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Gjennom KIRURGEN når du alle som jobber med kirurgi i Norge. Medlemmer og andre
med interesse for faget leser KIRURGEN for å holde seg oppdatert på viktige foreningssaker, politiske vedtak, faglige spørsmål og bladet inneholder informasjon om det viktigste
møtet i norsk kirurgi - HØSTMØTET.
KIRURGEN distribueres i et opplag på 1.700 og leses av alle medlemmer i NKF. Det distribueres også til læresteder, forskningsmiljøer, sykehus etc.
Vitenskapelige forhandlinger – utgis ifm HØSTMØTET og inneholder komplett program
og samtlige abstrakts, foredrag etc. Publikasjonen er et helt nødvendige hjelpemiddel for
alle deltakere på HØSTMØTET og har lang levetid. Det er et viktig oppslagsverk for alle
kirurger.
Vitenskapelige forhandlinger er i A5 format, har stiv rygg og er på ca. 500 sider.
Har du et budskap som du ønsker å formidle til kirurger i Norge, er en kombinasjon av
KIRURGEN og Vitenskapelige Forhandlinger trolig den rimeligste og mest mål-rettede kanal
du kan benytte.
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Kjære medlem!

Nok en gang kan vi se frem til en ukes faglig fest og hyggelig samvær med
gode kolleger fra hele landet. Årets høstmøte står like rundt hjørnet og både
bløtdelskirurger og ortopeder har mye spennende i vente, selv om vi også i
år befinner oss på forskjellige steder. Som vanlig har vi i vårt høstnummer
en omtale av utvalgte symposier som finner sted begge plasser. Møt opp og
få med dere interessante foredrag av ledende fagpersoner fra inn- og utland.
Eget kortprogram for høstmøtet skal også denne gang ligge sammen med
bladet mens Vitenskapelige forhandlinger kommer i egen sending.

Sommeren er definitivt over for denne gangen. Noen av oss hadde vel en
liten forhåpning om at vi gikk mot bedre tider, men det tok ikke lang tid før
denne illusjonen brast.

T

ema denne gang er urologisk cancer. Vi
har i tidligere utgaver av Kirurgen lest om
urologenes erfaringer med minimalt invasiv
kirurgi for både benigne og maligne lidelser.
Denne gang er det behandling av de maligne
tilstander som gjennomgås i detalj, uavhengig av hvilken terapeutisk modalitet som
benyttes. Vi håper og tror at man plukker med
seg nyttige tips, selv om mange aspekter av
behandlingen er kjent. En stor takk til NKFs
nettansvarlige Jon-Helge Angelsen som har
koordinert innleggene og til det urologiske
fagmiljø for betydelig bidrag denne gang.

gir også en tilbakemelding til forrige utgaves
beskrivelse av tilværelsen på et feltsykehus
i Afghanistan og ser sammenhengen med
traumebehandlingen her hjemme. Vi står midt
oppe i spennende prosesser med omstilling i
helsevesenet hvor man skal ta stilling til oppgavefordelig mellom sykehusene, saker som
har betydning både for organisering av den
akutte kirurgien og ikke minst for håndteringen av den multitraumatiserte pasient. I den
sammenheng blir årets traumeseminar på
høstmøtet en riktig godbit,- både for ortopeder og bløtdelskirurger.

Vi har ellers en rekke interessante artikler om
nyheter innen ekstrakorporal sirkulasjonsstøtte ved terminal hjertesvikt. Tom Nilsen
Hoel fra Thoraxkirugisk avdeling ved Rikshospitalet disputerte nylig innen emnet og
går gjennom dagens terapimuligheter hvor
mekanisk sikrkulasjonsstøtte kan benyttes
enten som ”bridge to transplant” eller som
endelig behandling i tilfeller der hjertetransplantasjon er kontraindisert. Vi presenterer
også nyheter innen behandling av avanserte tynntarmsfistler og av hepatocellulæt
carcinom. Tina Gaarder og Pål Aksel Næss

Vi introduserer i denne utgaven av bladet en
ny tjeneste som vi har valgt å kalle ”Møteplassen” Vi oppfordrer våre medlemmer til
å sende inn informasjon i forkant av møter,
kurs eller konferanser man selv skal arrangere
eller som man tror kan være av interesse for
andre medlemmer å delta på. Sett gjerne med
informasjon om relevante nettsteder. Vi håper
den nye tjenesten kan være av interesse og
nytte for våre lesere.

F

or det første har de aller fleste blitt møtt med
høstens sparepakker, innkjøpsstopp, ansettelses-stopp og til og med oppsigelser før shortsen
er lagt på hylla. Vi skal dessuten jobbe mer
effektivt, bruke mindre utstyr, holde oss på jobb
og minst mulig være borte.

Bård Røsok
Redaktør
kir-edit@online.no

God lesning og vel møtt til årets høstmøte.

info
Vi ønsker i hovedsak å motta følgende typer artikler:

i Tema-innlegg, på oppfording fra redaksjonskomite-			
medlemmer eller fagredaktører
i Oversiktsartikler fra de kirurgiske spesialiteter
i Fag-/vitenskapelige artikler
i Møtereferater og konferanserapporter
i Nytt fra spesialforeningene.
i Debattinnlegg med replikker
Alle innlegg må leveres elektronisk (på tilsendt CD eller som vedlegg til e-post).
Innleggene må skrives i uformatert tekst (MS-Word eller lignende). Redaktøren
forbeholder seg retten til å korte ned innleggene av redaksjonelle hensyn.
Innlegg kan sendes redaktøren:
Som e-post til kir-edit@online.no eller på CD til Bård Røsok, Kirurgisk klinikk 1,
Gastroseksjonen, Rikshospitalet, 0027 Oslo.
Temainnlegg samt oversikts-/Reviewartikler:
Inntil 2500 ord. Maksimalt 5 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 20 referanser.

