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Populärvetenskaplig sammanfattning
Bakgrund: Tjock- och ändtarmscancer är ett folkhälsoproblem som drabbar cirka 6 100 personer
årligen, vilket gör sjukdomen till den tredje vanligaste cancerformen. Det finns flera teorier om
tjock- och ändtarmscancers uppkomstmekanism. En faktor som identifierats som grundläggande för
all cancer är inflammation. Kroppen reagerar vid inflammation genom att bland annat uttrycka mer
av vissa äggviteämnen. Ett sådant äggviteämne är C-reaktivt protein (CRP). Denna studies syfte är
att undersöka om det finns någon korrelation mellan CRP och hur allvarlig cancern är, ålder,
samsjuklighet, överlevnad och prognos hos patienter med tjock- och ändtarmscancer.
Metod: Journaler från 525 patienter som inkluderats i ett lokalt kvalitetsregister för tjock- och
ändtarmscancer användes för att jämföra hur nivån av CRP i plasma före och efter operation
påverkar cancerutfallet för patienterna.. En grupp på 271 patienter valdes ut baserat på tumörstadie
och analyserades med statistiska metoder.
Resultat: Pre- och postoperativt CRP är korrelerar till hög ålder (över 70 år), samsjuklighet, akut
operation och överlevnad hos patienterna. Patienter äldre än 70 år, de som hade CRP över 5 mg/l,
lymfkörtelmetastaser eller som drabbats av en komplikation efter operationen var
överrepresenterade bland de avlidna. Delades patienterna in i två grupper baserat på CRP-
koncentrationen i blodet sågs en ökad dödlighet hos de med CRP över 5 mg/l före operationen. 
Diskussion: Tidigare studier som gjorts på området visar liknande resultat. Fortsatta studier bör
göras på patientgruppen då uppföljningstiden och antalet patienter i registret ökar. I framtiden kan
man använda resultaten för att hitta de patienter som löper större risk att avlida och anpassa deras
behandling för att minska risken.

Abstract
Background: Colorectal adenocarcinoma is the third commonest cancer in Sweden, with 6100 new
cases every year. Several factors have been identified as contributors in the development of
colorectal adenocarcinoma, amongst them is inflammation inducing angiogenesis, cell migration
and mutations. C-reactive protein (CRP) is an acute phase protein that is produced by the liver in
response to inflammation.
Method: CRP was measured at diagnosis and six weeks after surgery in 271 patients with stage II
and III colorectal adenocarcinoma. The concentration of CRP in plasma was compared to
parameters and outcomes as registered in the Swedish Colorectal Cancer Registry.
Results: Age over 70, co-morbidities, acute operation and mortality were significantly correlated
with CRP concentrations over 5 mg/l. Using Cox-regressions univariate hazard ratios (HR) were
calculated. CRP (HR 1.19-7.22, p<0.05), age (HR 6.02 p=0.0001), ASA-classification (HR 5.47,
p=0.000), acute operation (HR 3.25, p=0.004), positive lymph nodes (HR 4.45-5.71, p=0.006),
postoperative complications (HR 3.03, p=0.005) of which ICU-care (HR 13.86, p=0.000) and re-
operation (HR 5.48, p=0.000) were the best predictors of mortality using the univariate model. In
the multivariate model age over 70 (HR 4.792, p=0.006), postoperative complications (HR 3.645,
p=0.012), N1- or N2-stage (HR 5.490 and 16.397, p=0.003 and 0.000 respectively) and
preoperative CRP over 5 mg/l (HR 3.227, p=0.045) were significant predictors of mortality.
Including only elective patients, N2-stage (HR 12.829, p= 0.000), age over 70 (HR 5.240, p= 0.017)
and ASA-classification III and IV (HR 4.465, p= 0.012) were correlated to excess mortality.
Discussion: The results confirm previous studies and adds to the evidence in support of CRP as a
predictor of mortality in patients with colorectal adenocarcinoma. In the future these results might
be valuable in predicting mortality and tailoring the care for patients with colorectal
adenocarcinoma.
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Bakgrund 

Kolorektalcancer

Epidemiologi
Kolorektalcancer (adenocarcinom) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige1, efter
prostatacancer och bröstcancer. Det förekommer andra former av cancer än adenocarcinom i kolon
och rektum men dessa är ovanliga och behandlas inte i detta arbete. 2011 upptäcktes ca 4 200 nya
fall av koloncancer i Sverige och ca 1 900 fall av rektalcancer. Incidensen ökar efter 50 års ålder
med en medianålder för insjuknande vid 74 års ålder. Enligt socialstyrelsens statistik över dödsfall i
Sverige 2008 avled 5,6 procent av en tumör i kolon, rektum eller anus. Denna andel är inte
preciserad till typ av tumör, dvs inte enbart kolorektala adenocarcinom, utan inkluderar även de
andra mer ovanliga tumörformerna (småcelligt cancer, skivepitelcancer, adenoskvamös cancer och
medullär cancer). Den relativa femårsöverlevnaden i Sverige har förbättrats med 15 till 20 procent
sedan 60-talet och är nu för män ungefär 64 procent och för kvinnor ungefär 66 procent2.
Metastaserad kolorektalcancer har sämre prognos, 0 till 12 procents femårsöverlevnad beroende på
vilken studie man tittar på3. 

Globalt svarade kolorektalcancer för 1,1 procent av alla dödsfall 2008, vilket gör den till den fjärde 
dödligaste cancerformer i världen, efter lungcancer (2,4 procent), ventrikelcancer (1,3 procent) och 
levercancer (1,2 procent)4. Det finns en stor variation i incidens och mortalitet mellan världsdelar; i 
Europa angavs kolorektal cancer som dödsorsak i 2,7 procent av fallen medan det i Afrika endast 
angavs som dödsorsak i 0,2 procent av fallen4. 

Patogenes

Riskfaktorer för att utveckla kolorektal cancer har länge varit ett forskningsområde med stort
genomslag i media, särkilt de studier som tar upp diet eller livsstil som en riskfaktor har fångat
allmänhetens intresse. I tre vetenskapliga artiklar publicerade 2012 - 2013 lyfts intag av rött kött,
processat kött, rökt mat, kallskuret, konserverad mat och hårt fett fram som riskfaktorer för
kolorektalcancer 5–7. Att undvika dessa födoämnen och istället ha en diet rik på frukt, grönsaker,
fisk, fågel, fibrer och en låg andel fett verkar skyddande enligt studierna. Andra riskfaktorer som är
associerade med kolorektalcancer är låg fysisk aktivitet, rökning, stor alkoholkonsumtion och
fetma7–9. Kaffe har flera gånger av media rapporteras vara skyddande men i en översiktsstudie
publicerad av Arab (2010) där åtta studier analyserades fanns bara en mycket svag korrelation
mellan kaffe och riskreduktion för insjuknande i kolorektal cancer10. 

Patienter med ulcerös kolit eller Crohns kolit har ökad risk att utveckla kolorektal cancer men
behandlas den ulcerösa koliten minskar risken något, detsamma verkar inte gälla för Crohns kolit
men anledningen till detta är okänd. Patienter med dessa två diagnoser rekommenderas uppföljning
för att tidigt kunna upptäcka och behandla eventuell cancer3,11. 2014 kommer sannolikt
socialstyrelsen med en rekommendation om allmän screening för kvinnor och män mellan 60 och
74 år med feces-hemoglobintest där de med positivt test kallas till koloskopiscreening12.

I en genomgång för den brittiska motsvarigheten till statens beredning för medicinsk utvärdering
(SBU) visade Cooper et al (2010) att acetylsalicylsyra (ASA) i hög dos (300-1 500 mg/dagligen)
reducerade risken för kolorektalcancer med 23 procent över en 23 års uppföljningsperiod hos en
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lågriskpopulation. Man såg dock en ökning av antalet magblödningar och blödningsstroke i den
grupp som fick ASA, men denna ansågs övervägas av riskreduktionen för kolorektalcancer13,14.
Screening (feces-hemoglobin och om positivt prov koloskopi) och ASA beräknar man i artikeln
kommer att kosta cirka 240 000 kr per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY). Enligt rapporten
skulle patienter med ökad risk för kolorektalcancer tjäna på ASA samt kalcium som också verkar
minska incidensen och antalet avancerade cancrar i gruppen. I samma genomgång konstateras att
folsyra och antioxidanter inte har någon effekt på risken att insjukna i kolorektalcancer som man
tidigare spekulerat om13.

Uppkomsten av kolorektalcancer kan enligt Jass (2007) klassificeras främst utifrån typen av
genetisk instabilitet och förekomsten av DNA-metylering15. Den genetiska instabiliteten delas in i
kromosominstabilitet (CIN) eller mikrosatellit instabilitet (MSI), principiellt kan inte båda typerna
av instabilitet förekomma i samma cancercell men så är inte alltid fallet. Kromosominstabiliteten
kännetecknas av förlust av en eller båda allelerna av någon tumörsuppressorgen. APC-
tumörsuppressorgenen är vanligen den första genen som muterar vid CIN, men andra mutationer
förekommer.  Efter mutation av APC sker mutationer i en eller flera andra gener såsom KRAS (ett
tillväxthämmande GTPas som är muterat i cirka 50 procent av fallen), tumörsupressorgenerna DCC,
SMAD4, SMAD2 (muterade i 60-70 procent av fallen) och p53 (muterad i 70-80 procent av alla
koloncancrar)16.  Vid familjär adenomatös polyposis (FAP) , då hundratals polyper uppkommer i
kolon och rektum är APC-genen muterad från födseln. Hos patienter med denna mutation är risken
koloncancer 100 procent.

Mikrosatellitinstabiliteten (MSI) inleds av mutation i  DNA-felmatchningsreparationsgenerna
(vanligen MLH1 eller MSH2, missmatch repair genes) vilket leder till att sekvenser av repetitivt
DNA (mikrosatelliter) lätt muteras vilket leder till genomisk instabilitet16. Dessa sekvenser sitter
vanligen inte i kodande DNA med några undantag, bland annat generna för tumör-tillväxtfaktor
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Tabell 1: Molekylär indelning av kolorektalcancrar. Fritt efter Jass (2007) 15. 

