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V 
aikka valtaosa paksusuolisyövistä syn-
tyy satunnaisesti, noin 5 % niistä syntyy 
yhden geenin periytyvän geenivirheen 

takia. Yleisin perinnöllisen paksusuolisyövän 
muoto on Lynchin oireyhtymä eli ei-polypoot-
tinen paksusuolisyöpä (hereditary non-poly-
posis colorectal cancer syndrome, HNPCC). 
Yleisin polypoottisista periytyvistä paksusuo-
len syövälle altistavista oireyhtymistä on fami-
liaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP); 
siihen liittyvät paksusuolisyövät kattavat kui-
tenkin vain alle prosentin kaikista Suomessa 
todettavista paksusuolisyövistä. Suomessa on 
kautta aikain löydetty noin 500 FAP-potilasta. 
Lisäksi on olemassa suuri joukko muita poly-
poottisia oireyhtymiä, jotka kaikki ovat hyvin 
harvinaisia. Kansallisen FAP-tutkimusrekiste-
rin perusti professori Heikki Järvinen Helsin-
kiin vuonna 1984 ja se toimii edelleen Hyksin 
vatsaelin kirurgian klinikassa. FAP-rekisterin 
ansiosta seulonnalla löydettyjen potilaiden en-
nuste on ollut huomattavasti parempi kuin oi-
reiden perusteella löydettyjen. 

Ominaisin piirre FAP:lle on koko paksusuo-
len kattava polypoosi. Oireyhtymällä on myös 
monia muita ilmentymiä, jotka voivat johtaa 

diagnoosin jäljille. Tällaisia ovat muun muassa 
pohjukaissuolen adenoomat, desmoidikasvai-
met sekä osteoomat ja harvinaisempina kil-
pirauhassyöpä, medulloblastooma ja hepato-
blastooma. Klassista triadia, jossa potilaalla on 
paksusuolen polypoosi, osteoomia ja pehmyt-
kudoskasvaimia iholla tai ihonalaiskudoksessa, 
kutsuttiin aiemmin Gardnerin oireyhtymäksi 
(2). Polypoosin ja aivokasvaimen yhdistelmää 
puolestaan kutsuttiin Turcot’n oireyhtymäksi. 
Ny kyään on suositeltavaa käyttää vain FAP-
nimitystä ja luetella tarvittaessa erikseen suolis-
ton ulkopuoliset ilmentymät.

Paksusuolen polypoosin osalta ainoa hyväk-
syttävä hoitovaihtoehto on paksusuolen pois-
to. Leikkaus suunnitellaan seulontatähystyk-
sinä tehtävien kolonoskopioiden perusteella. 
Leikkauksen oikea ajoitus ja toisaalta pysyvän 
avanteen välttäminen ovat potilaan elämänlaa-
dun kannalta tärkeitä. Myös pohjukaissuolen 
adenomatoosia ja siihen liittyvää syöpäriskiä 
voidaan hallita seulontatähystysten ja niihin 
liitettävien toimenpiteiden sekä vaikeimmis-
sa tapauksissa kirurgian avulla. Muita taudin 
ilmentymiä ei varsinaisesti seulota, mutta tä-
hystysseulontaa suorittavat ja oireyhtymän tun-
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Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP) on autosomissa vallitsevasti periytyvä, APC-geenin 
mutaatiosta johtuva harvinainen oireyhtymä, jolle on tyypillistä satojen tai tuhansien adenoomapo-
lyyppien ilmaantuminen paksusuolen alueelle. Oireyhtymään liittyy myös paksusuolen ulkopuolisia 
 ilmentymiä. Näitä ovat pohjukaissuolen ja mahalaukun kasvaimet, pehmytkudoskasvaimet (desmoidi-
kasvaimet), papillaarinen kilpirauhassyöpä, aivokasvain (medulloblastooma), maksasyöpä (hepatoblas-
tooma), osteoomat, epidermoidikystat, sekä verkkokalvon pigmenttiepiteelin liikakasvu (CHRPE). Tun-
nettujen sukujen riskissä oleville jäsenille tarjotaan tähystysseulontaa, jonka tavoitteena on profylakti-
nen  paksusuolen poisto ennen paksusuolisyövän syntymistä. Vaikka seulotuilla FAP-potilailla paksusuoli-
syövän riski on vähäinen, potilaiden elinajan ennuste on edelleen huonompi verrattuna muuhun 
väestöön, lähinnä suoliston ulkopuolisten ilmentymien vuoksi.
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tevat lääkärit voivat kiinnittää huomiota niihin 
potilaan mahdollisten oireiden tai kliinisten 
löydösten perusteella.