Nye koster
Forrige helseminister ble en parantes i utviklingen. Spørsmålet er hva den nye omskolerte
ministeren nå vil gjøre i en situasjon hvor han
også har sett tydelige tegn på alvorlig sjukdom i
det han har ansvar for. Mye tyder på at gammel
medisin ikke virker lenger og vidunderkurer må
finnes fram. Helse Sør-Øst startet en gedigen
prosess i fjor høst. Fagfolk skulle engasjeres og
faglighet skulle styre utviklingen. Ettersom tiden
har gått, er det mange eksempler på at vi nok en
gang får en "skinnprosess" og faglige råd har blitt
byttet ut med politisk hestehandel og kortsiktig
økonomitenkning. Høsten vil gi oss mange svar
på hva den egentlige agenda er. Spørsmålet er
hvor mye vi som fagpersoner skal orke å engasjere oss, om vi allikevel ikke blir hørt i grunnleggende tema? Det får vi diskutere oss i mellom
og håpe at vi allikevel får forandringer som går i
rett retning. De som styrer har fått servert mange
diagnoser og differensialdiagnoser som bør
behandles. Allikevel velger man helst å starte
behandling ut fra holdningen at det er lettere å
gjøre tiltak der bråket bli minst.
Verdens beste helsevesen?
Det norske folk har krav på verdens beste helsevesen ut fra det politikerne har lovet gjennom
pasientrettighetslover, valgtaler og diskusjoner
som stadig går igjen i massemedia. Et slikt helsevesen koster faktisk mye penger og sannsynligvis
mer i Norge enn i andre land både pga geografi,
populasjon og ikke minst lønns- og investeringsnivå. Neste år er det valg og det blir spennende å
se hva politikerne vil gjøre for å få folk flest til å
forstå at de mener alvor med å gjøre noe med det

offentlige forfall vi faktisk ser. Selv om vi bruker
mer penger enn noen annen, ramler malingen av
skolene, bassengene er tomme, veiene dreper og
helsevesenet klarer ikke de mest elementære
oppgavene som f eks å ta hånd om eldre på en
verdig måte. Vi får håpe at troverdige alternativer
kommer opp og at velgerne gjør sin dom. Vi som
fagpersoner må sørge for at vi blir troverdige
med tanke på å finne gode løsninger. Et engasjement er derfor helt avgjørende å holde oppe, slik
at når mulighetene kommer, så er vi klare til å
gjøre det som er nødvendig.

Tom Glomsaker
Leder NKF
tom@glomsaker.no

LEDER

REDAKTØRENS HJØRNE

Høstmøte i år igjen

Vi må engasjere oss
Utdanning av nye spesialister og sykehusstruktur
henger nøye i sammen. Styret i NKF har engasjert
seg i disse spørsmålene og vi vil forhåpentligvis
få en heftig debatt om hvilken rolle den generelle
kirurgen skal ha i den stadig mer spesialiserte
kirurgien. Det samme gjelder hvordan vi skal
organiserte akutt kirurgi i årene framover. Håper
at så mange som mulig kommer på NKF sitt
årsmøte og sier sin mening. Styrets uttalelser kan
leses på Kirurgens hjemmesider.
Det norske helsevesenet har organisatoriske,
ledelsesmessige og strukturelle utfordringer som
er ganske åpenbare og tiltak vil bli en smertefull
kur for mange. Allikevel lever vi dårlig med den
seigpining som nå pågår.
Husk Høstmøtet 2008!
Noen lyspunkter er det tross alt dette. Vi får stadig
ny kunnskap, bedre behandlingsregimer og pasientene kan bli kurert for lidelser som for få år siden
var uhelbredelige. Selv om rammevilkårene lokalt
kan være vanskelige for forskning, forskes det som
aldri før og vi ser fram mot Høstmøtet i uke 43 der
vi håper at alle kirurger uansett spes-ialitet
kommer for å dele sine erfaringer og ikke minst
knytter nettverk og diskuterer det som opptar den
enkelte. Vi ser fram mot et meget spennende møte
med mer program enn noen gang.
Stå på der Du er!

Informasjon til annonsører
Fagartikler/møtereferater:
Inntil 1250 ord. Maksimalt 2 illustrasjoner
(bilder/figurer/tabeller). Inntil 10 referanser
Debattinnlegg m/replikker:
Inntil 750 ord. Replikk inntil 300 ord.
Nytt fra spesialistforeningene:
Inntil 750 ord. Det oppfordres til å legge ved minst en illustrasjon/bilde.
Forum for Mini-Invasiv Kirurgi (MIK-spalten):
Tar i mot innlegg innenfor fagområdene mini-invasiv kirurgi med samme
spesifikasjoner som over.
Bilder/illustrasjoner (digitalt):
i minimum oppløsning 300 dpi
i størrelse ca 10x15 cm eller større
i format JPG, EPS eller TIFF
i fargebilder leveres i CMYK eller RGB
i NB! Bilder i PowerPoint og Word filer aksepteres ikke

Annonsepriser og formater 2008:

Kirurgen
STR.	BREDDE
1/1 side (sastsflate)
190 mm
1/1 side (utfallende)
210 (+5) mm
Bakside
210 mm
1/2 side (satsflate)
190 mm
1/2 side (utfallende)
210 (+5) mm		

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
277 mm		
12.000
297 (+5) mm		
12.000
250 mm		
15.000
138,5 mm		
7.000
148,5 (+5) mm 7.000

Vitenskapelige forhandlinger
STR.	BREDDE
1/1 side
145 mm
1/2 side liggende
145 mm 		

