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Ogroženost za raka debelega črevesa in danke 
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3-5 % (Lynch sy) 

Večina RDČD je sporadičnih 
 
 
HNPCC = Lynch sindrom, poimenovan po dr. Henry T.Lynch (1966 opisal sindrom) 
 
Kasneje so ga poimenovali dedni nepolipozni rak debelega črevesa in danke (HNPCC) 
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Najbolj pogosti dedni sindromi RDČD: 
 
 
 

Dedni nepolipozni rak debelega črevesa in danke    
     (HNPCC)/Sy. Lynch 

 
Polipozni sindromi: 

 
- FAP (APC) 
- AFAP 
- MUTYH-povezana polipoza (MAP) 
- Peutz-Jeghers Sy. (STK11) 
- Juvenilna polipoza (BMPR1A ain SMAD4) 
- Hiperplastični polipozni sindrom 

 

Genetics/Familial High Risk Assessment: Colorectal, 2015, NCCN ClinicalPractice Guidelines in Oncology 



 
• genetsko svetovanje in testiranje na OI – od 1994 
 
•od 2008 se vsi testi opravljajo na OI, vključno s testi za dedni nepolipozni rak 
debelega črevesa in danke 
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KLINIČNA POT – VEČSTOPENJSKI PROCES 

1. Identifikacija posameznika z večjo ogroženostjo 

 

2. Genetsko svetovanje pred testiranjem 

 

3. Podpis soglasja 

 

4. testiranje 

 

5. Svetovanje ob posredovanju rezultata 

 

6. sledenje  
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zbiranje podatkov, pošiljanje informativnega gradiva in 

vprašalnika za zbiranje družinskih podatkov 

Ime in 

priimek 
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KAJ JE GENSKO TESTIRANJE  IN KAJ POMENI  

ZNANI RIZIČNI FAKTORJI ZA NASTANEK RAKA DOJK IN/ALI 

JAJČNIKOV 

Ogroženost za nastanek raka dojk in/ali jajčnikov je povezana s 

številnimi faktorji: 

Starost 

Ogroženost za nastanek raka dojk in/ali jajčnikov raste s starostjo. 

Med ženskim prebivalstvom je ogroženost za nastanek raka dojk do 

starosti 30 let 1% (od 100 žensk bo ena zbolela za rakom dojk) in do 

starosti 85 let že 11% (pri vsaki 9 ženski se bo razvil rak dojk). 

Ogroženost za nastanek raka jajčnikov do starosti 70 let je 1% in do 

85 let 1,4%. 

  

 Reproduktivni in hormonalni faktorji 

imajo pomembno vlogo pri razvoju raka dojk; večja ko je namreč 

izpostavljenost dojke hormonom (estrogenom in progesteronom), 

večja je ogroženost za nastanek raka dojk. Dojka doseže dokončno 

zrelost šele pod vplivom hormonov med nosečnostjo in po porodu. 

Po porodu je tako dojka manj občutljiva za vse vplive , ki lahko 

prispevajo k nastanku raka dojk. 

 

Večjo ogroženost za nastanek raka dojk pri ženskah opažamo: 

– pri tistih, ki so prvo menstruacijo dobile pred 12 letom starosti in 

prišle v menopavzo po 50 letu.  

- prvič rodile po 30 letu (obratno: prvi porod pred 30  letom in  v 

nekaj manjši meri dojenje, prispevata k zmanjšani zbolevnosti za 

rakom dojk) 

- nekatere raziskave kažejo, da uporaba hormonske kontracepcije 

nekoliko zviša  ogroženost za nastanek raka dojk, vendar le takrat, 

ko ženska začne z uporabo v mladosti, pred prvo nosečnostjo in jo 

uporablja dalj časa (dlje od 8 let); 



Klinične značilnosti HNPCC 

• Pozitivna družinska anamneza 

 

• Diagnoza običajno pred 50 letom starosti 

 

• Več tumorjev na desnem kolonu 

 

• Več primarnih tumorjev 

 

• Polipi napredujejo v karcinom  

100-1000 x hitreje kot pri sporadičnih rakih 

 

• Prisotnost tumorjev izven kolona: 
– endometrij (20% - 60%) 
– jajčnik (9% - 12%) 
– želodec (11% - 19%) 
– urinarni, hepatobiliarni trakt (do 4%) 
– tanko črevo, pankreas, prostata, sebacealni ca. kože 

Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal, Version 1.2014, NCCN ClinicalPractice Guidelines in Oncology 



Lynch sindrom (HNPCC) – najbolj pogost med dednimi raki DČD 

 
 
- Prevalenca: 1 od 400 

 
- Lynch sy. predstavlja 2-4% vseh RDČD 

 
- 1 od 35 pacientov z RDČD ima Lynch sy. 

 
-  v Sloveniji okoli 50 novih bolnikov/leto s tem sindromom 

 
- Povzročajo ga mutacije na MMR genih (odgovorni za popravljanje napak pri združevanju 

baznih parov med celičnim ciklom) 
     MLH1, MSH2            v 80 %  

MSH6, PMS2 in EPCAM 
 

- 70-80% penetranca 

 
Hampel H et al. N ENG J MED. 2005 
Boland CR et al. Gastroenterology. 2010 SVITOV DAN 2015 



Ocena družinske anamneze v klinični praksi 
 
 
- mnogokrat pomanjkljiva 
 
- omejena na sorodnike v prvem kolenu 
 
- vprašamo običajno le po rakih debelega črevesa in danke  
 
- slaba seznanjenost glede kriterijev 
 
- če striktno upoštevamo le Amsterdamske kriterije in Bethesda smernice lahko 
zgrešimo 30 – 50 % nosilcev mutacij 
 
 
 
 
Hampel H et al. Gastroenterology. 2005 
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 Identifikacija Lynch sindroma 
 

Klinični kriteriji - družinska in osebna anamneza  
najbolj pomembna pri obravnavi 
(Amsterdamski kriteriji in prenovljene Bethesda smernice, glej indikacije OI) 
 

Matematični modeli 
PREMM 1,2,6, MMRPro, MMR predict 
 

Molekularno testiranje tumorjev (lahko se uporablja ne glede na 
družinsko anamnezo) 
 
# test na MSI – mikrosatelitno nestabilnost in/ali  
 
# testiranje z imunohistokemijo (IHC) na ekspresijo proteinov, ki so povezani z MMR 
geni 

 
Hampel H et al. N Eng J Med. 2005, Vasen HF et al. Dis Colon Rectum. 1991, Barneston RA et al. N Eng J Med. 2006, Kastrinos F 
et al. Gastroenterology.2011 

 



 







Ocena verjetnosti prisotnosti mutacije v družini 













PREDNOSTI TESTIRANJA 

 

• Identifikacija posameznikov z večjo ogroženostjo  

• Možnost večjega nadzora  

• Preventivna operacija  

• Zmanjšanje zaskrbljenosti  

• Ocena ogroženosti potomcev  

• Možnost aktivnega odločanja o preventivnih 
ukrepih in spremembi življenjskega sloga 



Omejitve, pravno/etična vprašanja 

• Pravica do zavrnitve testiranja 

• Obvezen posvet pred in po testiranju 

• Pojasnilna dolžnost (zaščita pred diskriminacijo na 
podlagi genetske dediščine) 

• Predaja izvida vedno le osebno  

• Možnost psihološke podpore 

• Izvid pomemben za krvne sorodnike 

• Interpretacija naključnih najdb, neopredeljenih 
variacij 

 



 V primeru negativnega izvida (v družini ni znane mutacije) 