Diagnostiikka
Mikä tahansa FAP:n ilmentymä voi ajaa diag-
noosin jäljille, mutta tyypillisimmin FAP to-
detaan suvun ensimmäisellä diagnosoidulla 
jäsenellä eli indeksipotilaalla oireiden, kuten 
vatsakivun, peräsuoliverenvuodon tai suolen-
toiminnan muutoksen vuoksi tehdyssä sigmoi-
doskopiassa tai kolonoskopiassa. Tähystyksessä 
nähdään tyypillisesti koko suolen matkalla pie-
niä polyyppeja, joiden biopsiavastauksena on 
adenooma (KUVA 1). Klassisessa polypoosissa 
adenoomia on satoja tai jopa tuhansia, mut-
ta taudin lievemmässä muodossa (attenuated 
FAP, aFAP) niitä on vähemmän, ja peräsuoles-
sa niitä ei toisinaan ole lainkaan. Diagnostisena 
kriteerinä on pidetty yhdessä kolono skopiassa 
kymmentä adenoomaa tai elinaikana 20:n il-
maantumista (3,4). Mikäli tällainen määrä 
adenoomia todetaan, tehdään verestä eriste-
tystä DNA:sta geenitutkimus. Geenivirheen 
löytyminen ei ole edellytys FAP-diagnoosille, 
mutta se on tärkeä työkalu terveiden riskissä 
olevien lähisukulaisten kannalta. Heiltä voidaan 
tutkia verinäytteestä indeksipotilaalla todettu 
mutaatio, eikä kaikille tarvitse tehdä suolen 
tähystystutkimusta. Vain mutaa tion perineille 
järjestetään tutkimukset, ja vastaavasti seuran-
nasta vapautetaan ne suvun jäsenet, joilta gee-
nivirhettä ei todeta. Kaikkia FAP:n aiheuttavia 
geenivirheitä ei kuitenkaan tunneta. Mikäli su-
vun ensimmäiseltä, FAP:n diagnostiset kriteerit 
täyttävältä indeksipotilaalta ei löydy tunnettua 
geenivirhettä, täytyy myös ensimmäisen asteen 
sukulaisten (lapset, sisarukset, vanhemmat) 
seulonta suorittaa tähystyksin. Paksusuolen tä-
hystyksiä joudutaan toistamaan näille potilaille 
2–3 vuoden välein, jos polyyppejä ei ensimmäi-
sissä tähystyksissä todeta 25 ikävuoteen asti ja 
aFAP-perheissä pidempäänkin. 

Genetiikka

FAP:n aiheuttaa valtaosassa tapauksia mutaa-
tio APC (adenomatous polyposis coli) -geenissä 

(5,6). APC-geeni on kasvunrajoitegeeni, jonka 
mutaation seurauksena APC-proteiinin muo-
dostuminen häiriintyy. Tämä aiheuttaa solu-
jen hallitsemattoman lisääntymisen ja johtaa 
paksusuolen limakalvolla adenoomien muo-
dostumiseen. FAP on autosomissa vallitse-
vasti periytyvä, eli FAP-potilaan ensimmäisen 
asteen sukulaisilla on 50 %:n riski periä APC-
geenivirhe. Miehet ja naiset ovat tasapuolisesti 
edustettuina sairastuneissa. Lähes kaikki gee-
nivirheen perineet sairastuvat, eli penetranssi 
on lähes 100 %. Syövän syntymekanismi on 
vastaava kuin satunnaisessa paksusuolisyöväs-
sä, mutta Knudsonin kahden iskun hypoteesin 
mukaan ensimmäinen ”isku” eli toisen alleelin 
mutaatio on geenivirheen kantajalla jo valmiik-
si syntyessä. Harvinaisempia syitä FAP:n kal-
taiselle adenomatoottiselle polypoosille ovat 
mutaatiot AXIN2 (dominantti)-, MUTYH- 
(MYH-assosioitu polypoosi, MAP, resessiivi-
nen), POLE- ja POLD- (polymeraasi oikolu-
kuun assosioitu polypoosi, PPAP, dominant-
ti), NTHL1- (NTHL1 assosioitu polypoosi, 
NAP, resessiivinen), MLH3 (resessiivinen)- ja 
MSH3 (resessiivinen) -geeneissä (7,8). Muissa 
kuin APC-geenin aiheuttamissa polypooseis-
sa taudinkuva on yleensä lievempi ja muistut-
taa aFAP-muotoa. Näiden oireyhtymien hoito 
noudattaa FAP:n hoitolinjoja. 