HØYDE		 PRIS 4-FARGER
205 mm		
15.000
100 mm		
9.000

ÅRSAVTALE:
20% rabatt på fire innrykk. Gjelder helsider, fire farger.
4 x Kirurgen og 1 x Vitenskapelige forhandlinger. Bilag etter avtale.
ANNONSEMATERIELL
PDF-filer eller digitale EPS-filer.
Alt materiell leveres på CD eller mail, høyoppløst (300 dpi) CMYK.
UTGIVELSESPLAN 2008
	Bestillingsfrist/	Levering Posten
Materiellfrist
Nr. 4 KIRURGEN
24/11
11/12		
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TEMA

ATC-nr.: L02A E03

IMPLANTAT: Hver engangssprøyte inneh.: Goserelin. acet. aeqv. goserelin. 10,8 mg, lactid./glycolid.
copolymer ad 36 mg.
Indikasjoner: Prostatacancer i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan
gjennomføres. Symptomatisk behandling av endometriose.
Dosering: 10,8 mg s.c. i fremre abdominalvegg hver 3. måned. Dosejustering ikke nødvendig hos
pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon, eller hos eldre. Forsiktighet ved sterkt nedsatt nyrefunksjon. Før injeksjon bør en kontrollere at preparatet kan sees i sprøytens «vindu», og stemplet må
skyves helt inn før sprøyten trekkes ut. For korrekt bruk, se bruksanvisningen i pakningen.
Kontraindikasjoner: Hypersensitivitet ved tidligere behandling med preparatet. Graviditet. Amming.
Forsiktighetsregler: Menn: Bruk av preparatet hos pasienter spesielt utsatt for å utvikle ureterobstruksjon eller paraplegi bør vurderes nøye, da forverrelse av symptomer kan forekomme initialt i behandlingen. Oppstår det paraplegi, eller nedsettes nyrefunksjonen som følge av ureterobstruksjon, bør spesiﬁkk behandling av disse komplikasjoner igangsettes. Data tyder på at samtidig bruk av bisfosfonater
kan minske reduksjonen av bentetthet hos menn. Kvinner: Kan forårsake reduksjon i bentettheten. Hos
pasienter som får Zoladex 3,6 mg for behandling av endometriose, har hormonell tilleggsmedikasjon
(daglig dosering av østrogen og progesteron) vist seg å kunne minske reduksjonen av bentetthet hos
kvinner. For Zoladex 10,8 mg er det ingen erfaring med hormonell tilleggsmedikasjon. Tilgjengelige
data tyder på at noe remineralisering kan forventes etter endt terapi hos en stor del av pasientene.
Bruk av goserelin kan forårsake en forhøyet tonus i livmorhalsen og forsiktighet bør utvises ved
dilatasjon av denne. Tiden fra avsluttet terapi til menstruasjonen gjenopptas kan bli forlenget. Kliniske
effektdata mangler for behandling av endometriose i mer enn 6 måneder.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Sikkerheten ved bruk undergraviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske
effekter som indikerer en mulig risiko for humane fosterskader. Skal ikke brukes ved graviditet. Fertile
kvinner bør undersøkes nøye før behandling iverksettes for å utelukke graviditet. Ikke-hormonell
antikonsepsjon bør anvendes inntil menstruasjonen kommer tilbake. Overgang i morsmelk: Ukjent. Det
er ikke klarlagt om barn som ammes kan skades. Skal ikke brukes under amming.
Bivirkninger: Enkelttilfeller av hypersensitivitetsreaksjoner, i noen tilfeller med anafylaksi, er rapportert. Hypertensjon/hypotensjon er rapportert. Endringene er vanligvis forbigående, enten ved fortsatt
behandling eller seponering. I noen sjeldne tilfeller har endringene vært behandlingskrevende og ført
til seponering av preparatet. Hudutslett (oftest mildt), avtar ofte uten at behandlingen avsluttes. Artralgi.
Ikke-spesiﬁkke parestesier. Sjeldne tilfeller av pituitær apopleksi. Menn: Goserelin øker serumtestosteron initialt. Skjelettsmerter og vannlatingsbesvær kan øke midlertidig hos noen pasienter. Enkelttilfeller av ureterobstruksjon og trykk på ryggmargsnerver med paraplegi og paraparese er rapportert.
Symptomer på androgensuppresjon: Hetetokter og svetting, nedsatt libido og potens, hevelse og ømhet i brystene. Bruk av GnRH-agonist kan føre til reduksjon av bentetthet. Kvinner: Farmakologiske
virkninger: Hetetokter, svetting, endret libido. Hodepine, stemningsforandringer inkl. depresjon, tørrhet
i vagina og endringer i brystenes størrelse er rapportert (sjelden). Noen kvinner kan tidlig i behandlingen få vaginalblødninger av varierende mengde og varighet. Blødningene skyldes sann-

Urologisk cancer

synligvis redusert østrogennivå og slutter vanligvis spontant. Degenerering av ﬁbromyomer. Behandling med GnRH-agonist kan føre til naturlig menopause. Hos noen kvinner vil menstruasjonen
ikke komme tilbake etter avsluttet behandling. Dannelser av ovariecyster.

I

2006 utgjorde urologisk cancer 24.3% av alle cancer diagnoser i
Norge, der spesielt insidensen av prostata cancer har økt kraftig.
Cancer utbredelse, diagnostikk og behandling har endret seg de
siste årene, som følge av teknologisk utvikling, økende levealder
og endrede levevaner.