Klassificering Molekylärt Klinik Histopatologi, urval av 
det mest karakteristiska

Förekomst

CIMP-H, MSI-
H

MLH1-metylering, 
BRAF-mutation, 

K>M, Proximalt 
sittande, serrerade 
polyper 

Mucinös, 
lågdifferentierad, 
inflammatorisk

12%

CIMP-H, MSI-
S/MSI-L

Partiell MLH1-
metylering, BRAF-
mutation, 

K>M, Proximalt 
sittande, serrerade 
polyper

Mucinös, 
lågdifferentierad

8%

CIMP-L, CIN, 
MSI-S /MSI-L

KRAS-mutation, 
MGMT-metylering

M>K, Distalt 
sittande, serrerade 
polyper, adenom

Inget definierande 20%

CIMP-neg, 
CIN, MSI-S

Sporadisk eller FAP M>K, Distalt 
sittande, Adenom

Nekroser 57%

CIMP-neg, 
MSI-H

Lynch syndrom M>K, Proximalt 
sittande,  Adenom

Inflammatorisk 3%

CIMP:CpG-ö metylerande fenotyp,  MSI:Mikrosatellitinstabilitet, K:Kvinna, M:Man



betas receptor (TGFβ-RII), insulinlik tillväxtfaktor
receptorn (IGF2-R)  och en apoptosgen, BAX.
Tumörer med många mikrosatellitmutationer kallas för
MSI-H (H=hög). En ärftlig form som domineras av
MSI finns och kallas Lynch syndrom eller familjär
icke-polypös koloncancer (HNPCC). Hos dessa
patienter är vanligen MLH1, MSH2 eller andra
reparationsgener muterade från födseln. Det finns
också MSI-stabila cancrar och MSI-L cancer (L=låg)
vilken troligen uppkommer på grund av partiell
i n a k t i v e r i n g a v M L H 1 e l l e r e n a n n a n
felmatchningsreparations gen (MGMT).

DNA-metylering kan ske vid många DNA-motiv, men
av intresse vid kolorektalcancer är fenotypen för
metylering av CpG-ön (CIMP) där man klassificerar
enligt hög (CIMP-H), låg (CIMP-L) och negativ
(CIMP-neg). CIMP-H cancrarna har en hög grad av
BRAF mutation och ofta finns hereditet för
kolorektalcancer medan CIMP-L cancrarna vanligen har KRAS mutationer. Dessa två faktorer (MSI
och CIMP) använder man för att dela in kolorektalcancer i fem molekylära subtyper enligt tabell 1.
Cancrarna skiljer sig inte bara molekylärt åt utan också histopatologiskt och kliniskt men
indelningen kan dock ej ske enbart med dessa två parametrar då överlapp förekommer15.

Klinisk presentation
Patienter som drabbas av kolorektal cancer söker ofta för symtom som förändrade tarmvanor och
blod i avföringen. Fördelningen av tumör i kolon och rektum presenteras i figur 1. Blod och slem i
avföringen är ett varningssymtom som bör föranleda noggrann och skyndsam utredning då dessa
två är mycket vanliga symtom framförallt vid rektalcancer. 20 till 25 procent av patienterna med
kolorektalcancer inkommer akut med ileus, blödning eller perforation17. De akuta symtomen är
vanligen korrelerade till mer avancerad tumörform och har sämre prognos18. Vid klinisk misstanke
om kolorektal cancer ställs diagnosen antingen med rektoskopi, sigmoidoskopi och koloskopi eller
med datortomografi (virtuell koloskopi). Gold standard är koloskopi med samtidig biopsi av
tumören för histopatologisk diagnostik och patologisk anatomisk diagnos (PAD). 

Vid rektalcancer görs alltid ultraljud eller magnetresonanstomografi (MRT) för att bilddiagnostiskt
stadieindela tumören inför eventuell neoadjuvant strålning och cytostatika17. Det är viktigt att också
utreda de vanligaste lokalerna för fjärrmetastas, lunga och lever, med bilddiagnostik, vilket görs
främst med datortomografi. Det finns också ett antal tumörmarkörer som kan användas vid
utredning av kolorektalcancer vars värde dock är begränsat i den diagnostiska fasen. De används
främst i det postoperativa skedet då en stegring av till exempel CEA eller CA19-9 kan tala för
recidiv 3,17,19. 
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Figur 1: Ungefärlig förekomst av cancer
i kolon och rektum. Kolons indelning 
proximalt till distalt; Caekum, (Appendix),
Ascendens, Flexura hepatica, 
Transversum, Flexura splenica, 
descendens, sigmoideum. Baserat på data
från svenska kolorektalcancerregistret. 29



Klassificering av tumören

Det histologiska utseendet hos ett adenokarcinom är typiskt med
undergrupper med mer mucinöst inslag. Har mer än 50% av tumören
ett mucinöst växtsätt kallas den ett mucinöst adenokarcinom.
Ytterligare en undergrupp är den s.k. signeteringscellscancern med
mycket omogna tumörceller. Biopsin som tas vid diagnostik kan
också används för molekylärbiologiska analyser. Indelning i TNM-
klass och stadieindelning går preoperativt med röntgen och kallas då
kliniskt TNM (cTNM)3.

Kolorektalcancer klassificeras enligt både kliniskt och av patolog
enligt TNM systemet, vilket är en information som erhålles som ovan
kliniskt eller postoperativt när hela det tumörbärande tarmsegmentet
analyserat histopatologiskt (pTNM). Det stadium tumören har ger
vägledning om prognosen samt fortsatt behandling. Tumören

stadieindelas enligt TNM (T= tumör, N= node, körtel på svenska, samt M= metastaser). T-stadiet
undergrupperas i fyra grupper samt till subklassifikation beroende på tumörens djupväxt, T1 (sm1-
3), T2, T3 (a-d) och T4 (a eller b). Receserade lymfkörtlar bedöms också med avseende på
tumörväxt, för att få en så tillförlitlig klassificering som möjligt bör minst 12 stycken undersökas.
N-stadiet är uppdelat på tre subgrupper: N0, N1 (1-3 lymfkörtelmetastaser) och N2 (fyra eller fler).
N0 betecknar avsaknad av lymfkörtelmetastaser och NX innebär att N-klass inte kan avgöras då det
ibland kan saknas lymfkörtlar. Djupväxt vid olika T-stadier och subgrupperingar presenteras i tabell
2 . Fjärrmetastasering anges av siffran efter M, 0 eller 1 som betyder ingen metastas respektive
metastas, även här finns subklasser3.

Baserat på TNM-systemet, klassificeras tumörerna enligt UICC-systemet (Union for International 
Cancer Control) i olika stadier, se tabell 3, efter TNM-klassifikation. Patologen bedömer också 
resektionsmarginal, differentieringsgrad, nerv och kärlinväxt. Ibland utförs också genanalys av 
tumörmaterialet för att bedöma mutationsstatus. Av särskilt intresse är KRAS-mutation då en sådan 
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Tabell 2: Indelning i subklasser i pTNM-systemet. Enl. TNM 7 3,76,77.
T Betydelse N Betydelse
T0 Ingen primärtumör N0 Inga lymfkörtelmetastaser
Tis Adenom in situ N1a Lymfkörtelmetastas i en körtel

T1 sm1 Invasion i första tredjedelen av submucosa N1b Lymfkörtelmetastas i 2-3 körtlar
T1 sm2 Invasion i andra tredjedelen av submucosa N1c Isolerad tumörvävnad i subserosa, mjukdel

(Tumor deposit) utan lymfkörtelmetastaser
T1 sm3 Invasion i tredje tredjedelen av submucosa N2a Lymfkörtelmetastas i 4-6 körtlar

T2 Invasion i muscularis propria N2b Lymfkörtelmetastas i fler än 6 körtlar
T3 a Invasion i subserosa mindre än 1 mm NX Okänt om lymfkörtelmetastaser
T3 b Invasion i subserosa mellan 2-5 mm
T3 c Invasion i subserosa mellan 6-15 mm M
T3 d Invasion i subserosa över 15 mm M0 Ingen fjärrmetastas
T4a Tumören växer på peritoneum M1a Fjärrmetastas i ett organ
T4b Tumören växer på andra organ eller strukturer M1b Fjärrmetastas i fler än ett organ eller

peritoneum

Tabell 3: Stadieindelning 
för respektive TNM status. 
Värt att notera är att N- 
och M-klass avgör stadie 
III respektive IV utan 
hänsyn till T-klass.

TNM Stadie
T in situ, N0, M0 0
T1-T2, N0, M0 I
T3-T4, N0, M0 II
T1-T4, N1-2, M0 III
T1-T4, N0-N2, M1 IV



indikerar dåligt svar på behandling med antikroppar mot ”epithelial growth factor receptorn” 
(EGFR). En studie av Loupakis et al (2009) indikerar att tumörer med mutation i BRAF-genen kan 
svara sämre på antikroppsbehandling, irinotektan (ett cytostatikum) och har sämre prognos om 
tumören metastaserat varför den ibland analyseras20. Analys på mikrosatellitinstabilitet görs också 
då dessa tumörer eventuellt svarar dåligt på 5-fluororacilbaserad (5-FU) cytostatikabehandling och 
har bättre prognos3. 

Behandling av kolorektalcancer

Efter diagnos är den viktigaste delen av behandlingen tidig och radikal operation, efter vilken
tumören kan graderas och ställningstagande till fortsatt behandling kan tas. Principen vid
operationen av koloncancer är att ta ut tumören och omgivande tarm med god marginal och att få ut
anslutande meso tillsammans med lymfkärl och lymfkörtlar. I de fall tumören växer på angränsande
organ gör man en ”en-bloc” resektion (borttagande av tumör och det överväxta området eller
organen) då detta kan vara kurativt. Efter borttagande av tumörvävnaden säkerställs cirkulationen i
tarmändarna och dessa anastomoseras om möjligt. Ibland tvingas man lägga upp en avlastande
temporär stomi för att skydda anastomosläkningen eller en permanent stomi om chansen att lyckas
få till en fungerande anastomos bedöms vara liten3,17. 

