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Prehľad 

 
Familiárna adenomatózna polypóza (FAP) je charakterizovaná výskytom stoviek až tisícov adenómov v rekte a 
v hrubom čreve počas druhej dekády života. FAP má incidenciu pri narodení okolo 1: 8300, a postihuje rovnako 
obidve pohlavia, zodpovedá za menej ako 1% prípadov kolorektálneho karcinómu. V Európskej únii je 
predpokladaná prevalencia okolo 1: 113 000-1:37 600. Väčšina pacientov je asymptomatických pokiaľ adenómy 
nie sú veľké a početné a nespôsobujú krvácanie z rekta, anémiu, alebo malignizujú. K malignizácii zvyčajne 
dochádza až po dekáde ako sa objavili polypy. K nešpecifickým symptómom patrí obstipácia alebo hnačka, 
bolesť brucha, hmatateľné masy v bruchu, strata váhy. FAP sa môže prezentovať aj extraintestinálnymi 
prejavmi ako osteómy, dentálne abnormality, kongenitálnou hypertrofiou pigmentového epitelu sietnice 
(CHRPE), desmoidovými tumormi, a extraintestinálnymi tumormi (štítnej žľazy, pečene, žlčových ciest, 
centrálneho nervového systému) Najmenej agresívnym variantom FAP (AFAP, viď tam) je charakterizovaná 
nepočetnými polypmi (zvyčajne od 10-100), neskorší vek objavenia sa adenómov znižuje riziko malignizácie. 
Niektoré znaky ( osteómy lebky a mandibuly, dentálne abnormality, fibrómy na temene hlavy, ramenách, rukách 
a chrbte) sú indikačnými znakmi na Gardnerov syndróm, zatiaľ čo asociácia FAP s meduloblastómom sa 
považuje za Turcottov syndróm (viď tam). Klasická forma FAP je dedičné autozómovo dominantné ochorenie, 
spôsobené mutáciou v géne APC (5q21-q22). Väčšina pacientov (okolo 70%) má rodinnú anamnézu 
kolorektálnehu polypu alebo karcinómu. U jednej skupiny pacientov mutácia v MUTYH (1p34.1) spôsobuje 
recesívne dedičný stav polypózy, MUTYH asociovaná familiárna adenomatózna polypóza (viď tam), ktorá je 
charakterizovaná z mierne zvýšeným rizikom vývoja kolorektálneho karcinómu a polypov/adenómov  v hornom 
aj dolnom gastrointestinálnom trakte. Diagnóza sa zakladá na rodinnej anamnéze, klinického obrazu, 
a rozšírenej črevnej endoskopie alebo celkovej kolonoskopie. Kedykoľvek je možné klinickú diagnózu potvrdiť 
genetickým vyšetrením. Ak je potvrdená mutácia APC v rodine, genetické testovanie by sa malo vykonať 
u všetkých prvostupňových rodinných príslušníkov. K dispozícii je presymptomatické, a prenatálne 
(amniocentéza, odber choriových klkov) a taktiež predimplantačné genetické testovanie. Je povinnosťou 
výsledok postúpiť genetikovi alebo genetickému poradcovi. Diferenciálna diagnostika zahŕňa iné ochorenia 
spôsobujúce početné polypy( Peutzov-Jeghersov syndróm, familiárnu juvenilnú polypózu, hyperplastické 
polypy, zmiešaný vrodený polypózny syndróm, a Lynchov syndróm; viď tam). Prevencia malignizácie 
a zabezpečenie dobrej kvality života sú hlavné ciele manažmentu pravidelného a  systematického sledovania 
a podpornej terapie, ktoré by mali byť ponúknuté všetkým pacientom. U dospievajúcich alebo v skorých 20 
rokoch života, je ako prevencia kolorektálneho karcinómu odporúčané chirurgické riešenie. Odporúčaná 
alternatíva je totálna proktokolektómia, a ileoanálny pouch alebo ileorektálna anastomóza pre AFAP. Rakovina 
duodena alebo desmoidné tumory sú dve najčastejšie príčiny smrti po totálnej kolektómii. Tie musia byť 
zavčasu zistené a liečené. Horná endoskopia je potrebná pre sledovanie, a tak zníženie rizika rakoviny bulbu 
duodena alebo inej časti duodena. Pacienti s progresívnymi tumormi a s nemožnosťou resekcie, môžu 
zareagovať alebo sa stabilizovať pomocou kombinácie cytotoxickej chemoterapie a chirurgickej terapie. 
Celekoxib získal registráciu od US Food and Drug Administration (FDA) a Európskej agentúry pre lieky a môže 
byť použitý ako prídavná liečba u pacientov s FAP. Pacienti s FAP majú 100% riziko kolorektálneho karcinómu. 
Avšak riziko sa signifikantne redukuje ak pacienti vstúpia do skríningovo- liečebného programu.  
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