Overdosering/Forgiftning: En har ingen erfaring med overdosering hos mennesker. Ev. utslag av
overdosering behandles symptomatisk.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Dekapeptid-analog til GnRH fra hypothalamus, fordelt i en vevsvennlig og
oppløselig matriks som avgir det aktive stoff kontinuerlig. Virkningsmekanisme: Hemming av sekresjon
av det luteiniserende hormon (LH) etterfulgt av fall i serumtestosteron hos menn og serumøstradiol hos
kvinner. Ved start av behandling fører stimulering av sekresjon av det luteiniserende hormon (LH) fra
hypofysen til en midlertidig økning av serumtestosteron hos menn og serumøstradiol hos kvinner. Ca.
21 dager etter første depotinjeksjon reduseres testosteronkonsentrasjonene til et nivå av samme størrelsesorden som ved kirurgisk kastrasjon og forblir lave når behandlingen gjentas hver 3. måned. Om
det i spesielle tilfeller ikke blir gitt gjentatt dosering etter 3 måneder, opprettholdes kastrasjonsnivåene
av testosteron likevel i opptil 16 uker hos de ﬂeste pasientene. Hos kvinner vil serumøstradiol være
supprimert rundt 4 uker etter den første depotinjeksjonen og vil forbli supprimert til slutten av behandlingsperioden. Hos kvinner som allerede er supprimert ved bruk av en GnRH-analog, vil suppresjonen
opprettholdes ved terapiendring til Zoladex 10,8 mg. Suppresjonen ledsages av symptomlindring av
endometriose. De ﬂeste pasienter oppnår amenoré. Absorpsjon: Fullstendig. Ingen holdepunkter for
akkumulering ved tilførsel hver 3. måned, men fremdeles biologisk aktive konsentrasjoner etter ca. 3
måneder. Proteinbinding: Bindes i liten grad. Halveringstid: Ved normal nyrefunksjon 2-4 timer; øker
ved sterkt nedsatt nyrefunksjon, men plasmaclearance fortsatt tilstrekkelig til at dosejustering ikke
er nødvendig. Utskillelse: Hovedsakelig i urin. Opprettholdelse av høy plasmaclearance ved nedsatt
nyrefunksjon tyder på et ikke-renalt bidrag, sannsynligvis fra lever. Ingen endring i farmakokinetikk hos
pasienter med nedsatt leverfunksjon.

I dette nummeret av Kirurgen blir 4 hovedgrupper av cancer i
urinveiene omtalt: nyrecancer, urotel/blærecancer, prostatacancer,
testiscancer og peniscancer. I tillegg presenteres en kasuistikk
om testikkelcancer som viser den tverrfaglige tilnærmingen
som kreves for adekvat håndtering av denne kreftformen. Testis
cancer diagnostiseres og opereres også av urologene, men
hovedoppfølgingen skjer hos onkologene.

Pakninger og priser: 1 implantat kr 1384,90. 3 implantater kr 4085,90.
Refusjon: Se Refusjonslisten, L02A E03 - 2 Implantat 3,6 mg.
Ref:
1 Caillot et al. AIDS 2000; 14: 2062-2062
2 CDC and EPINet data. www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/booth/needlestick/annuuusa.html
3 Kaisary AV et al. Comparison of LhRH analogue (Zoladex) with orchiectomy in patients with
metastatic prostate carcinoma. Br J Urol 1991; 67 (5): 502-508
4 Vogelzang et al. Goserelin vs orchiectomy in the treatment of advanced prostate cancer: ﬁnal
results of a randomized trial. Urology 1995; 46: 220-226

ID:Onko 64-08

Zoladex 10,8mg “AstraZeneca”
GnRH-agonist.
C
T: 9a, 43b (Se Vilkår for refusjon)
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Om Cancer vesicae er det
skrevet:
Om raudt kjem frå røyret
der gult skulle gøyse,
då lyt du sjå inn
med langtittarluren
Visst blomkål du finn
må svulsten skjerast;
om innvekst avheng
vidare vøle:
For folk flest rekk det
med høveleg høvling,
men langkomen låking
lyt blærelaus bli!
Og kan dei'kje kuttast,
så send dei til stråling.
Alle må også
fylgjast på ferda!
”Utgitt" på St. Olavs hospital i
forbindelse med internundervisning på urologen
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Tema

Urologisk cancer
I dette nummeret av Kirurgen blir 4 hovedgrupper av cancer i
urinveiene omtalt: nyrecancer, urotel/blærecancer, prostatacancer,
testiscancer og peniscancer. Testis cancer diagnostiseres og
opereres også av urologene, men hovedoppfølgingen skjer
hos onkologene.

Viktor Berge
Oslo Urologiske universitetsklinikk, Aker universitetssykehus

TEMA

TEMA
Figur 3. Radikal prostatektomi med DaVinci robot

I

2006 utgjorde urologisk cancer 24.3%
av alle cancer diagnoser i Norge, der
spesielt insidensen av prostata cancer
har økt kraftig. Cancer utbredelse,
diagnostikk og behandling har endret
seg de siste årene, som følge av
teknologisk utvikling, økende levealder
og endrede levevaner.
Et eksempel på dette er nyrekreft. De
fleste nyresvulster i dag påvises tilfeldig
takket være økt bruk av ultralyd og CT
undersøkelser. Pasienter med diffuse
plager får oftere utført ultralyd eller CT
undersøkelse av abdomen og derfor
øker sjansen for å finne en nyretumor
som tilfeldig funn. Dette gjør at svulsten
opppdages på et tidligere stadium enn
tidligere og resulterer i bedret prognose
etter behandling.
Innføring av laparascopiske teknikker har
også bedret situasjonen for pasienten.
Med laparascopisk nefrektomi er

restitusjonstiden mye raskere med
kortere liggetid på sykehus og mindre
postoperative smerter. I økende grad
gjøres også nefronsparende kirurgi der
man kun gjør partiell nefrektomi og slik
bevarer mest mulig av nyrefunksjonen

Hvis man påviser tidlig, organlokalisert
cancer, er flere behandlingsalternativer
aktuelle. Dette stiller pasienten ovenfor
flere vanskelige valg som han må ta
i samråd med sin urolog (se hoved
artikkel).

Et annet eksempel er prostatakreft. I 1986
kom testen for prostata spesifikt antigen
(PSA) og dette resulterte i en voldsom
økning av prostata kreft insidensen i alle
land der testen ble tatt i bruk. Ingen land
har foreløpig innført systematisk PSA
screening av menn, og foreløpig vet vi
ikke om en slik screening vil redusere
mortaliteten av cancer prostatae.