Vid rektalcancer görs alltid en preoperativ stadieindelning med MR eller ultraljud där huvudfrågan
är om den mesorektala fascian (MRF) är involverad av tumörväxt. Tumörerna indelas i tre grupper;
”good” (T1-T2, och höga T3ab samt N0 och ibland N1), ”bad” (T3cd utan hotad MRF och vissa
höga T4a samt N1-N2) samt ”ugly” (tumörer med hotad MRF eller  överväxt på andra organ) . Vid
”bad” och ”ugly” tumörer rekommenderas preoperativ strålbehandling (5x5 Gy respektive 28x1,8
Gy i kombination med cytostatika) för att underlätta operation och minska antalet recidiv3,21. Studier
visar att strålbehandling bör ges preoperativt och minskar frekvensen lokalrecidiv med 50 till 70
procent, men att det endast har en svag effekt på mortaliteten i ”bad” gruppen22. Rektalcancer är
svårare att operera än koloncancer och det är svårare att få till en väl fungerade anastomos. Därför
tvingas man oftare göra en stomi, vilket man också måste göra om sfinkterapparaten är involverad
av tumör17. 

Efter operation för kolorektal cancer rekommenderas för tillfället återbesök efter 1 månad, 12
månader och 36 månader, men studier med mer intensiv uppföljning pågår och rekommendationen
kan komma att ändras baserat på utfallet i dessa3. Vid uppföljningstillfällena genomgås
recidivscreening och metastasscreening med bilddiagnostiska metoder och biokemiska markörer.
Efter 5 års recidiv- och metastasfrihet övergår man till att koloskopera vart 5:e år fram till det att
patienten blivit 75 år.

De vanligaste komplikationerna efter ingreppen är sårinfektioner, anastomosläckage och ileus men
det förekommer också icke-kirurgiska komplikationer som lungemboli, hjärtinfarkt, pneumoni
urinvägsinfektioner. Det är också vanligt med förändrad tarmfunktion och avföringsinkontinens.
En relativt vanlig komplikation till rektalcanceroperation är störning av sexualfunktionen3,23.

Vid koloncancer i stadium III rekommenderas adjuvant cytostatika (5-FU, Leukovorin och
oxaliplatin) för att minska recidivrisken. Vid tumörer i stadium I ges ingen cytostatika då
recidivrisken är minimal. I stadium II rekommenderas cytostatika till patienter med speciell risk
(T4-tumör, akutopererade med flera)3. Det rekommenderas inte adjuvant cytostatika till huvuddelen
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av stadie II patienter, trots att data pekar på en liten överlevnadsvinst (hazard ratio 0.91 för 5-FU), i
det nationella vårdprogrammet.  Beslutet baserar sig på flera studier och genomgångar av bland
annat Cochraneinstitutet och Socialstyrelsen24,25.  Effekten av cytostatika till patienter med
rektalcancer är mer omdebatterad och studier pågår för att utforska det26.

Vid avancerad sjukdom behandlas ofta patienterna preoperativt med cytostatika efter vilken man
hoppas kunna göra en radikal operation, inkluderande primärtumör och metastaser. De vanligaste
lokalerna för metastas är i lunga, lever och peritoneum och det går att operera metastaser i alla dessa
lokaler om de har gynnsamt läge och biologi. I de fall detta inte går påbörjar man livsförlängande
behandling med cytostatika och palliativa åtgärder3,17. 

Kvalitetsregister
Sedan 1995 finns ett kvalitetsregister för rektalcancer i Sverige, vilket 2007 utökades med ett
koloncancerregister, ”informationsnätverk för cancervården” (INCA)27. Registret innehåller
information om behandling, recidiv, mikroskopiskt utseende med mera. Tillsammans med Umeå
startade Uppsala 2010 ett fördjupat register för kolorektalcancer (U-CAN), till vilket en biobank är
knuten som sparar vävnadsprover och blodprover för att i framtiden kunna göra nya analyser och
studera idag oupptäckta markörer eller markörer som visar sig ha klinisk relevans i framtiden28.
Blodproverna tas vid diagnos, vid första uppföljningsbesöket, efter 1 år och efter 3 år eller vid
recidiv

Registren bygger på registrering via flera formulär av samtliga PAD-bekräftade kolorektalcancrar.
Denna databas har successivt utökats med nya parametrar varför det ibland är nödvändigt med
komplettering av äldre fall. Samtidigt behöver registren valideras och jämföras med varandra för att
säkerställa att registerpopulationen är representativ för insjuknandet i kolorektalcancer i Sverige.
Detta behov av upparbetning och komplettering ligger till grund för denna studie. En kontroll har
gjorts av INCA-registret så sent som 2013 och man fann då en jämn könsfördelning och ett upptag
på över 99% av alla kolorektalcancrar i Sverige29. 

C-reaktivt protein
En av markörerna som tagits i första omgången av U-CAN men som inte registrerats i databasen är
plasmakoncentrationen av C-reaktivt protein (CRP) före och efter operation. CRP upptäcktes för 80
år sedan av Tillet och Francis hos patienter med pneumokockinfektion30. Till en början trodde man
att det var en pneumokockspecifik reaktion men man fann det även vid andra infektioner. Idag vet
vi att det produceras i levern som en del av det infektions- och inflammationsstimulerade
akutfassvaret31.

CRP är en del av pentraxinfamiljen som är kalciumberoende ligandbindande plasmaproteiner, ett
annat viktigt protein i denna grupp är serum amyloid P32. Fem identiska proteinkedjor som
arrangerar sig kring en central por utgör CRP-molekylen. Varje proteinkedja binder vardera två
kalciumjoner som bidrar till polymerens stabilitet. Genen som kodar för CRP finns på kromosom 1
och består av två exoner och är väl bevarad hos närbesläktade arter vilket tyder på att det har en
viktig funktion. Genuttrycket styrs dels av variabla faktorer så som infektion och inflammation men
en ganska stark hereditär komponent återfinns också som styr basnivåerna av CRP i plasma33.
Denna genetiska variabilitet är inte enbart lokaliserad i CRP-genen utan även fysiskt avlägsna gener
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påverkar basalnivåerna av CRP i plasma.

Akutfassvaret induceras av den lokala inflammationen kring infektioner, nekroser och
vävnadsskador via frisättning av cytokiner34. Av de lokalt frisatta cytokinerna är det främst
interleukin-6 (IL-6) och tumor necrosis factor-α (TNF-α) som orsakar ökad leversyntes och
frisättning av CRP35. CRPs funktion vid infektioner är att binda fosfokolin och andra
cellmembransmolekyler, men CRP binder också till cellväggs- och kapselproteiner på virus och
bakterier. Bundet CRP inducerar kraftigt komplementkaskadsproteinet C1q och startar den klassiska
komplementkaskaden som avslutas med membranattackkomplexet (C5-C9, MAC). Bundet CRP
inducerar också opsonisering som underlättar fagocytos32.

Inflammationens roll för cancerutveckling

Om den inducerande faktorn för inflammationen kvarstår kommer en låggradig aktivering av
akutfasproteinerna att kvarstå och kunna mätas som bland annat en förhöjd plasmakoncentration av
CRP och en sänkt serumalbuminkoncentration. Kronisk inflammation ger upphov till vävnadsskada
och kakexi och ses ofta i samband med cancer31. Cancer inducerar inflammation men inflammation
är också en av de viktigaste faktorerna för uppkomst av cancer36. I populationsstudier rapporteras en
högre incidens av kolorektalcancer hos de med inflammatorisk tarmsjukdom som påstått bevis för
inflammationens roll i uppkomsten av kolorektalcancer11. Andra faktorer som antas påverka är  ökad
epitelomsättning och nedsatt förmåga för tarmen att agera barriär för bakterier. Molekylärt verkar
cancern också ha en annan sekvens av mutationer då den uppkommer i samband med ulcerös kolit. 

För att cancerceller ska uppstå krävs mutationer i en normal cells genom som ger den
överlevnadsvinster och förmåga till ökad tillväxt med bristande kontroll. En enstaka mutation ger
aldrig upphov till detta utan flera mutationer krävs för att åstadkomma detta. Det har föreslagits att
aktiverade immunceller som frisätter reaktiva syreradikaler och reaktiva kväveradikaler kan
inducera DNA skada och genetisk instabilitet och på så vis ge de nödvändiga mutationerna37. Bevis
finns för att det kan vara så vid cancer associerad med inflammatorisk tarmsjukdom, vilket kan
förklara varför cancerrisken minskar vid antiinflammatorisk behandling11,38. Vid inflammation
utsöndras också tillväxtfaktorer och överlevnadsfaktorer (IL-1, TNF-α, IL-6, IL-23, NF-KB,
STAT3) som kan tänkas hjälpa de premaligna cellerna att överleva.

När tumörer växer går många celler i nekros på grund av hypoxi och frisätter proinflammatoriska
cytokiner i omgivande vävnad, vilket rekryterar immunförsvarsceller39. Immunförsvarscellerna
utgörs av makrofager, neutrofiler och mastceller som aktiverar bland annat angiogenes genom
cytokiner. Cytokinerna stimulerar i många fall inte bara angiogenes utan utövar inflammatorisk
effekt lokalt och systemiskt36. Inflammationen i tumören bidrar till uppregleringen av
cellmigrationsmolekyler, exempelvis uppregleras E-cadherin som normalt uttrycks av migrerande
neuroner och mesenkymalceller, och som gynnar invasion, metastasering och angiogenes. De
inflammatoriska cellerna uttrycker också extracellulärmatrixnedbrytande proteiner som förenklar
invasion och angiogenes40. Sammantaget får tumörcellerna alltså överlevnadsfaktorer,
näringstillförsel och möjlighet att invadera tack vara immunförsvaret och inflammationen.
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Vid mikroskopering av kolorektalcancrar har man funnit att 96 procent av dem har nekrotiska celler
i tumörerna. Mängden nekroser var i sin tur associerad till avancerat stadie, låg differentiering, och
större tumörer 41. Inflammationen som följer nekros har föreslagits bero på IL-6 vars uttryck
uppregleras vid hypoxisk stress i inflammatoriska celler och tumörceller. IL-6 aktiverar JAK/STAT-
vägen som är en tillväxtstimulerande och antiapoptotisk signalväg. Man tror också att IL-6
nedreglerar T-cells aktivitet vid kolorektalcancer och på så vis skyddar tumörcellerna från
immunmedierad destruktion35.

