VIDENSKAB

Kasuistik
Ugeskr Læger 2020;182:V04200220

Fund af lymfomer ved endoskopisk
screening for kolorektal cancer
Lasse Bremholm Hansen1, Signe Lehn2, Lise Mette Rahbek Gjerdrum2 & Martin Kargaard Holm Madsen1
1) Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge, 2) Patologisk Afdeling, Roskilde Sygehus
Ugeskr Læger 2020;182:V04200220

I 2014 indfør tes det nationale scr eeningspr ogr am for kolor ektal cancer (KRC). Alle bor ger e i alder en 5074 år tilbydes hver t andet år scr eening i for m af indsendelse af en affør ingspr øve til under søgelse for
blod. Hvis pr øven er positiv, tilbydes patienten koloskopi. Ca. 60% tager imod tilbuddet. I 2017 blev der
diagnosticer et tar mkr æft hos 5,9% af de koloskoper ede patienter [1].

SYGEHI STORI ER
I. Patienten var en 60-år ig kvinde med hypotyr eose, tidliger e alkoholover for br ug og bipolar lidelse. Hun
havde ingen B-symptomer for ud for under søgelsen.
Ved en scr eeningskoloskopi fandt man en 6 mm stor , benignt udseende, br edbaset polyp i r ectum.
Polyppen blev fjer net endoskopisk. En histologisk under søgelse viste lavmalignt B-cellelymfom. Man
konkluder ede, at der var tale om mar ginalzonelymfom. Immunhistokemisk var for andr ingen positiv for
cluster of differ entiation (CD)20, pair ed box 5, B-celle lymphoma (Bcl)-2, CD23, immunglobulin (Ig)D samt
IgM og negativ for CD5, CD10, Bcl-6, CD43 samt cyclin D1. En knoglemar vsunder søgelse viste ikke lymfom.
En PET-CT viste over vejende nodal udbr edelse fr aset ovenstående gastr ointestinale fokus, stadium III.
I alt 29 dage efter den før ste koloskopi var patienten fær digudr edt og indgik i et kontr olfor løb ved en
hæmatologisk afdeling, hvor sygdommen blev fulgt med watchfull waiting.
II. Patienten var en 84-år ig mand med hyper kolester olæmi og diver tikulose. Ved tidliger e koloskopi fandt
man en 15 mm lang, stilket og benignt udseende polyp i sigmoideum. Histologisk under søgelse viste
lavmalignt B-cellelymfom med ukar akter istisk immunfænotype. En CT viste ikke tegn til sygdom andr e
steder , og en knoglemar vsunder søgelse viste ikke lymfom. Således var der lokaliser et sygdom, som
for modedes at kunne kur er es ved r esektion. Patienten over gik til ambulant kontr olfor løb.
Han blev indkaldt til kontr olkoloskopi pga. et nyt tilfælde af blødning fr a r ectum og tidliger e fund. Her
fandt man en 5 mm lang, pr ominer ende pr oces. En histologisk under søgelse viste lavmalignt Bcellelymfom, som er et lymfoplasmacytær t lymfom, der blev tolket som et r ecidiv. Patienten blev for tsat
fulgt i hæmatologisk r egi.

DI SKUSSI ON
Man bør have for øje, at man ved scr eeningsunder søgelser kan finde andr e sygdomstilstande end dem,
som scr eeningen er designet til at diagnosticer e. Hos patienter ne i sygehistor ier ne sås to for skellige
tilfælde, hvor polypektomier i for bindelse med koloskopi havde medfør t uventede fund. Da der udfør es
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mange koloskopier i for bindelse med scr eening, er det der for r elevant, hvad polypektomier kan medfør e
af andr e og uventede fund.
Fund af lymfom er sekundær ift. scr eeningens for mål. I disse tilfælde ville den hæmatologiske
cancer sygdom vær e blevet diagnosticer et sener e. Det kunne teor etisk have medfør t en r inger e pr ognose.
Det er på nuvær ende tidspunkt ikke muligt makr oskopisk at adskille almindelige dysplastiske adenomer
fr a adenomer , der histologisk viser sig at vær e lymfomer .
Antallet af kolor ektale lymfomer er ikke kendt, da de er meget sjældne. I en ar tikel fr a 2011 [2] angives, at
lymfomer kun udgjor de 0,16% af KRC-tilfældene. I en r appor t fr a Det danske Cancer r egister [3] angives i
alt 4.844 tilfælde af KRC i 2018. Jf. disse tal giver det en estimer et incidens på 7-8 patienter år ligt i Danmar k.
Dette er dog kun et estimat, det faktiske tal er ukendt.
Scr eeningen er ikke designet til at finde andr e sygdomme. Det kan ses som et sekundær t outcome ved
scr eening, at der også diagnosticer es andr e sygdomstilstande. Det er uvist, om dette før er til bedr e
behandling, over diagnosticer ing eller tilfældige fund uden klinisk betydning. Det er dog ud over denne
kasuistiks per spektiv at gå dyber e ind i scr eeningsdebatten. Hos patienter ne i sygehistor ier ne blev der
fundet B-cellelymfomer , som potentielt skal behandles og kan pr ogr edier e med stør r e
behandlingskr ævende sygdomsbyr de. Ligeledes kan de hos en andel af patienter ne tr ansfor mer e til et
aggr essivt stor cellet lymfom, som kr æver pr ompte behandlingsindsats (Fig u r 1 ).

Det nationale scr eeningspr ogr am for KRC er anset som en effektiv scr eeningsmetode [4]. KRC er en
alvor lig sygdomsgr uppe. Potentialet ved scr eening er tidliger e diagnose, hvor ved sandsynligheden for
kur abelt intender et behandling øges. Det debatter es stadig, om sundhedssektor ens r essour cer br uges
effektivt nok ved scr eening [5]. Sygehistor ier ne bidr ager med viden om, at man med scr eening også kan
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identificer e andr e sygdomme – potentielt maligne. Dette har betydning for , at tidliger e diagnose kan give
bedr e pr ognose for patienter ne. Fund af lymfom ved polypektomi er sjældent. Der findes på nuvær ende
tidspunkt ikke et opgjor t tal for , hvor hyppigt der findes andr e maligne sygdomme sekundær t ved
scr eening. Det kunne dog vær e genstand for fr emtidige opgør elser .

KORRESPONDANCE : Martin Kargaard Holm Madsen. E-mail: Doc.juego@gmail.com, Mahma@regionsjaelland.dk
ANTAGET : 11. august 2020
PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK : 14. september 2020
INTERESSEKONFLIKTER : ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk
LITTERATUR : Findes i artiklen publiceret på Ugeskriftet.dk
SUMMARY

Lymphomas found by endoscopic screening for colorectal cancer
Lasse Br emholm Hansen, Signe Lehn, Lise Mette Rahbek Gjer dr um & Mar tin Kar gaar d Holm Madsen
Ugeskr Læger 2020;182:V04200220
While per for ming the scr eening pr ogr amme for color ectal cancer in Denmar k, some cases of adenomas
have been found. By histological analysis they wer e shown to be lymphomas. In this case r epor t, two such
cases ar e descr ibed. Scr eening is the subject of much debate. These cases ar e r elevant because they
showthat malignant diseases, which the pr ogr am was not designed to identify, wer e found. When debating
scr eening it should be taken into consider ation, that secondar y diseases, with the potential for ear lier
diagnostics and potentially better pr ognosis may be detected.
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