KUVA 1. Kolonoskopiassa otettu kuva FAP-potilaan 
klassisesta paksusuolen polypoosista.

Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP)
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Genotyyppi- 
fenotyyppikorrelaatio

Taudin fenotyyppi riippuu mutaation sijain-
nista APC-geenissä. Geenin keskialueen mu-
taatio (kodonit 1 250–1 464) aiheuttaa kaik-
kein vaikeimman taudinkuvan. Sen vieressä 
on alue, jossa mutaatio aiheuttaa keskivaikean 
taudinkuvan, ja mutaation sijaitessa geenin 
reuna-alueilla taudinkuva on lievä (aFAP) (9). 
Myös desmoidikasvainten riski lisääntyy, jos 
mutaatio sijaitsee geenin loppupäässä (kodo-
nit 1 444–2 011) (10). Tämän vuoksi perheit-
täin fenotyyppi on usein hyvin samankaltainen 
(KUVA 2).

Tähystykset

Paksusuolen tähystykset aloitetaan Suomessa 
noin 15-vuotiaana. Seurantatähystyksiä teh-
dään vuosittain profylaktiseen leikkaukseen 
saakka. Tähystysten tarkoitus on leikkaushoi-
don oikea ajoitus ja leikkaustyypin valinta. 
Klassisessa polypoosissa kaikkia polyyppeja 
ei voida yhdellä tähystysistunnolla poistaa. 
Tähystyksessä otetaan kudosnäytteitä etenkin 
suurimmista polyypeista paksusuolen eri osis-

ta. Leikkaushoidon ajoitus on onnistunut, jos 
yksikään adenooma ei ole ehtinyt syöpäastei-
seksi. Mikäli vaikeita solumuutoksia ei havaita 
aiemmin, leikkaus pyritään ajoittamaan noin 
20 ikävuoden tienoille, ja potilaan toive ajan-
kohdasta huomioidaan. Tavoite on, että seuran-
tatähystykset tekee polypoosipotilaita hoitava 
kirurgi, koska luottamuksellisen potilas-lääkä-
risuhteen luominen ennen profylaktista leik-
kausta on oleellinen osa nuoren potilaan hoi-
don onnistumista. Tällöin hoitavilla lääkäreillä 
säilyy myös tietämys kunkin perheen vaihtele-
vista taudin ilmenemismuodoista, mikä helpot-
taa niiden toteamista ajoissa.

Yläruuansulatuskanavan tähystykset aloite-
taan hieman myöhemmin, viimeistään 30 ikä-
vuoden kohdalla. Yleensä ensimmäinen esofa-
gogastroduodenoskopia tehdään tosin kertaal-
leen ennen paksusuolen poistoleikkausta. Näin 
voidaan arvioida yksilötasolla pohjukaissuolen 
adenomatoosin vaikeus ja suunnitella sopiva 
seulontaväli (1–5 vuotta). Pohjukaissuolen 
adenomatoosiin on oma luokituksensa (Spigel-
manin luokitus), jolla pyritään arvioimaan syö-
päriskiä (11). Siinä huomioidaan adenoomien 
määrä, koko, histologia ja dysplasia (TAULUKOT 1 
ja 2) (12). 