Man har gjort studier som visar att höga nivåer av IL-6 korrelerar till hur avancerad
kolorektalcancern är 42,43. Som ovan nämnts är IL-6 också en potent stimulerare av akutfassvaret,
och i förlängningen av uttrycket av CRP 44. Rutinmässigt mäts inte IL-6 i sjukvården utan ett
mycket vanligare och billigare mått är CRP. 

Man har studerat hur CRP-koncentrationen i blodet påverkar risken att insjukna i kolorektalcancer,
resultaten från tre sådana studier presenteras i tabell 4. I en metaanalys genomförd av Guo et al
(2013) analyserades 11 studier med totalt 194 796 personer, bland dessa observerades 11 459
cancerfall, man fann att hazard ratio (HR) för kolorektalcancer var 1.055 per enhets ökning i
naturligt logaritmerat CRP45. Det finns också studier som talar mot detta, Gunter et al (2011) lade
efter en studie av 154 942 personer, varav 356 fall av kolorektalcancer, fram att en ökning av CRP
med en tiologaritm var associerat med en 15 procents riskreduktion46. Gunter et al (2011) spekulerar
i att inflammation kan vara skyddande i de initiala stadierna av cancerutvecklingen men att det
senare är en risk. En annan teori som presenteras i studien är att CRP är en känd markör för risken
att insjukna i kardiovaskulär sjukdom och att dessa patienter ofta medicinerar med ASA som ger ett
skydd mot kardiovaskulär sjukdom och  kolorektalcancer. 
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Tabell 4: CRP-koncentration och cancerrisk. Ett urval av studier som de senaste åren studerat 
associationen mellan CRP-koncentrationer och risken att insjukna i kolorektalcancer samt hur 
allvarlig sjukdomen är. 
*Vid fall-kontroll studiedesign är storleken angiven som "fall","kontroller". 
**Allin och Nordestgaards studie är en populationsstudie i vilken man fann 191 fall av cancer. 

Författare Storlek Urval CRP-gräns Korrelation Ref
Erlinger et al. 
(2004)

22887 Nästad fall-
kontroll

Q1  vs Q4 Koloncancer (OR 2.55) 72

Aleksandrova 
et al. (2010)

1096,109
6*

Fall-kontroll >3 mg/l Koloncancer (RR 1.36) 73

Allin, Nordestgaard 
(2011)

10408** Populations-
studie

QU1 vs
QU5

All cancer (RR 1.3), 
Lungcancer (RR 2)

74

Wu et al. (2013) 288, 576
*

Fall-kontroll T1 vs T3 Koloncancer inom 4 år (OR 
3.28)

75

OR:Odds ratio, QU:kvintil, T:Tertil. RR: Relativ risk.



Hypotes och syfte
Den fråga som denna studie är designad för att svara på är hur ofta CRP är förhöjt i den aktuella
kohorten och hur preoperativt och postoperativt CRP korrelerar till tumörstadium, ålder,
komorbiditet, komplikationer, mortalitet och prognos i ett aktuellt svenskt material bestående av
stadie II och III kolorektalcancrar.

Hypotesen är att ett förhöjt CRP-värde är negativt för prognosen och korrelerar till akut
insjuknande, sämre allmäntillstånd samt mer avancerat tumörstadium. Förhöjt postoperativt värde
tros korrelera till sämre prognos postoperativt, det vill säga risk för recidiv.

Metod
Den retrospektiva registerstudien genomfördes i Uppsala baserat på U-CAN-registret och INCA-
registret samt prospektiv insamling av CRP analyser preoperativt och postoperativt från journaldata
i landstingets i Uppsala län journalsystem. 

Etiskt tillstånd inhämtades för projektet som ett delprojekt i "Prognostiska variabler vid kolorektal
cancer, genom upparbetning och utökning av U-CAN-kohorten". Etiskt tillstånd har beviljats av
etikprövningsnämnd och har Dnr-nummer ”2010/198”. Patienterna har lämnat samtycke till
deltagande i studier som använder registerdata i samband med att de registrerats i U-CAN och
INCA-registren. Inklusionskriterier för INCA och U-CAN är diagnosticerad kolorektalcancer. 

Plasmakoncentrationen av CRP är analyserad på Akademiska sjukhusets avdelning för klinisk kemi
och farmakologi i Uppsala mellan 2010 och 2013 med Abbot Architect 8200ci, reagensen som
använts är tillverkarens egna (Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois, USA). Referensvärdet för
CRP där det betraktas som normalt är vid Akademiska sjukhuset 0 mg/l till 5 mg/l.

Databasframställning
Från U-CAN-registret gjordes e t t u tdrag över
personnummer och operationsdatum för patienter som
inkluderats mellan 2010 och 2012 i C-län, detta
användes som bas för att gå igenom journal,
svarsdatabas och patologutlåtande. Utöver den
registerdata som redan fanns att tillgå inhämtades CRP,
CEA och Cystatin C värden som tagits i samband med
diagnos och CRP och CEA från 4 till 6 veckor efter
operationen. I de fall ingen operation gjorts togs
provsvar som låg diagnosdatumet närmast i tiden. Från
patologutlåtandet inhämtades T3-subklassificering,
KRAS- och BRAF-mutationsstatus och ev. muterad
kodon i de fall patienten hade en KRAS-mutation. I de
fall det saknades N- eller M- stadie kontrollerades även
detta mot PAD och journal. Kontroll mot dödsfalls-
registret utfördes maj 2013.
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Figur 2: Konsortogram över 
framtagandet av analyspopulationen. 
C-län 2010 - 2012



Databaserna från U-CAN och INCA sammanslogs med personnummer som gemensam parameter.
Den sammanslagna databasen exporterades och bearbetades manuellt och med IBM SPSS version
22 (augusti 2013) till Apple Mac OS X för att hitta och ta bort dubletter. Efter detta avidentifierades
databasen genom att personnummer togs bort. Parametrarnas betydelse har avkodats med hjälp av
dokumentet "Variabelbeskrivning INCA" 47.

Initialt fanns det i databasen 525 patienter. Inför den statistiska analysen exkluderades patienter som
inte var opererade (n=126), hade stadie I (n=50) och IV tumörer (n=53). Patienter som behandlats
med strålning för rektalcancer och där MRT initialt visat cT3 eller cT4 rektalcancer inkluderades i
analyspopulationen även om tumören vid operation inte var stadie II eller III.  Av de återstående
(n=296) saknade några patienter CRP före eller efter operation och exkluderades (n=25). I
analyspopulationen för studien fanns således 271 patienter. Konsortogram presenteras i figur 2.

Statistisk analys 
En initial genomgång av materialet gjordes med Mann–Whitney–Wilcoxon test  alternativt 
Kruskal–Wallis envägs varians analys då det fanns fler än två klasser per faktor i R version 1.62 för 
Apple Mac OS X48–50. Detta för att beräkna sannolikheten för att CRP och de postoperativa CRP-
värdena hade samma fördelning mellan klasserna51. Faktorer som var signifikanta i första analysen 
gick vidare till nästa steg. Patienterna delades in i två grupper baserat på referensvärdet för CRP (5 
mg/l) och Pearsons-χ2 test (χ2) gjordes för att bedöma om signifikant skillnad i fördelningen mellan 
faktorerna förelåg. I de fall då det bara fanns två klasser och antalet undersökta understeg 30 eller 
antalet i varje grupp var under tio användes Fishers-exact test. Bivariat jämförelse mellan faktorerna
och deras korrelation till varandra utfördes med Pearsons r-test där Pearsons korrelationskoefficient 
och signifikans beräknades.

Receiver operating characteristic-kurva (ROC-kurva) togs fram för att bedöma preoperativt CRPs
och postoperativt CRPs förmåga att förutspå dödsfall, jämfört med referensvärdet, för att finna det
optimala cut-off värdet. 

Hazard-ratios beräknades med envariabels Cox-regression, de faktorer som var signifikanta eller
hade p<0.1 vid univariat analys och som inte mätte samma sak som en annan faktor användes sedan
för frammåt stegvis multivariansanalys (p>0.1 gav exklusion från modellen, ej Bonferroni justerat).
IVA-vård och reoperation sammanslogs till komplikationer, N-stadie användes istället för antal
positiva körtlar, cut-off sattes till 5 mg/l för CRP och indelning i ASA gjordes i klass I+II mot
III+IV. Materialet analyserades med Cox-regression dels oselekterat samt selekterat för elektivt
opererade patienter.  

Life-tables togs fram för att få en uppfattning om antal händelser efter olika uppföljningstider. För
analys av överlevnad användes Kaplan-Meiers överlevnadskurva med censorering.  För att jämföra
klassernas skillnad beräknades signifikans med hjälp av log-rank (mantel-cox) test. Alla statistiska
analyser och beräkningar utfördes med IBM SPSS version 22 (augusti 2013) till Apple Mac OS X
där inget annat angivits. 
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Resultat 
Fördelning i  ålder,  ASA-klass, tumörlokalisation och akut operationen är snarlika mellan databas
och analyspopulation. Däremot skiljer sig tumörstadium och antal dödsfall mellan grupperna (högre
och fler). De icke-receserade patienterna bestod till huvuddelen av stadie IV och patienter med hög
ASA-klass (III-IV).

C-reaktivt protein
Högt CRP observerades i större frekvens hos de som inte var adekvat preteurapeutiskt bedömda
(p=0.000). Högt CRP observerades också hos de som preteurapeutiskt var bedömda som cT4, cTX
(p=0.000) och cNX (0.016). De som inte genomgått koloskopi (p=0.003), förberett tarmen
(p=0.001) eller rektum (p=0.015) preoperativt, fått dränage inlagt (p=0.011) eller stomi vid
operationen (p=0.0047 för permanent och p=0.001 för temporär/avlastande) låg oftare över 5 mg/l i
CRP. Hos de som preoperativt strålats fanns ingen signifikant skillnad i CRP kopplad till stråldosens
storlek. 

