
Bakgrunn: De fleste pasienter med path_MMR gen-varianter (Lynch Syndrome, LS) overlever 

nå både første og senere kreftsvulster. Det fører til stadig flere eldre LS pasienter. Det er lite 

informasjon om kreftrisiko og overlevelse hos dem 

Design: Studien var en multisenter, åpen obsevasjons-studie uten kontrollgruppe som 

rapporterer empirisk observte frekvenser av kreft stratifisert på genfeil, alder og kjønn, 

beregner livstidsrisiko for kreft i hvert enkelt organ opp til 75 års alder, og overlevelse ved 

kreft.  

Resultat:  3 119 pasiener ble fulgt prospektivt i tilsammen 24 475 år. Kumulative risiko ved 

75 år for tarmkreft var henholdsvis 46%, 43% og 15% for bærere av de kreftassososierte 

genvariantene path_MLH1, path_MSH2 og path_MSH6. For livmorkreft var tilsvarende risiki 

43%, 57% og 46%; for eggstokk-kreft 10%, 17% and 13%; for kreft i 

tynntarm/magesekk/galleganger/bukspyttkjertel 21%, 10% og 7%; for kreft i urinveier 8%, 

25% og 11%; for kreft i prostata 17%, 32% og 18%;  og for hjernesvulst 1%, 5% og 1%. De 

fleste tilfellene av eggstokk-kreft ble påvist før overgangsalder og ble helbredet. Kreft i 

tynntarm, magesekk, galleganger, bukspyttkjrertel, urinveiskreft og prostatakreft kom 

vanligvis sent i livet. Fem års overlevelse ved prostatakreft var 100%, ved kreft i urinblære  

93%, urinleder 85%, tynntarm 67%, magesekk 61%, gallegang 29%, hjernesvulst 22% og 

bukspyttkjertel 0%. Path_PMS2 bærere hadde lav risiko for kreft.  

 

Konklusjon:  Oppfølging med tarmkikkert beskytter ikke mot tarmkreft slik vi trodde, men 

nesten alle som får kreft i tykktarm/endetarm blir helbredet. Overlevelse ved livmor- og 

eggstokk-kreft var svært god. Bærere av ulike path_MMR genvarianter har ulike risiki for 

kreft i ulik alder, og de ulike kreftformerne har ulik overlevelse. Helsetiltak til den enkelte 

pasient bør baseres på kunnskap om hvilken risiko den enkelte pasient har for hva. Alle 

resultater i denne studien er nå tilgjengelig på vår åpne, interaktive nettside 

www.lscarisk.org som beregner pasientens risiko for de ulike kreftformene når en angir 

pasientens alder, kjønn og genvariant. Denne kan gi grunnlag for persontilpassede 

helsetiltak. 

 

http://www.lscarisk.org/