Kilpirauhassyöpä (140–1 309)
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CHRPE (311– 1 444)

Osteooma (767– 1 578)

Pahanlaatuinen aivokasvain  (686–1 217)

Hepatoblastooma (141–1 751)

Desmoidikasvain
(1 444–2 011)

KUVA 2. Mutaation sijainti APC-geenissä korreloi usein polypoosin vaikeuteen (A) ja suolen ulkopuolisten 
ilmen tymien riskiin (B). CHRPE = verkkokalvon pigmenttiepiteelin liikakasvu

KATSAUS
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Hoito

Leikkaushoito. Nykyään suositeltavin toimen-
pide on proktokolektomia yhdistettynä perä-
suolen korvaavan ileumsäiliön ( J-pussi) ja 
ileoanaalisen suoliliitoksen rakentamiseen 
(KUVA 3). Peräsuoli voidaan säästää ja tehdä 
 ileorektaalinen suoliliitos, mikäli peräsuolessa 
on hyvin vähän polyyppeja ja potilaan geeni-
virhe sijaitsee alueella, joka aiheuttaa taudin 
lievemmän ilmiasun. Toisaalta desmoidi-
kasvainten esiintyminen suvussa voi puoltaa 
koko paksusuolen poistoa, koska mahdollinen 
leikkauksen jälkeen muodostuva desmoidikas-
vain voisi estää peräsuolen myöhemmän pois-
ton. Proktokolektomia yhdistettynä peräaukko-
kanavan mukosektomiaan ja käsin ommeltuun 
ileoanaaliseen liitokseen on vaativa toimen-
pide mutta poistaa peräsuolisyöpäriskin. Jos 
ileoanaalinen liitos tehdään automaattilaitetta 
käyttäen, peräsuolen limakalvoa jää väistämät-
tä pieni määrä ja vuosittaiset seurantatähystyk-
set ovat välttämättömiä. Myöhemmin voidaan 
joutua tekemään täydentävä mukosektomia ja 
käsin ommeltu liitos ensimmäisessä leikkauk-
sessa jätettyyn limakalvoon syntyvien adenoo-
mien takia (13). Mikäli koko peräsuoli jätetään, 

on elinikäinen riski peräsuolen myöhemmälle 
poistolle ollut jopa 50 %. Tämän takia jätettyä 
peräsuolta täytyy vuosittain tähystää syövän 
esiasteiden havaitsemiseksi ajoissa. Yleisimmät 
syyt peräsuolen myöhempään poistoon ovat 
olleet peräsuolisyöpä, sen epäily tai polyyppien 
suuri määrä (14). Koko paksusuolen poisto ei 
täysin vapauta potilasta seurannasta, sillä myös 
ohutsuolisäiliöön voi harvoin syntyä adenoo-
mia. Suositus onkin, että myös tehtyä ohut-
suolisäiliötä seurataan tähystyksin noin 3–5 
vuoden välein (15). Leikkaukset voidaan tehdä 
avo- tai tähystystekniikalla. Leikkaustekniikalla 
ei ole todettu olevan vaikutusta naisten hedel-
mällisyyteen (16).

Lääkehoito. Vaikka paksusuolen polypoosin 
ehkäisyn ainoa kunnollinen keino on kirurgia, 
voidaan tulehduskipulääkkeitä käyttää adenoo-
mien muodostumisen hillitsemiseen tietyissä 
tapauksissa. Mikäli leikkauksessa on jätetty 
peräsuoli, voidaan COX2:n estäjällä pyrkiä vä-
hentämään adenoomien muodostumista perä-
suolessa. Toisaalta myös yläruuansulatuskana-
van kasvaimia voidaan pyrkiä vähentämään 
COX2:n estäjillä. Vaikka COX2:n estäjillä on 
saatu lupaavia tuloksia polyyppien vähentämi-
sessä, syövän vähenemistä ei ole pystytty osoit-
tamaan (17).

Paksusuolen ulkopuoliset 
ilmentymät

Yläruuansulatuskanavan polyypit. Pohju-
kais suoleen kehittyy paksusuolen tavoin ade-
noomia lähes kaikille FAP-potilaille. Pohju-
kaissuolen adenoomat kehittyvät tyypillisesti 
hieman myöhemmällä iällä kuin paksusuolen 
adenoomat. Pohjukaissuolen syövän riski elin-
aikana on 5–7 %. Pohjukaissuolen adenoma-
toosia pyritään hallitsemaan poistamalla ade-
noomat tähystysteitse erilaisin endoskooppisin 
menetelmin, ja mikäli se ei ole enää mahdol-
lista, tehdään profylaktinen pankreatikoduo-
denektomia pohjukaissuolisyövän syntymisen 
estämiseksi (18,19). Mikäli Spigelmanin pis-
teytys ylittää yhdeksän pisteen rajan (luokka 
IV), suositellaan pohjukaissuolen poistoa, käy-
tännössä pankreatikoduodenektomiaa (18). 
Pohjukaissuolen syöpä on FAP-potilailla des-

TAULUKKO 1. Spigelmanin luokitus pohjukaissuolen ade-
nomatoosin vaikeuden arvioon.