Att akut opereras, att ha hög ASA-klass, avancerat T-stadie och rektalcancer var korrelerat till högre
CRP. Ett högre preoperativt CRP observerades hos de som drabbades av postoperativa
komplikationer. Att vid uppföljningen vara vid liv var korrelerat till lägre CRP preoperativt.
KRAS-mutation (p=0.31), BRAF-mutation, lågdifferentierad cancer (p=0.157), kärlinväxt(p=0.17),
nervinväxt (p=0.20) var inte signifikant korrelerat till preoperativt CRP. I tabell 5 presenteras ett
antal faktorer, antal i varje klass, fördelningen på över och under 5 mg/l i CRP och p-värdet för
Pearsons-χ2 test för fördelningen. För de faktorer där p-värdet ej angivits i text anges det i tabell 5. 

I tabell 5 presenteras också ett urval av resultat för postoperativt CRP. Mediantiden mellan
operation och provtagning var 43 dagar (första kvartil: 34 dagar, andra kvartil: 54 dagar) och 85
procent av proverna var tagna inom 70 dagar från operationen. Positivt korrelerat med postoperativt
högre CRP var hotad mesorektal facia (p=0.027) och reservoaranläggning (p=0.002). En negativ
korrelation sågs vid preteurapeutisk utredning precis som för preoperativt CRP. pT3 indelat i varje
undergrupp för sig var inte signifikant (p=0.117) medan kombinationen pT3a och pT3b jämfört med
pT3c och pT3d var det (p=0.038). I analyspopulationen fick 15 patienter cancerrecediv, en av dessa
hade vid uppföljningen avlidit. Det fanns ingen signifikant skillnad i fördelningen av preoperativt
och postoperativt CRP mellan de med recidiv och övriga patienter.

Mellan flera av de signifikanta faktorerna i tabell 5 fanns det samband vid faktorjämförelse med
Pearsons r-test. En akut operation var negativt korrelerad med genomgången preteurapeutisk
screening, koloskopi, bedömning, preoperativ strålning samt preoperativ tarmförberedelse
(p=0.000). Högre T-stadie korrelerade negativt till ovan nämnda faktorer men positivt till
postoperativa åtgärder (cytostatika och tilläggsbehandling, p=0.0001). För operationstyp,
preoperativ strålning, dränage, stomi, tarmförberedelse och tarmsköljning fanns positiv korrelation
(p=0.000) som också korrelerar med tumörlokalisationen. Akut operation var signifikant korrelerat
till dödsfall (p=0.007, fischer-exact test), 22 procent de akut opererade hade avlidit jämfört med 7
procent av de elektivt opererade (9 respektive 17 dödsfall).
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Tabell 5: Faktorer presenterade kontra antalet fall med CRP preoperativt och postoperativt
fördelat över och under 5 mg/l. För varje klass och χ2 asymptotiskt 2-sidat signifikansvärde. För
jämförelse av distribution mellan grupperna har Pearsons- χ2 test använts. I fall där det fanns två
klasser och under 30 undersökta eller under 10 i en klass användes Fisher-exact test (f). 

# Jämförelse av subklassifikation inom T3-stadiet visade signifikant skillnad för postoperativt CRP
(p=0.046 för Mann-Whitney-U test och 0.038 för Pearsons-χ2 test. Ingen sådan skillnad
observerades för preoperativt CRP (p=0.185)

* Vid jämförelse av ASA-klass grupperat I+II mot III+IV fanns för preoperativt (p=0.027) och
postoperativt (p=0.001) CRP en positiv korrelation (fler med CRP > 5 mg/l i ASA-klass III+IV)

Preoperativt CRP N(%) Postoperativt CRP N(%) 
Parameter N(%) <5mg/l  >5mg/l χ2  <5mg/l  >5mg/l χ2

CRP 271 (100) 134 (49) 137 (51) 156 (58) 115 (42)

Ålder under 70 151 (56) 89 (59) 62 (41) 0.000 93 (62) 58 (38) 0.133

Ålder över 70 120 (44) 45 (45) 75 (63) 63 (53) 57 (48)

Koloncancer 181(67) 78 (43) 103 (57) 0.003 117 (65) 64 (35) 0.001
Rektalcancer 90 (33) 56 (62) 34 (38) 39 (43) 51 (57)

Preoperativ
strålning

70 (26) 44 (63) 26 (37) 0.009 27 (39) 43 (61) 0.000

Akut operation 41 (15) 10 (24) 31 (76) 0.000 19 (46) 22 (54) 0.115
Elektiv operation 230 (85) 124 (54) 106 (46) 137 (60) 93 (40)

Permantent
stomi

36 (13) 15 (42) 21 (58) 0.047 10 (38) 26 (72) 0.000

Drän inlagt 91 (34) 53 (58) 38 (42) 0.034 40 (44) 51 (56) 0.002

ASA-klass I 60 (22) 38 (63) 22 (37) 0.019 44 (73) 16 (27) 0.000
II 123 (45) 61 (50) 62 (50) 74 (60) 49 (40)
III 81 (30) 34 (42) 47 (58) * 38 (47) 43 (53) *
IV 7 (3) 1 (14) 6 (86) 0 (0) 7 (100)
Parameter N (%) <5 mg/l  >5 mg/l χ2  <5 mg/l  >5 mg/l χ2

Preoperativt CRP N (%) Postoperativt CRP N (%)
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Preoperativt CRP N (%) Postoperativt CRP N (%)
Parameter N (%) <5 mg/l  >5 mg/l χ2  <5 mg/l  >5 mg/l χ2

Stadie II 149 (55) 76 (51) 73 (49) 0.57 81 (54) 68 (46) 0.239
Stadie III 122 (45) 58 (48) 64 (53) 75 (62) 47 (39)

pT0 9 (3) 8 (89) 1 (11) 0.000 2 (22) 7 (78) 0.031
pT1 3 (1) 3 (100) 0 (0) 1 (33) 2 (67)
pT2 23 (9) 18 (78) 5 (22) 9 (39) 14 (61)
pT3 192 (71) 95 (50) 97 (51) 120 (63) 72 (38)
- pT3 a b 100 (37) 55 (55) 45 (45) # 62 (62) 38 (38) #
- pT3 c d 78 (29) 36 (46) 42 (54) 53 (68) 25 (32)
pT4 44 (16) 10 (23) 34 (77) 24 (55) 20 (45)

N0 147 (54) 75 (51) 72 (49) 0.599 81 (55) 66 (45) 0.101
N1a-c 75 (28) 39 (52) 36 (48) 42 (56) 33 (44)
N2ab 47 (17) 19 (40) 28 (60) 33 (70) 14 (30)

Högdifferentierat 20 (7) 10 (50) 10 (50) 0.157 11 (55) 9 (45) 0.182
Medelhögt 185 (68) 95 (51) 90 (49) 114 (62) 71 (38)
Lågdifferentierat 44 (16) 16 (36) 28 (64) 22 (50) 22 (50)

BRAF-muterad 32 (12) 10 (31) 22 (69) 0.09 20 (63) 12 (38) 0.815

Komplikation 83 (31) 31 (37) 52 (63) 0.008 35 (42) 48 (58) 0.001
IVA-vård 4 (2) 0 (0) 4 (100) 0.122 f 0 (0) 4 (100) 0.019
Reopererad 19 (7) 7 (37) 12 (63) 0.342 f 6 (32) 13 (68) 0.017

Levande 241 (89) 128 (53) 113 (47) 0.000 f 143 (59) 98 (41) 0.021
Avliden 26 (10) 4 (15) 22 (85) 9 (35) 17 (65)
Parameter N (%) <5 mg/l  >5 mg/l χ2  <5 mg/l  >5 mg/l χ2

Preoperativt CRP N (%) Postoperativt CRP N (%)
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ROC-analys, uppföljningstid och överlevnadsstatistik
ROC-kurva för preoperativt CRPs och postoperativt CRPs förmåga att förutspå dödsfall visar att
vid cut-off på 5 mg/l är sensitiviteten för preoperativt CRP 84 procent och specificiteten 54 procent
för dödsfall. För postoperativt CRP är sensitiviteten 65 procent och specificiteten 60 procent.
Optimal cut-off enligt ROC-kurvorna fås vid preoperativt värde 5.9 mg/l (84%, 58%) respektive
21.5 mg/l (50%, 84%) för postoperativt CRP. Kurva presenteras i figur 3.

ROC-kurva togs också fram för ålder, det visade sig då att cut-off vid 70 år hade en sensitivitet för
dödsfall 80 procent och specificitet på 60 procent. Indelning i två grupper baserat på ålder, över och
under 70, gjordes för att avgöra ålderns inverkan på dödsfall. I gruppen under 70 år observerades
fem dödsfall, i den över 70 år fanns 21 dödsfall. Pearsons-χ2 test visade en signifikans på p=0.000.
En signifikant korrelation (p=0.000) mellan att vara över 70 år och preoperativt CRP över 5 mg/l
observerades. För postoperativt CRP över 5 mg/l fanns ingen signifikant korrelation till detta
(p=0.153). Den optimala åldersgränsen enligt ROC-analysen skulle i analyspopulationen vara 73.5
år, sensitiviteten för dödsfall är då 73.1 procent och specificiteten 68.5 procent.

Hazard ratios (HR) beräknades med Cox-regression och de som föll ut som signifikanta presenteras
i tabell 6. För varje ökning av preoperativt CRP med 1 mg/l ökade risken med 0.009, medan det
postoperativa hade snarlika karakteristika men var marginellt mindre prediktivt. Då cutoff gränsen 5
mg/l används för att beräkna HR fås preoperativt HR på 5.994 (KI 2.065 – 17.402) och
postoperativt en HR på 2.677 (KI 1.190 – 6.019). En ålder över 70 år var signifikant (p=0.000)
relaterat till ökad HR, 6.024 (KI 2.263 - 16.030). 