Prostata cancer undervurdert
Ca 15.000 menn har diagnosen
prostata kreft i Norge. Ofte har
sykdommen kommet for langt til at
radikal behandling kan tilbys. Denne
gruppen trenger tett oppfølging for å
gi tilfredsstillende palliativ behandling.
Sykdommen kan lenge holdes i sjekk
med androgen depriverende behandling,
men etter hvert vil denne slutte å virke
og metastasene progredierer.

Flere og flere menn får imidlertid
målt sin PSA verdi (”vill-screening”).
Ofte resulterer dette i en kaskade av
begivenheter: henvisning til urolog,
prostata bioposi, eventuelt nye
prostatabiopsier og nye PSA kontroller.

Figur 1. Effekt av androgen deprivasjon er tidsbegrenset. Etter
hvert vil androgen insensitive cancer celler få overtaket
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Det har lenge vært et munnhell at
”prostata kreft er noe man dør med
og ikke av”. Dette er en sannhet med
betydelige modifikasjoner. Det dør flere

Figur 2. Alders justert prostata cancer mortalitet

enn 1000 menn hvert år av prostata
cancer i vårt land, og Norge ligger
på verdenstoppen (se fig.2)! Terminal
stadiet av cancer prostata er som
oftest meget lidelsesfylt med behov for
hyppige sykehus innleggelser og stort
behov for analgetica.
For lenge har menn med prostata kreft
stilt bakerst i køen. Ingen annen kreft
gruppe der pasienten har spredning til
skjelettet, følges opp utenfor spesialist
helsetjenesten slik som det er tilfellet
for prostata kreft pasienten. Dette er
i ferd med å endre seg. Sykdommen
får økende publisitet, spennende
forskningsmiljøer finnes allerede og
pasientorganisasjoner med PROFO i
spissen taler cancer prostata pasientens
sak. Teknologiske nyvinninger med mål
å bedre radikal behandling av tidlig
sykdom blir stadig utviklet (eks. High
Intensity Focussed
Ultrasound (HIFU), og robot assistert
kirurgi).

Figur 4. High Intensity Focused
Ultrasound (HIFU): Rectal ultralyd probe
destruerer prostata cancer

Urinblære cancer er ressurskrevende
Kreft i urinblæren er den nest hyppigste
av kreftformene i urinveiene. Dette er en
kreftsykdom som krever store ressurser
fra helsevesenet. Grunnen er at selv om
de fleste pasienter kan behandles på
en enkel måte med transurethral reseksjon av blæretumor(TUR-B), så må de
ha livslang oppfølging for å fange opp
hyppige recidiver som kan oppstå. Dette
medfører mange poliklinikkbesøk og
hyppige re-operasjoner. Den som fant
en test som kunne eliminere cystoscopi
kontrollene, ville spare helsevesenet for
millioner.
For å redusere behovet for reoperasjoner
for overfladisk blære cancer, er det
utviklet photodynamisk diagnostikk
(PDD). Et norsk firma (Photo Cure) er en
pioner når det gjelder PDD. Se fig 5 og
hoved artikkel.
Blærekreft som vokser inn i blære
muskel behandles med cystektomi. Det
er utviklet nye teknikker for

Figur 5. Photodynamisk diagnostikk
(PDD). Bildet viser blæretumores i rødt
sett gjennom cystoscopet. Metoden med
Hexvix og blått lys gir økt sensitivitet i
blære cancer diagnostikk

urinavledning som kan gi bedre
livskvalitet, se hovedartikkel. Jeg vil bare
nevne at disse teknikkene er kompliserte
med større risiko for komp-likasjoner. Så
hvis noen inngrep burde sentraliseres i
Norge, så er det nettopp kontinente
urinavledningsteknikker. Dette synspunkt
deles også av Nesbakken utvalget
(Kreftkirurgi i Helseregion Øst. Dagens
situasjon. Fremtidig funksjons-fordeling,
2004).
Et annet spørsmål blir om sykehus
som skal gjøre cystektomi bør mestre
alle avledningsteknikkene, både enkle
(Bricker) og kontinente (Studer, Wiking
Månson) urinavledninger, slik at det valg
av urinavledning som skal gjøres av
pasient og urolog blir det riktige.
Kvalitetsregistre
I regi av Kreftregisteret og Norsk
Urologisk Cancer gruppe (NUCG) er
det igangsatt et spennende arbeid
med å utvikle kvalitetsregistre også
for urologisk cancer, etter modell
av colorectal cancer registeret.
Informasjon fra dagens Kreftregister
er ikke tilstrekkelig for å bedømme
kvaliteten på den behandling som
gies. Hovedformålene med diagnose-,
behandlings- og oppfølgingsregistre for
ulike krefttyper er kvalitetsevaluering
av behandlingen og forskning.
Pasientene etterspør informasjon om
behandlingskvalitet i større grad enn
før. I tillegg kan helsemyndighetene
gjennom slike registre få viktig
informasjon som kan gi dem et bedre
beslutningsgrunnlag. Det er imidlertid
helt avgjørende at etablering av slike
registre følges opp med midler til
personale som kan bygge opp og
følge opp registrene. Oslo Urologiske
Universitetsklinikk (OUU) ved Aker
––>
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Urologisk cancerforskning
I Norge er det noen få toneangivende
miljøer som bidrar til urologisk
kreftforskning. På internasjonale
urologiske forskningskongresser er
det svært liten deltagelse av norske
urologer, dette i sterk kontrast til kolleger
fra Sverige og Finland som er langt mer
aktive. Forhåpentligvis kan dette bli
bedre i framtiden.