Pisteet 1 2 3

Polyyppien 
määrä

1–4 5–20 > 20

Polyyppien 
koko (mm)

1–4 5–10 > 10

Histologia Tubulaarinen Tubulo-
villoottinen

Villoottinen

Dysplasia Lievä Keskivaikea Vaikea

TAULUKKO 2. Spigelmanin luokituksen mukainen syöpä-
riski.

Spigelmanin 
pisteet

Luokka Pohjukaissuolen syöpäriski (%) 
 10 vuodessa (12)

1–4 I 0

5–6 II 2,3

7–8 III 2,4

9–12 IV 36,4
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moidikasvainten ohella toiseksi yleisin kuolin-
syy paksusuolisyövän jälkeen. 

Mahalaukun adenoomat ovat melko harvi-
naisia. FAP-potilaan mahalaukun corpus- ja 
fundusosassa nähdään tyypillisesti fundusrau-
haspolyyppeja, jotka ovat histologisesti hyvän-
laatuisia hamartomatoottisia tai hyperplastisia 
polyyppeja. Ne voivat muodostaa yhtenäisen, 
huomiota herättävän polyyppimaton, mutta 
ne eivät yleensä koskaan kehity syöväksi. Ne 
kuitenkin vaikeuttavat mahalaukun varsinais-
ten syöpämuutosten havaitsemista limakalvolla 
(20). 

Desmoidikasvaimet. Desmoidikasvaimet 
ovat histologisesti hyvänlaatuisia mutta toi-
sinaan hyvin malignisti käyttäytyviä sideku-
doskasvaimia, jotka FAP-potilailla sijaitsevat 
useammin vatsaontelon sisällä (KUVA 4). Vatsa-

ontelon sisällä ne sijaitsevat tyypillisesti suoli-
liepeessä ja voivat kasvaessaan täyttää lopulta 

A

B

KUVA 3. Eri leikkaustekniikat. A) Proktokolektomia ja ileoanaalinen liitos J-säiliöllä. B) Kolektomia ja ileorektaa-
linen liitos.

KUVA 4. Vatsaontelon täyttävä desmoidikasvain 
ohut suolen suoliliepeessä. Kasvain on kuvassa rajattu 
nuolin.

KATSAUS
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koko vatsaontelon ja näin johtaa jopa kuole-
maan. Desmoidikasvaimen riski FAP-potilailla 
on 15 % elinaikana ja 800-kertainen keskiver-
toväestöön verrattuna. Desmoidikasvaimille 
altistavat mutaation sijainti APC-geenin lop-
pupäässä, aiemmat leikkaukset ja desmoidikas-
vainten esiintyminen suvussa (21). Desmoidi-
kasvaimen ensisijainen hoito on radikaali leik-
kaushoito, mutta suoliliepeen desmoidikasvain 
pystytään vain harvoin poistamaan kirurgisesti. 
Mikäli täydellinen poisto ei ole mahdollista, ei 
kasvainta tule leikata. Tällöin hoitovaihtoeh-
toina on konservatiivinen hoito, joka käsittää 
solunsalpaajahoidon ja sädehoidon, joilla des-
moidikasvainta pyritään pienentämään, sen 
kasvua hillitsemään tai sitä hidastamaan. 

Syöpäkasvaimet. FAP:hen  liittyy monia 
muita harvinaisempia ilmentymiä (KUVA 5). Pa-
pillaarinen kilpirauhassyöpä todetaan 1–2 %:lla 
FAP-potilaista (22). Kilpirauhasen vuosit-
tainen palpaatio on suositeltavaa esimerkiksi 
muun seulontakäynnin yhteydessä. Kilpirau-
hasen kaikukuvausta on suositeltu liitettäväksi 

seulontasuosituksiin (23), mutta osoitusta seu-
lonnan tehosta ei ole. Muita ilmentymiä ovat 
haimasyöpä (riski 1,7 %), hepatoblastooma 
(riski 1,6 %) ja medulloblastooma (riski 2 %). 
Lisäkilpirauhasen adenoomia tavataan useam-
min kuin normaaliväestössä, mutta niiden ke-
hittyminen syöväksi on harvinaista (24). Muun 
muassa ESDO (European Society of Digestive 
Oncology) on suosittanut valikoitua seulontaa 
haimasyöpäriskin, hepatoblastoomariskin ja 
desmoidikasvainten takia osalle FAP-potilaista 

(25), mutta nämä kannanotot eivät perustu 
tutkimusnäyttöön seulonnan tehosta, eivätkä 
ehdotetut seulontamenetelmät ole herkkiä. 