Att vara i ASA-klass III och IV var mer riskabelt än att vara i ASA-klass I (HR 5.32 respektive
12.2). Postoperativa komplikationer så som IVA-vård och reoperation var signifikant korrelerat med
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Figur 3:  ROC-
kurva för CRP pre- 
och postoperativt. 
Vid gräns på 5 
mg/ml är sensitivitet 
och specificitet för 
dödsfall 84% och 
54% preoperativt. 
Postoperativt är det 
65% och 60%. Bäst 
urval fås vid värden 
5.9 mg/l (84%, 58%)
respektive 21.5 mg/l 
(50%, 84%).

21.5 
mg/l

5.0 mg/l

5.0 mg/l

5.9 mg/l



mortalitet vid univariat analys (p=0.000). Antal positiva körtlar vid patologundersökning av
preparatet gav en ökning med 0.154 per körtel som var positiv (HR 1.154 KI 1.071 - 1.244). Vid
användning av kvoten av positiva körtlar genom undersökta körtlar finns en signifikant ökning av
HR då kvoten ökar. Men ingen signifikant ändrad HR då endast variabeln antal undersökta körtlar
användes

I tabell 7 presenteras univariat Cox-regressions HR för elektivt opererade patienter. Det
observerades ingen signifikant ökning av HR vid postoperativt CRP över 5 mg/l och vid
koloncancer, i övrigt var HR snarlika. Vid multivariat analys av mortalitet kopplat till de faktorer,
som presenteras i tabell 6 och 7, faller ålder över 70 år, postoperativ komplikation, CRP över 5
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Tabell 6: Hazard ratios (HR) för dödsfall. Beräknat med envariabels Cox-regression. För 
analyspopulation. Tabell 7 behandlar materialet selekterat för elektivt opererade.
*Jämfört med koloncancer. 

Faktor HR = Exp(B) 95% konfidens intervall Signifikans
Nedre gräns Övre gräns p

Preoperativt CRP ökar med 1 mg/l 1.009 1.004 1.015 0.000
Preoperativt CRP >5.0 mg/l 5.994 2.065 17.402 0.001
Preoperativt CRP>5.9 mg/l 7.220 2.487 20.964 0.000
Postoperativt CRP ökar med 1 mg/l 1.007 1.003 1.012 0.000
Postoperativt CRP > 5.0 mg/l 2.677 1.190 6.019 0.017
Postoperativt CRP>21.5 mg/l 5.002 2.314 10.810 0.000

Ålder över 70 6.024 2.263 16.030 0.000
ASA-grupp I+II vs III+IV 5.477 2.382 12.660 0.000
ASA I jmf III 5.32 1.56 18.33 0.008
ASA I jmf IV 12.21 2.0 74.13 0.007
Akut operation 3.252 1.448 7.306 0.004
Rektalcancer 0.326 0.113 0.953 0.041*
För varje positiv llg 1.154 1.071 1.244 0.000
pN1 jämfört med pN0 4.450 1.546 12.810 0.006
pN2 jämfört med pN0 5.708 1.910 17.057 0.002
Lymfkörtelkvot 
(positiva/undersökta)

16.715 4.569 61.156 0.000

Postoperativ komplikation 3.029 1.396 6.570 0.005
IVA-vårdad 13.857 4.723 40.655 0.000
Reopererad 5.477 2.183 13.746 0.000

Llg: lymfkörtel 



mg/l, N1 och N2 lymfkörtelstatus ut som signifikanta. Vid analys av endast de elektivt opererade
patienterna faller ålder, ASA-grupp och lymfkörtelstatus ut som signifikant korrelerade till högre
HR. Resultaten av den multivariata analysen presenteras i tabell 8.

Om man tittar på de över 70 år vid multivariat studie faller preoperativt CRP över 5 mg/l (HR
3.505, KI 1.013 - 12.133, p=0.048), ASA-grupp (HR 4.112, KI 1.317 – 12.841, p=0.015) , N-stadie
(HR 4.792 och 8.497, KI 1.623 – 14.148 och 2.158 – 33.455, p=0.005 och 0.002 för N1 respektive
N2) och komplikationer (HR 3.218, KI 1.151 – 8.992, p=0.026) ut som riskfaktorer. För de över 70
år som elektivt opererats fanns korrelation mellan N1-stadie (HR 6.405, KI 1.353 – 30.321,
p=0.019) och ASA-grupp (HR 4.757, KI 1.239 – 18.269, p=0.023) och dödsfall. Hos de under 70 år
fanns bara fyra dödsfall och vid exklusion av akut opererade två varför cox-regressionen inte kunde
beräknas.
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Tabell 7: Hazard ratios (HR) för dödsfall för de elektivt opererade patienterna. Beräknat med 
envariabels Cox-regression. Tabell 6 behandlar det oselekterade materialet.

Faktor HR = 
Exp(B)

95% konfidens intervall Signifikans
Nedre gräns Övre gräns p

Preoperativt CRP ökar med 1 
mg/l

1.011 1.003 1.018 0.005

Preoperativt CRP >5.0 mg/l 6.146 1.765 21.403 0.004
Preoperativt CRP>5.9 mg/l 7.365 2.115 25.648 0.002
Postoperativt CRP ökar med 1 
mg/l

1.007 1.001 1.012 0.019

Postoperativt CRP > 5.0 mg/l 1.633 0.626 4.260 0.316
Postoperativt CRP>21.5 mg/l 3.586 1.361 9.450 0.01

Ålder över 70 7.798 2.221 27.372 0.001
ASA-grupp I+II vs III+IV 7.235 2.531 20.680 0.000
ASA I jmf III 12.034 1.531 94.585 0.018
ASA I jmf IV 112.666 9.564 1327.178 0.000
För varje positiv llg 1.144 1.046 1.251 0.003
pN1 jämfört med pN0 3.272 0.923 11.595 0.066
pN2 jämfört med pN0 5.620 1.640 19.252 0.006
Lymfkörtelkvot 
(positiva/undersökta)

9.719 1.631 57.914 0.013

Postoperativ komplikation 4.374 1.610 11.882 0.004
IVA-vårdad 14.391 2.049 51.151 0.000
Reopererad 4.771 1.545 14.731 0.007



Livstabell togs fram för preoperativt och postoperativt CRP för att få en uppfattning om hur lång
uppföljningstid som studien för närvarande har och presenteras i tabell 9. 

Endast ett dödsfall sker inom 30 dagar, ytterligare 2 dödsfall sker inom 3 månader. Efter 24
månader exponeras bara 30 procent av studiepopulationen och 1 dödsfall sker mellan detta och den
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Tabell 8: Multivariat jämförelse av hazard ratios (HR), inräknat faktorer som vid univariat analys 
p<0.1 och förenklat till komplikationer istället för IVA och reoperation, ASA-grupp istället för varje
ASA-klass. CRP referensintervall över och under 5 mg/l.

Faktor HR = 
Exp(B)

95% konfidens intervall Signifikans

Hela analyspopulationen Nedre gräns Övre gräns p
Ålder över70 4.792 1.581 14.530 0.006
Postoperativ komplikation 3.645 1.331 9.984 0.012
CRP över 5 mg/l 3.227 1.026 10.153 0.045
N1 mot N0 5.490 1.801 16.731 0.003
N2 mot N0 16.397 4.491 59.868 0.000

Elektivt opererade
Ålder över 70 5.240 1.349 20.359 0.017
Postoperativ komplikation 2.385 0.782 7.269 0.126
CRP över 5 mg/l 2.775 0.728 10.576 0.135
ASA-grupp (I+II vs III+IV) 4.465 1.387 14.375 0.012
N2 mot N0 12.829 3.388 48.584 0.000

Tabell 9: Life-table över analyspopulationen. Med fall avses dödsfall. Vid 24 månader exponeras 
cirka 30 procent för risk. Efter 24 månader sker endast ett ytterligare dödsfall.

Preoperativt CRP Postoperativt
Tid <5 mg/l >5 mg/l <5 mg/l >5 mg/l
Mån Exponerade Fall Exponerade Fall Exponerade Fall Exponerade Fall
0 130 1 131 4 149 1 112 4
6 116 1 112 7 133 2 96 6
12 94 1 83 5 108 4 69 2
18 67 0 60 4 77 1 50 3
24 43 0 40 3 47 1 36 1
30 22 1 22 0 21 0 23 1
36 5 0 7 0 4 0 7 0



sista observationen vid 36 månader
då endast 4 procent av populationen
är exponerade för risk.

Överlevnadskurvor för grupperna
preoperativt eller postoperativt
presenteras i figur 5. Det fanns en
s ign i f ikan t sk i l l nad me l l an
grupperna preoperativt CRP och
postoperativt CRP både med de
gamla och nya referensnivåerna
(p=0.0001 och p=0.0013 respektive
p=0.000 och p=0.000 enligt log-
rank test) i Kaplan-Meier kurvorna.
Om materialet endast innehåller
elektivt opererade förblir indelning
i preoperativt CRP över 5 mg/l och
5.9 mg/l signifikanta medan post-
operativt CRP endast är signifikant
då gränsen sätts till 21.5 mg/l. För
ålder över 70 år och komplikationer
sågs signifikanta samband (p=0.000
samt p=0.003), Kaplan-Meier
kurvor för dessa presenteras i figur
4.
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Figur 4: Över och under 70 år mot överlevnad samt 
postoperativ komplikation mot överlevnad. I båda fallen 
sågs signifikanta resultat. Kurvan är censorerad då 
uppföljningstiden för vissa fall är kort. Tidsaxel i månader (0-
24).  
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Figur 5: Överlevnadskurvor beräknade med Kaplan-Meier regression. Kurvan är censorerad då 
uppföljningstiden för vissa fall är kort. För de fyra övre graferna representerar grön linje CRP < 
5mg/l. Blå linje CRP > 5 mg/l. Tidsskalan är i månader och sträcker sig från 0 till 24 månader. De 
mellersta graferna är för CRP över och under 5 mg/l då akut opererade patienter är exkluderade.
De nedre två graferna är för de nya cut-off värdena som är framtagna med hjälp av ROC kurva, 
till vänster för preoperativt CRP (5.9 mg/l), till höger för postoperativt CRP (21.5 mg/l). Även i 
dessa fall är akut opererade bortsorterade.
Signifikant skillnad i överlevnad observerades inte då elektivt opererade grupperades efter 
postoperativt CRP.