Tverrfaglige team
Tverrfaglige team blir en nødvendighet
hos enheter som skal behandle
kreftsykdom i fremtiden (konfr.
rapporter om kreftbehandling i HelseØst og Helse Sør-Øst). Ved behandling
av urologisk kreft er samarbeidet
mellom urologer og onkologer bare
mer og mer viktig. Det kommer stadig
nye onkologiske tilbud for urologisk
cancer: Taxotel baserte behandlinger
mot hormonresistent prostata
cancer, tyrosin kinase inhibitorer mot
avansert nyrecancer og adjuvant
strålebehandling. Det er derfor viktig at
urologiske avdelinger samlokaliseres
med onkologiske avdelinger slik at
urolog og onkolog lett kan møtes og
planlegge mest mulig tilfredsstillende
behandling. Dette hensynet må ivaretaes
i Hovedstadprosessen!

Translasjonsforskning er et relativt nytt
begrep. Dette er forskning der viten fra
basalforskning testes ut i ”det virkelige
liv”. Basal forskeren kan utprøve sine
in vitro funn på et klinisk materiale.
Et eksempel er påvisning av en tumor
markør i prostata cancer cellelinjer.
Ved hjelp av RNA og DNA analyser på
materiale tatt fra pasienter ved prostata
kirurgi, kan ekspresjonen av den aktuelle
markør testes i prostata preparatet.
Videre kan basalforskeren og klinikeren

Prostata

Fremtidig utvikling av urologisk kreft
Bruk av PSA testen blir stadig mer
utbredt hos den mannlige befolkning.
PSA er den beste cancer markøren som
er påvist til nå. Vi venter spent på om
resultatene fra randomiserte studier vil
gi oss svar på om PSA screening kan
redusere mortaliteten hos pasienter med
cancer prostatae. PSA testen vil uansett
bli tatt av stadig flere menn. Dette skaper
økende behov for urologisk utredning
og oppfølging. I tillegg blir befolkningen
stadig eldre. Kreftregisteret har beregnet
økningen av alle kreftformer fram til
2020. De antar at prostatakreft vil øke
med 39%, nyrecancer hos menn med
61%, nyrecancer hos kvinner med 23%,
blærecancer hos menn med 28% og hos
kvinner med 22%.
Behovet for urologiske poliklinikker og
avdelinger vil derfor øke. Allerede i dag
er ventetiden for poliklinisk undersøkelse
uakseptabel lang mange steder. For
å avlaste urologiske poliklinikker på
sykehus, burde det derfor opprettes flere
hjemler for urologer utenfor sykehus
(avtalespesialister). Vi burde lære av
gynekologene som har langt flere avtale
hjemler enn urologene g

Arimidex® er den eneste aromatasehemmeren som har vist
økt effekt sammenlignet med tamoksifen, flere år etter avsluttet
adjuvant behandling.*
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sammen studere relevansen av markør
ekspresjonen på prognose. Oppbygging
av biobanker er helt sentralt i denne
forskningen. For å fremme urologisk
forskning i Norge er det viktig at slike
miljø stimuleres og kanskje samordnes.

Pasienter (%)

TEMA

universitetssykehus har kommet langt
i utviklingen av et kvalitetsregister og
biobank. Her finnes kliniske data og
cancer prostata vev fra pasienter operert
med radikal prostatektomi helt tilbake
fra 1994.

Det du gjør først
– betyr mest!
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*) Effect of anastrozole and tamoxifen as
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100-month analysis of the ATAC trial.
The Lancet Oncology 2008; 9(1): 45-53.
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Figur 6. DNA micro array: Metode som
basalforskere bruker på prostata cancer
vev i jakten på bedre prognostiske
markører. Intenstiteten og fargen av hver
spot gir informasjon om mengden av et
spesifikt gen i vevet som testes.
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Ultralyd probe

Biopsi nål

Figur 7. Transrectal ultralyd veiledet
prostata biopsi er en prosedyre som øker
betydelig ved urologiske poliklinikker
fordi stadige flere menn tar PSA prøve.
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Radikal behandling
av Cancer Renis
- En oversikt for kirurger

F

or oss kirurger er dette fortsatt en sykdom hvor vi (ene og alene) er de som
kan tilby pasientene kurativ behandling. Ny
behandling med thyrosin-kinaseinhibitorer
har ikke endret på dette faktum.

Epidemiologi og Risikofaktorer
I Norge ble det i 2006 meldt 529 nye
tilfeller av kreft i nyre (ikke iberegnet kreft
i nyrebekken). Dette utgjør ca. 2,2% av
nyinnmeldte kreftsvulster i Norge i 2006
[1]. I 2004 døde 250 pasienter av nyrekreft,
hvilket utgjør ca. 2,4% av alle kreftdødsfall
i Norge [1]. Det har vært en økning i
incidensen av RCC i de siste tiårene. For
menn har incidensen pr 100.000 gått opp
fra 6-7 til 8-9 de siste årene [1].
Det foreligger en mann:kvinne-ratio på 1,5 2 : 1. I de fleste publiserte større materialer
ligger gjennomsnittsalderen ved diagnose

Figur 1a. CT snittet viser en 10 cm
stor svulst i hø. nyre. Man ser også en
tumortrombe som vokser helt inn til Vena
Cava Inferior (VCI).

på 60-65 år. Sykdommen er sjelden før 40
års alder. Insidensen av nyrecellecarcinom
viser geografisk variasjon. De høyeste
insidensratene er påvist i Øst-Europa og
Nord-Amerika.
De aller fleste tilfeller av nyrecellekarsinom er sporadiske. Men en liten andel
er forårsaket av familiære genetiske
forandringer. Mest kjent er Von HippelLindaus sykdom. Pasienter med
langtkommen nyresykdom (End-Stage
Renal Disease) har økt forekomst av
nyrecellekarsinom (RCC) i forhold til
normalbefolkningen. Særlig gjelder dette i
de yngre aldersgrupper med slik nyresvikt.
Særlig ser man overhyppighet hos
nyretransplanterte og dialysepasienter som
har sine native nyrer intakt.
De to best dokumenterte risikofaktorene
for nyrecellekarsinomer er tobakk og
overvekt. Blant andre mulige risikofaktorer
som har blitt forsøkt koplet til utviklingen
av nyrecellekarsinom er næringsmidler,
yrke, langvarig antihypertensiv medikasjon,
alkohol, stråling, analgetika og nyrestener.
Det er imidlertid ikke påvist noen sikker
etiologisk sammenheng mellom noen av
disse faktorene og nyrecellekarsinom