Hyvänlaatuiset kasvaimet. Osteoomat 
ovat hyvänlaatuisia luukasvaimia, joita esiin-
tyy tyypillisesti kallossa, paranasaalionteloissa 
sekä ylä- tai alaleukaluussa (26). Oireettomat 
osteoomat eivät vaadi hoitoa, mutta ne voivat 
johtaa FAP-diagnoosin jäljille. Mikäli osteooma 
estää leukanivelen liikkumista tai aiheuttaa 
merkittävää kosmeettista haittaa, niitä voidaan 
poistaa. Myös odontoomia ja ylilukuisia ham-

Epidermaaliset 
ihon hyvänlaatuiset kasvaimet

Haimasyöpä

Fundusrauhaspolyypit

DesmoidikasvaimetOhutsuolen adenoomat

Pohjukaissuolen
adenoomat

Hepatoblastooma

Kilpirauhassyöpä

Medulloblastooma
Synnynnäinen verkkokalvon
pigmenttiepiteelin liikakasvu (CHRPE)

Hampaiston poikkeavuudet
Osteoomat

Paksusuolen polyypit ja syöpä

KUVA 5. Eri elinmanifestaatiot FAP:ssä.

Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP)
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 hypertrophy of retinal pigment epithelium, 
CHRPE) on FAP-potilaille hy vin tunnusomai-
nen, ja se havaitaan jopa 95 %:lla FAP-potilaista 
(KUVA 6). Se on oireeton eikä vaikuta näköön, 
mutta voisi palvella eräänä testinä FAP-potilai-
den seulonnassa. 

Perinnöllisyysneuvonta

FAP-potilaiden hoitoon kuuluu perinnölli-
syysneuvonta. Kun potilas saa FAP-diagnoo-
sin, hänet ohjataan perinnöllisyysneuvontaan 
yliopistosairaalan kliinisen genetiikan yksik-
köön, jossa potilaan kanssa käydään läpi tauti, 
sen periytyminen ja toistumisriski, seurannan 
suunnittelu, sekä sikiö- ja alkiodiagnostisten 
tutkimusten mahdollisuus. Lisäksi pohditaan 
indeksipotilaan kanssa, miten hän kertoo pe-
rinnöllisestä FAP:stä riskissä oleville lähisuku-
laisilleen ja miten riskissä olevat sukulaiset pää-
sevät halutessaan tutkimuksiin (28). 

FAP:hen liittyy mer kitt ävä syöpäriski jo en-
nen aikuisikää, ja siksi seuranta suositellaan 
aloitettavaksi jo 15 vuoden iässä. Näin ollen on 
tärkeää järjestää perinnöllisyysneuvonta nuo-
relle jo teini-iässä yhdessä vanhempiensa kans-
sa. Ennakoivat geenitutkimukset tehdään, jos 
sekä nuori että vanhemmat sitä toivovat. Tutki-
mustuloksen perusteella nuori voidaan vapaut-
taa seurannasta, jos suvun APC-geenivirhettä ei 
todeta. Toisaalta, jos mutaatio todetaan, aloite-
taan seurannat jo teini-iässä. Tällöin nuorelle 
ohjelmoidaan vielä myöhemmin aikuisiässä 
oma perinnöllisyysneuvontakäynti. 

Suomessa taudista kertominen riskissä ole-
ville lähisukulaisille on tällä hetkellä tavallisesti 
potilaan itsensä vastuulla. Nykyisen käytännön 
mukaisesti lääkäri ei voi ottaa heihin suoraan 
yhteyttä. Ne suvun riskihenkilöt, joilla tode-
taan FAP, ohjataan seurannan piiriin ja vastaa-
vasti ne, joilla geenivirhettä ei todeta, vapaute-
taan siitä (29).