Diskussion

Studiens resultat
I ett aktuellt svenskt material är preoperativt C-reaktivt protein (CRP) vid kolorektalcancer över
referensintervallet på 5 mg/l i hälften av fallen. Postoperativt CRP ligger över referensintervallet i
42 procent av fallen. Det finns en korrelation till hög ålder (över 70), komorbiditet mätt som ASA-
klass, komplikationer, akut operation och mortalitet. Någon signifikant skillnad i CRP pre- eller
postoperativt mellan tumörstadie II och III kunde ej observeras, däremot korrelerar högre pT-stadie
enligt TNM till ett preoperativt CRP över referensintervallet. För postoperativt CRP finns en
signifikant skillnad i fördelningen mellan T-stadierna, men CRP över 5 mg/l korrelerar postoperativt
inte med högre stadie, snarast det motsatta gällande pT0-pT2. Differentieringsgrad, BRAF- och
KRAS-mutation samt kärlinväxt var inte signifikant korrelerat till CRP. Det fanns inte heller något
samband mellan recidiv och CRP-koncentrationer, med längre uppföljning kanske det går att finna.

En möjlig förklaring till varför CRP var högre hos de som ej var preteurapeutiskt bedömda är att
dessa inkommit och opererats akut som pearsons r-test visade. Tumörlokalisationen avgör
operationstypen och vissa mer rektalcancerspecifika åtgärder som inläggning av drän, anläggande
av stomi och preoperativ strålning korrelerar därför med lägre CRP då detta observerades generellt
hos rektalcancerpatienterna. Postoperativt CRP var istället högre hos dessa patienter. Det är möjligt
att detta förklarar varför pT0-pT2 cancrar hade högre postoperativt CRP då patienter med
radiologiska stadie II cancrar inkluderats (endast rektalcancer diagnosticerats radiologiskt
preoperativt) och sannolikt även strålats ned till lägre T-klass. 

Sambandet mellan mortalitet och CRP är tydligt vid univariat Cox-regression, ökning av CRP med
1 mg/l, CRP över referensintervallet samt CRP över de nya ROC-beräknade referensintervallerna är
alla signifikanta med ökad hazard ratio. Hög ålder, högre ASA-klass, akut operation, positiva
lymfkörtlar, koloncancer, komplikation och reoperation var också korrelerat till mortalitet.

Vid multivariat analys av analyspopulationen är ålder, postoperativa komplikationer,
lymfkörtelstatus och preoperativt CRP över 5 mg/l enda signifikanta självständiga faktorerna för
ökad mortalitet. För de över 70 år var preoperativt CRP över 5 mg/l en självständig riskfaktor
tillsammans med postoperativa komplikationer, sannolikt på basis av akut opererade patienter då
sambandet ej var signifikant då akut opererade patienter exkluderats. Vid selektion på elektivt
opererade syns inte samma samband till preoperativt CRP vilket talar för att de akut opererade
patienterna var de som hade högt CRP och avlidit. ASA-klass är istället den variabel som här
tillsammans med ålder och lymfkörtelstatus predikerar dödsfall. 

Kaplan-Meierkurvorna stratifierat över och under referensintervallen talar för att preoperativt och
postoperativt CRP skulle kunna användas som en riskmarkör hos elektivt opererade patienter i
stadie II och III, särskilt de föreslagna nya referensintervallen 5.9 och 21.5 mg/l (pre- och
postoperativt). Innan några nya referensvärden kan användas måste dessa dock valideras i
oberoende material. ROC-kurvorna visar att för preoperativt CRP inkluderas med gränsen 5.9 mg/l
42 procent falskt positiva och exkluderas 26 procent falskt negativa. För postoperativt CRP över
21.5 mg/l gäller att det inkluderas 26 procent falskt positiva och att 50 procent falskt negativa
patienter exkluderas. 
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Den initiala hypotesen att ett förhöjt CRP-värde korrelerar till akut insjuknande, sämre
allmäntillstånd samt mer avancerat tumörstadium, i alla fall mätt som pT höll. Preoperativt CRP
över 5 mg/l korrelerar också vid multivariat analys till ökat HR men är ej signifikant då akut
opererade selekteras bort. Förhöjt postoperativt värde troddes korrelera till avancerat tumörstadium,
sämre prognos postoperativt men korrelationen var ej signifikant. Ingen signifikant korrelation
mellan CRP och recidivfrekvens syntes. 

Brister i studien
CRP påverkas av många faktorer, infektion, inflammation och gener som ej analyserats och som
kan påverka resultatet och koncentrationerna. I INCA-registret saknas information om pågående
infektioner och andra sjukdomar i samband med insjuknandet och uppföljningen som kan påverka
CRP. Denna information är insamlad i U-CAN men ej överförd till ett hanterbart format
(inscannade) vid rapportens skrivande. 

Urvalet av patienter till analyspopulationen är ej representativt för databasen, då alla patienter i
analyspopulationen är stadie II eller III, dessa patienter tenderar att ha lägre ASA-klass och har
lägre mortalitet jämfört med de patienter som selekterats bort. Patienter som saknade postoperativt
värde sorterades bort varför endast en patient som dött inom 30 dagar fanns med i studien då provet
tagits två dagar före dödsfallet. Det skulle vara intressant att undersöka direkt postoperativ
mortalitet hos elektivt opererade och undersöka en eventuell korrelation till CRP.

Analysmaterialet är selekterad för stadie II och III cancrar varför det ej går att generalisera till alla
stadier av kolorektalcancer. Det finns också globala skillnader i cancerförekomst och uttryck varför
det inte går att dra slutsatser gällande stadie II och III cancer i exempelvis Japan, däremot bör
resultaten vara representativa för ”västerländsk” kolorektalcancer52. Storleken på studien och
uppföljningstiden är en annan brist, men i takt med att flera insjuknar i kolorektalcancer i
Uppsalaområdet kommer flera att inkluderas i U-CAN-registret och kohorten utökas. Samtidigt
kommer uppföljningstiden för de första som inkluderats bli längre. Om 3 år kommer 30 procent av
kohorten nått 5 års uppföljning och redan om 2 år är 65 procent av kohorten följd i 3 år.

Jämför man med en analys av 18 889 patienter från det svenska kolorektalcancerregistrets som
utförts av Kodeda K et al. (2013) är U-CAN-registret som ligger som grund för denna studie
representativt med avseende på tumörlokalisation, stadie och ASA-klass29. Däremot var patienterna
totalt sett i det svenska cancerregistret äldre (medel 72.6 år) jämfört med databasen (medel 70.3 år).
Det är svårt att uttala sig om överlevnaden för patienterna i analyspopulationen då uppföljningstiden
skiljer mellan studierna. Utgår man från Kaplan-Meierkurvorna landar 2-årsöverlevnaden på cirka
90 procent jämfört med i Kodeda K et al(2013)s studie där 3-årsöverlevnaden var cirka 62 procent
då alla stadier var medräknade29.

Den mänskliga faktorn riskerar inverka då antalet rapportörer ökar, i fallet INCA och U-CAN
registren handlar det om upp till sex stycken rapportörer (vid diagnos, preoperativt, operativt,
postoperativt, onkolog samt en student för insamlandet av provsvar). Genomgången av materialet
för att exkludera patienter enligt kriterierna skedde till viss del manuellt med främst genom
datorassisterad analys av dubletter och parametrar. Det som i det fallet kan påverka resultaten är att
fel patienter inkluderats eller exkluderats från analyspopulation. 

Valet av variabler är inte heller helt fritt från problem. Att använda ASA-klass som variabel för
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komorbiditet är enkelt och bra ur vissa hänseenden. Det är en variabel som alltid rapporteras på
opererade patienter och det finns visst konsensus inom professionen för vad varje ASA-klass
betyder. Den fokuserar dock på risken för problem och komorbiditeter av betydelse vid sövning och
inte nödvändigtvis på annan komorbiditet. Det är också ofta förekommande i andra artiklar i ämnet
varför det är bra för att kunna jämföra resultaten. Man skulle också kunna undersöka fler variabler
för behandling och dela upp grupperna ytterligare i cytostatikabehandlade, strålbehandlade, icke
behandlade och så vidare. Arbetet och förlusten i power genom att göra detta bedömdes överväga
vinsterna med en sådan uppdelning, bristen på bra dokumentation och den korta uppföljningstiden
begränsade också värdet av det. 

Informationen om CRP över och under cut off värdet bedömdes vara mer kliniskt relevant än
resultat presenterade i form av medianer och percentiler (som testas av Mann-Whitney-Wilcoxon
och Kruskal-Wallis testerna) som det från början var tänkt. χ2-testet är inte primärt avsett för
korstabeller man kan appliceras på dessa utan risk för felaktig statistik51. Det är dock inte det bästa
testet då någon av grupperna har färre än 10 observationer, och i denna studie har då Fischers
exakta test använts.

Jämförelse med andra studier
Ett flertal studier har studerat liknande frågeställningar och tio sådana presenteras i tabell 10. Det
studierna har visat är att det finns en association mellan höga CRP-nivåer preoperativt och
invasionsdjup, lymfkörtelmetastaser, recidiv, ålder och mortalitet. Wigmore et al (2001), McMillan
et al (2003) och Canna et al (2008) har alla studerat ett i princip oselekterat skotskt material
(inklussionskriteriet har varit potentiellt kurativ resektion)53–55. Wigmore eliminerade alla icke-
cancer relaterade dödsfall och fann då att ålder inte är signifikant korrelerat till mortalitet. Man fann
vidare att det bara vid stadie III och IV finns en multivariat korrelation mellan CRP och mortalitet.