Figur 1b. Dette snittet er hentet nedenfor
nyren. Her er det tydelige, store
utvidete vener som ikke skal være der.
Sammenholdt med forrige bilde tyder da
alt på at Vena Renalis er obliterert og all
venøs drenasje skjer via andre vener.

Figur 1. CT-undersøkelse av en pasient som viser nytten av god
preoperativ diagnostikk før kirurgi på avanserte nyresvulster.

a) Klarcellet nyrecellekarsinom

b) Papillært nyrecelle karsinom

c) Kromofobt nyrecellekarsinom

Bilde 2. Ulike histologiske typer av nyrecellekarsinom (Bilder utlånt av patolog Leif Bostad). De ulike typene representerer
sannsynligvis helt ulike sykdommer, hvilket nå er i ferd med å få betydning for behandlingen av metastaserende nyrecellekreft.

Klinikk - symptomer
I løpet av de siste 20 årene har presentasjonsformen for nyrecancer endret seg
betraktelig. Mens man tidligere oppdaget
nyrekreft ved den klassiske triaden (se
senere) av symptomer, så er man i dag
mer opptatt de tilfeldig påviste svulstene.
I løpet av de siste 10 årene har antallet
tilfeldig oppdagede svulster gradvis økt, og
i enkelte studier er det angitt at de tilfeldig
oppdagede svulstene nå utgjør over 60%
Utviklingen er tydelig også i Norge, vi
påviste nær en dobling i forekomsten av
tilfeldige svulster fra perioden 1978-1987
til perioden 1988-2000 [2]. De fleste er
enige om at årsaken ligger en betydelig
mer utbredt bruk av Ultralyd og CTundersøkelser. Ca. 1/3 av pasientene har
frem til nå, først blitt diagnostisert etter at
de har metastasert.
Den klassiske triaden av symptomer
ved nyrekreft er hematuri, flankesmerter
og palpabel tumor. Dette forekommer
sjeldent i dag. Ett eller flere av disse
tre hovedsymptomene forkommer i
til sammen ca. 50% av pasientene.
Hvorvidt pasientene har symptomer er
av prognostisk betydning. Som gruppe

Figur 1c. Her er et reformattert bilde i
sideplan. Foregående bilder betyr at
primær tilgang til nyrearterien lateralt for
VCI kan bli vanskelig. Planlagt tilgang
mellom VCI og Aorta er en mulighet
for å sikre tidlig kontroll over arteriell
tilførsel av blod til svulsten. Bildet her
viser at det foreligger 2 separate arterier
som passerer bak VCI rett nedenfor
innmunningen av venstre nyrevene.

har tilfeldig oppdagede svulster bedre
langtidsoverlevelse [2]. Dette fordi disse
svulstene er mindre og i lavere stadier enn
de svulstene som har gitt symptomer.
Diagnostikk
Pasienten bør gjennomgå en grundig
anamnese og en generell klinisk
undersøkelse. Gjennom anamnesen bør
man spesielt legge vekt på å få fram om
pasienten har symptomer på metastatisk
sykdom, det være seg smerter i skjelett,
eller generelle allmennsymptomer (mulige
paraneoplastiske syndromer). Slike
opplysninger vil ofte medføre en mer
ekstensiv billedmessig utredning.
Diagnostikken er basert på radiologiske
undersøkelser, og i hovedsak CT. Ultralyd
har sin hovedindikasjon i den primære
utredningen av pasienten. En positiv
ultralydundersøkelse bør alltid suppleres
med en CT-undersøkelse.
CT er det viktigste verktøy med hensyn
både på diagnose og i preoperativ
planlegging hos nyrecancerpasienter.
Standardprosedyre for CT-undersøkelse
av nyretumores er en undersøkelse hvor
man gjør CT-opptak i alle kontrastfaser.
CT gir opplysninger om forstørrede
lymfeknuter, svulstenes størrelse og
eventuelle innvekst eller metastaser i
nærliggende organer (f.eks binyrene og
leveren) og gir informasjon om funksjonen
til den kontralaterale nyren. Moderne CT
gir svært god informasjon vedrørende
eventuelle tumortromber i venesystemet,
og det kan fremstilles arteriogrammer til
nytte i den preoperative planleggingen før
nyrereseksjon.
MR er ikke førstevalg i diagnostikken ved
nyrecellecancer. Undersøkelsesmetoden
har imidlertid mange av de samme
mulighetene som CT, og har hovedindikasjon der hvor det foreligger
kontrastallergi, nyresvikt, samt enkelte
tilfeller av lokalavansert sykdom med eller
uten innvekst i vener
Biopsering av svulster i nyren brukes ikke
dersom man har tenkt å operere pasienten.
Blant svulster som er større enn 4 cm i

