre erfa-

ringer fra Ullevål universitetssykehus. Vi
følger retningslinjene fra European Society
of Gastrointestinal Radiology (ESGAR) og
beskriver ikke polypper < 6 mm. Vi mener
at CT-kolografi utført av spesialiserte radiologer kan gi gevinst sammenliknet med
koloskopi, både samfunnsøkonomisk og
for den enkelte pasient.
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M. Bretthauer & G. Hoff svarer:3240–1
Det er riktig at kolorektale polypper på
< 6 mm i diameter svært sjelden er maligne.
Det er imidlertid galt å si at disse polyppene
«har et nærmest neglisjerbart malignitetspotensial», slik Drolsum & Mellingen
hevder. Den allment aksepterte adenomkarsinom-sekvensen i colon innebærer
nemlig ikke bare at malignitetsrisikoen
stiger med økt størrelse på adenomene, men
at de aller fleste store, «sinte» adenomer
utvikler seg fra små adenomer (< 6 mm
i diameter). Det er derfor disse små adenomene fjernes når de påvises ved endoskopi.
Førsteforfatter av to av artiklene som
Drolsum & Mellingen henviser til, P.J.
Pickhardt, påpeker også i en artikkel sammen med en av undertegnede (GH) at «strategier som anbefaler å fjerne kun store
polypper (> 10 mm) forutsetter adekvat
oppfølging av pasienter med mindre polypper» (1). Og adekvat oppfølging er ifølge
forfatterne gjentatte CT-kolografier annethvert år for personer med polypper på
6–7 mm, til og med årlig ved 8–9 mm store
polypper (1). Sammenliknet med koloskopiscreening, der det legges opp til tiårsintervaller eller kun én undersøkelse i løpet
av livet, kan det neppe betegnes som kostnadseffektivt. Dette gjelder særlig for norske forhold, da det er funnet høyere prevalens av polypper hos norske individer (2)
enn i studiene fra USA som Drolsum &
Mellingen refererer til. Det eneste fornuftige, mener vi, må være å tilby individer
med polypper ved CT-kolografi koloskopi
og biopsering/fjerning av polyppen(e).
Det synes merkelig at man ved innføring
av en ny diagnostisk metode (CT-kolografi)
finner ut at små polypper «ikke er så farlige
likevel» – uten at det er noen ny kunnskap
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