McMillan et al (2003) och Canna et al (2008) kom båda fram till att CRP, ålder och stadie är
signifikant vid multivariat analys. McMillan har dessutom justerat för cancerspecifik mortalitet och
finner fortfarande att ålder är signifikant. Övriga studier är framförallt gjorda på en asiatisk
population där man också plockat bort de med inflammatorisk sjukdom och infektioner56–60.  I ett
kraftigt selekterat material (n=123) med låg medelålder (cirka 61±12 år) visade Lin et al (2013) att
CRP över 5 mg/l var associerat med metastasering, lymfkörtelmetastaser, lågdifferentierad tumör,
högt kliniskt stadie och överlevnad61.

Toiyama et al (2013) fann sambanden som anges i tabell 10 för patienter med stadie I, II och III
kolorektalcancer. I den aktuella studien exkluderades akut opererade, preoperativt strålade, dödsfall
inom 30 dagar och patienter med infektion eller inflammation, det går därför inte att direkt jämföra
resultaten57. Man gjorde univariat och multivariata Cox-regressioner för att beräkna HR för CEA,
CRP, antal undersökta lymfkörtlar, T-stadie och differentieringsgrad, dessa visade sig vara
signifikant korrelerade till mortalitet vid univariat analys. Vid multivariat analys fann man att CRP
var signifikant korrelerat till mortalitet. Men man hade då inte analyserat ålderns eller postoperativa
komplikationers inverkan på mortaliteten, som i denna studie föll ut som signifikanta faktorer för
mortaliteten. Vissa patienterna i studien har följts i över 100 månader och Kaplan-Meierkurvorna i
Toiyamas studie bekräftar en ökad mortalitet hos de patienter med preoperativt CRP över 5 mg/l i
stadie I-III. Detta bör innebära att med förlängd uppföljningstid kan samma klara fynd ses även i
den svenska kohorten av elektivt opererade patienter. 
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Ishizuka et al(2011) studerade i en Japansk population överlevnad vid stadie IV kolorektalcancer 
och hur denna prognostiserades av ”glascow prognostic score” (GPS) (Värt en poäng vardera: CRP 
>10 mg/l, albumin <35 g/l), en skala som skattar systemisk inflammation62.  Patienter som fick två 
poäng på GPS-skalan hade ökad mortalitet jämfört med de som fick noll eller en poäng. I en annan 
studie fann Ishizuka et al (2013) att sannolikheten för att patienten hade en  metastas ökade då CRP-
koncentrationen preoperativt ökade63. I denna studie har kolorektalcancer i stadie IV ej studerats 
men det verkar som att det i framtiden kan finnas en poäng att göra det. 

Bevis för att postoperativt CRP  korrelerar  till överlevnaden och prognosen finns främst i studier
som behandlat direkt (inom ett par dagar från kirurgin) postoperativt CRP och relationen till
infektion, anastomosläckage och överlevnad64–67. Resultaten från studierna pekar på att postoperativt
CRP är en indikator för postoperativa komplikationer men inte för tumörspecifik mortalitet. 

McMillan et al (2003) studerade förutom preoperativt CRP även postoperativt CRP tagit 4 månader
efter operation och fann då att detta vid univariat analys korrelerade till cancerspecifik mortalitet
något som Wigmore et al (2001) ej fann. Shiu et al (2008) undersökte postoperativt CRP efter 1, 3
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Table 10: Studier som studerat associationen mellan CRP-koncentrationer och prognosen vid 
kolorektalcancer.
***Ishizuka et al.och Fujii et al. anger att en högre plasmakoncentration av CRP är värre men 
fastställer inte någon exakt cut-off gräns för när risken är större eller mindre. 

Författare Storlek Urval CRP-gräns Korrelationer Ref
Wigmore at al 
(2001)

202 Stadie I-IV 10 mg/l Tumörinvasion, högt CEA,
mortalitet

53

McMillan et al 
(2003)

174 Stadie I-III 10 mg/l Preoperativt och postoperativt
CRP korrelerar till mortalitet

54

Chung et al (2003) 172 Stadie I-IV 8 mg/l Stadie, Lymfkörtelmetastas,
metastaser, storlek

60

Canna et al (2008) 147 Stadie I-III 10 mg/l Mortalitet (HR 4.09) 55

Shiu et al (2008) 158 Stadie I-III 5 mg/l Storlek, stadie, CEA,
ulcererande, mortalitet (HR

6.51)

59

Nozoe et al (2008) 116 Stadie 1-IV 5 mg/l Storlek, stadie, invasionsdjup
differentieringsgrad, mortalitet

OR 10.75

58

Fujii et al. (2013) 105 Stadie II-III 10 mg/l Invasionsdjup 56

Ishizuka et al. 
(2012)

335 T3-cancer *** Metastaser,
lymfkörtelmetastaser 

63

Toiyama et al. 
(2013)

193 Stadie I-III 5 mg/l Ålder, serosainväxt, CEA,
recidiv, mortalitet (HR 3.80). 

57

Lin et al (2013) 123 Stadie I-IV 5 mg/l Stadie, kärl- och nervinväxt,
mortalitet (HR 5.2)

61

Kersten C et al 
(2013)

525 Koloncancer
Stadie I-IV

Mortalitet (HR 2.36 – 7.37,
beroende på stadie)

70

OR: Odds ratio HR:Hazard ratio. CEA: Carcinoembryologiskt antigen. 



och 6 månader men ingen statistik angående korrelation till mortalitet presenteras i artikeln59.

Guthrie et al (2013) genomförde en studie på 326 potentiellt kurativt opererade patienter där de
kategoriserades efter modifierat GPS68. CRP och albumin tagit 3 till 6 månader efter operationen
korrelerade vid multivariat analys till mortalitet. En brist i studien är att endast 18 patienter hade
GPS-poäng ett (CRP > 10 mg/l) och att uppföljningen var kort (medianuppföljning 36 månader)
trots det sågs signifikant skillnad mellan grupperna. Även preoperativt GPS studerades och var
signifikant korrelerat till mortalitet vid multivariat analys.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att betydligt fler studier har gjorts på preoperativt CRP och
att man där funnit samband till mortalitet, recidiv och tumörstadium. Direkt postoperativt CRP
korrelerar till komplikationer och överlevnad men här finns det färre och mindre studier.
Postoperativt CRP efter 4 månader korrelerar åtminstone univariat med mortalitet.
Systeminflammation mätt som preoperativt GPS korrelerar till mortalitet och att en enskild CRP-
stegring är viktigare än en enskild hypoalbuminemi54. Postoperativt verkar GPS också kunna
predikera mortalitet multivariat men denna rapport kommer från en enda studie.

Vad bjuder framtiden?
Resultaten i denna studie skulle kunna användas för att redan vid diagnosen dra slutsatser angående
mortalitet och komorbiditet. Hos högriskpatienter skulle man eventuellt kunna sätta in adjuvant
behandling tidigt och förbättra prognosen. Urvalet vid användandet av CRP är dock inte tillräckligt
bra i nuläget. Väger man in ålder, komorbiditet, tumörstadie och komplikationer kanske man får ett
urval med bättre specificitet och sensitivitet. I denna studie har inte heller några interventioner
studerats så det går inte att avgöra om någon särskild terapi bör erbjudas de med högt CRP
preoperativt och postoperativt. Uppföljningstiden är ej heller tillräckligt lång för att dra några
slutsatser om 5-årsöverlevnaden, men den skillnad som syns nu håller sannolikt i sig. Med ett större
material och längre uppföljning kan det finnas en signifikant korrelation mellan mortalitet och CRP
även vid multivariat analys hos elektivt opererade. Gällande referensvärden är detta adekvat satt för
preoperativt CRP enligt resultaten av ROC-analysen, däremot måste man höja det för att skilja ut
patienter med hög risk med hjälp av postoperativt CRP efter fristående validering. Gällande
postoperativt CRP som uppföljningsverktyg är litteraturen bristfällig och fler studier behövs.
Särskilt intressant vore om postoperativt CRP kunde predikera recidiv hos patienter med stadie II
cancer och bidra vid val av adjuvant behandling. 

För att följa upp denna studie bör man undersöka 5-årsöverlevnaden om 3-4 år. Då bör man också
bedöma risken för recidiv och recidivfri tid kontra CRP. Man bör fortsätta inkludera patienter i U-
CAN och bland dessa analysera terapival, CRP och överlevnad för att försöka hitta interventioner
som kan minska mortaliteten. Flera intressant faktorer att följa upp och undersöka har också
presenterat sig under arbetets gång. Exempelvis antalet undersökta lymfkörtlar och positiva körtlar,
komorbiditet,  30-dagars mortalitet och en breddning av undersökningarna till att inkludera stadie I
och IV patienter vore intressant. Det kan också vara av värde att titta på andra markörer för
inflammation och canceraggressivitet och korrelera dessa till CRP. I Uppsala finns ett projekt med
potential att prospektivt titta på cancerincidens, ”EpiHealth”, där blodprover tagits och förvaras i
biobank69. Dessa prover skulle kunna användas för att analysera gener och biomarkör
koncentrationer i relation till insjuknande i kolorektalcancer i Uppsala. 
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Konklusion
Resultaten i denna studie bekräftar tidigare gjorda studier av snarlik storlek och design på området
och visar att en hög koncentration av CRP är korrelerat till  hög ålder (över 70), komorbiditet mätt
som ASA-klass, komplikationer, akut operation och mortalitet hos patienter med stadie II och III
kolorektalcancer. Det finns vid univariat och multivariat Cox-regression och Kaplan-Meier
överlevnadskurvor en ökad mortalitet hos de med högt CRP, framförallt hos de som opererats akut.
Tidigare studier har framför allt gjorts på en asiatisk population och denna studie tillför viktig
kunskap gällande läget i en nordeuropeisk population. Studier gällande postoperativt CRP har
främst fokuserat på perioden direkt efter operation eller analyserat CRP tillsammans med albumin
efter 3 till 6 månader varför denna studie bidrar till att fylla en kunskapslucka. Kohorten är fortsatt
värdefull och bör följas upp och analyseras vidare då datan i framtiden kan användas för identifiera
högriskpatienter och skräddarsy deras vård för att minska mortaliteten och risken för recidiv. 
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