Ennuste

Yleisin FAP-potilaiden kuolinsyy on ollut 
paksu suolisyöpä, jonka jälkeen tulevat pohju-
kaissuolen syöpä ja desmoidikasvaimet. Myös 
muihin oireyhtymän ilmentymiin, kuten maha-

paita tavataan FAP-potilailla. Nämä hyvän-
laatuiset muutokset havaitaankin yleisimmin 
hammaslääkärin ottamassa OPTG-kuvassa, ja 
hammaslääkäri voi näin olla avainasemassa uu-
den FAP-potilaan diagnostiikassa (27). Lisäksi 
iholla voidaan havaita monenlaisia hyvänlaa-
tuisia kasvaimia. Verkkokalvon synnynnäinen 
pigmenttiepitee lin liikakasvu (Congenital 

KUVA 6. Verkkokalvon synnynnäinen pigmenttiepi-
teelin liikakasvu (CHRPE).

Ydinasiat
 8 Kansallinen FAP-tutkimusrekisteri perus-

tettiin vuonna 1984 Hyksiin.

 8 Kolonoskopia on geenitutkimusaikakau-
dellakin avainasemassa taudin diagnos-
tiikassa, vaikeuden määrittelyssä ja hoi-
don suunnittelussa.

 8 Kun FAP-potilaalla on todettu APC-
geenivirhe, voidaan suvun terveille ris-
kissä oleville henkilöille tarjota enna-
koivaa geenitutkimusta ja ohjata seuran-
nan piiriin syöpäalttiuden perineet.

 8 FAP-potilaiden hoidossa erityispiirteenä 
on profylaktisen paksusuolen leikkaus-
hoidon ajoitus ja leikkaustavan valinta, 
missä huomioidaan potilaan desmoidi-
kasvainriski ja polypoosin vaikeus.

 8 Paksusuolen profylaktisen poiston jäl-
keen taudin muut ilmentymät rajoittavat 
potilaiden elinikää.
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laukun syöpään, hepatoblastoomaan ja medul-
loblastoomaan liittyy kuolleisuutta. Polypoosi-
rekistereiden perustaminen on lisännyt FAP-
potilaiden elinikää (30). Tärkein syy tähän 
on ollut syövän esiasteiden havaitseminen ja 
ehkäisevien leikkausten oikea ajoitus. Kaikes-
ta huolimatta FAP-potilaiden keskimääräinen 
elinikä on oireiden perusteella löytyneiden po-
tilaiden osalta 58 vuotta ja seulonnassa löyty-
neiden osalta noin 70 vuotta (31). Seulonnan 
piirissä olevien elinajan ennustetta näyttää huo-
nontavan lähinnä taudin paksusuolen ulkopuo-
liset ilmentymät.

Lopuksi

FAP:n jäljille voivat johtaa hyvin erilaiset pak-
susuolen ulkopuoliset ilmentymät. Kolonosko-
pia on edelleen geenitutkimusaikakaudellakin 
avainasemassa taudin diagnostiikassa, vaikeu-
den määrittelyssä ja hoidon suunnittelussa. 
Hoidon kulmakivi on oikein ajoitettu paksu-
suolen poisto sekä paksusuolen ulkopuolisten 
syöpien seulonta ja varhainen löytäminen. Hoi-
to ja perheen ohjaus toteutetaan yhteistyössä 
perinnöllisyyslääkäreiden kanssa. ■
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VASTUUTOIMITTAJA
Ville Sallinen

SUMMARY
Familial adenomatous polyposis
Familial adenomatous polyposis (FAP) is a dominantly inherited syndrome, which is characterized by the development of 
hundreds or thousands of adenomas in the colorectum. It is caused by a germline mutation of adenomatous polyposis coli 
(APC) gene. Patients with FAP carry also a risk of extra-colonic manifestations such as upper gastrointestinal tumors, papillary 
thyroid cancer, hepatoblastoma, medulloblastoma, desmoid tumours, osteomas, epidermoid cysts and retinal pigment 
epithelium hypertrophy (CPRHE). The goal of the surveillance is preparing the patient for optimally timed prophylactic 
proctocolectomy before colorectal cancer arises. Despite effective screening programmes, life expectancy among FAP 
patients is still shortened compared with that of the general population – mostly due to extraintestinal manifestations.

Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP)
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