diameter viser undersøkelser at < 10%
er benigne [3], mens det i studier som
omfatter mindre svulster rapporteres om
en frekvens av benigne svulster opp til 2530% [4]. Bruken av biopsi er mye diskutert,
og det kommer etter hvert rapporter
om at man kan oppnå gode resultater i
forhold til å påvise cancer. Det er imidlertid
velkjent at nyresvulster er histologisk svært
heterogene, og hvorvidt en nålebiopsi eller
to er representativ for histologisk gradering
av svulsten som helhet, er ikke klarlagt.
Dersom det foreligger tegn på
inoperabilitet og man vil avstå fra operativ
behandling, skal nyren biopseres for å
fastslå diagnosen og subtypen (og at
man ikke skal overse et lymfom). Dette er
spesielt viktig etter at thyrosinkinasene
(Sunitinib og Sorafenib) ble tilgjengelige.
Disse er nemlig i alt hovedsak virksomme
ved den klarcellete subgruppen.
Av øvrig preoperativ utredning bør
det gjøres CT thorax for å se etter
lungemetastaser. Så god diagnostikk
som mulig bør gjøres på forhånd, slik
at ”stagingen” blir mest mulig korrekt. I
endel tidligere arbeider har man sett en
høyere andel tidlige recidiv i det laveste
stadiet enn i moderne materialer. En av
forklaringene er at i de nyeste er det gjort
CT thorax preoperativt og man har silt bort
pasienter med allerede tilstedeværende
metastaser. Disse ble tidligere oppfattet
som radikalt behandlet på bakgrunn av
negativt Rtg. Thorax, og ”oppdagelse” av
lungemetastaser ved tidlige kontroller er
feilaktiv oppfattet som residiver.
Skjelletscintegrafi er indisert
dersom pasienten har symptomer
på skjelettmetastaser, men er
egentlig en dårlig under-søkelse ved
nyrekreftsykdommen. Skjellett-scintegrafi
er best ved osteskler-otiske metastaser som
f.eks ved Ca. prostatae, men ikke så bra ved
den osteo-lysen som nyrekreftmetastasene
forårsaker. MR kan i så tilfelle være et
godt alternativ. MR-protokoller utviklet for
diagnostikk ved myelomatose, har vært
benyttet i aktuelle tilfeller ved vårt sykehus
hos denne pasientgruppen.

Alle opplysninger samles før operasjonen,
og man gjør en vurdering av operabilitet.
Generelt vil store tumores ofte ha
radiologiske tegn til mulig innvekst i andre
organer som i realiteten ikke er tilstede,
og dersom ikke det foreligger andre tegn
til avansert sykdom, vil mange av disse
bli kirurgisk eksplorert. Figur 1 viser en CT
serie som demonstrerer viktigheten av å
studere CT undersøkelsene preoperativt for
å planlegge operasjonen.

TEMA

TEMA

Få sykdommer kan fremvise en spennvidde som nyrekreftsykdommen. Vi ser alt fra små tilfeldig oppdagete svulster på 1-2 cm som
sitter i nyrebarken til store (> 20 cm) svulster med innvekst i Vena
Cava opptil høyre atrium. Få kreftsykdommer kan ha så lange
sykdomsfrie intervaller som denne. Ved egen avdeling hadde vi nylig
en pasient som fikk påvist residiv 36 år etter radikaloperasjonen.

I denne artikkelen tar jeg for meg den
kirurgiske radikalbehandling av sykdommen, og også epidemiologi, klinikk, diagnostiske aspekter og klassifikasjonssystemer jeg mener kirurger som kommer i
kontakt med nyrekreft bør kjenne til. Kirurgi
ved metastaserende nyrekreft blir ikke
omtalt i denne oversikten.
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Klassifisering av RCC
TNM-systemet brukes for å stadieinndele
nyresvulster både i daglig klinisk bruk og
i forskningssammenheng. TNM-systemet
beskriver den anatomiske utbredelsen
av svulsten, men også det generelle
utbredelsesnivå av sykdommen. TNMsystemet har blitt revidert flere ganger
og i dag bruker man 2002-revisjonen
[5]. Basert på TNM-klassifikasjonen kan
hver enkelt tumor bli plassert i et av de
fire stadiene som angir prognose. Andre
klassifikasjonssystemer (som f.eks.
Robsons klassifikasjonssystem) bør ikke
lenger benyttes. 2002 revisjonen av TNMsystemet er ikke optimal, og særlig innen
T3 stadiet ser det ut til å være behov for
kommende revisjoner.
Vi bruker videre WHO- inndelingen
for å inndele i ulike undergrupper av
nyrecellekreft. Den vanligste subtypen er
klarcellet nyrecellekarsinom, som utgjør ca.
70% av nyrecellekarsinomene. Her er det
viktig å merke seg at alle svulster i denne
gruppen skal ansees som maligne uansett
størrelse. WHO anbefaler at Fuhrman
kjernegradering [6] benyttes for å si noe
om hissighetsgrad. Den høyeste graden
som påvises skal angis.
Den nest vanligste gruppen av
nyrecellekarsinomer er de papillære (ca.
15-20%). Det blir anbefalt å inndele de
papillære nyrecellekarsinomene i type 1
og 2 basert på celle- og kjernemorfologi.
Den prognostiske betydningen med
dårligere prognose for type 2 synes å
være uavhengig av grad og stadium. WHO
angir at papillære nyrecellekarsinomer
––>
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også kan graderes etter Fuhrman. Den
kromofobe varianten av nyrecellekarsinom
(utgjør ca 5-10%) blir ofte hevdet å ha en
bedre prognose enn både klarcellet og
papillær type. Dette er imidlertid usikkert,
ettersom mye av den prognostiske verdien
av subtypen forsvinner når man justerer
statistisk for stadium. Det er usikkert om
gradering etter Fuhrman innen denne
subgruppen er av betydning, idet dette
ennå ikke er fullgodt validert.

Pr i dag er imidlertid rutinemessig fjerning
av samsidig binyre unødvendig. En god
preoperativ CT undersøkelse, vil i de
fleste tilfellene avklare innvekst i binyrene.
Unntakene hvor binyren bør fjernes, er
ved svulst i øvre pol, som er assosiert med
direkte innvekst i binyret. Ved svært store
svulster, som har antatt overhyppighet av
metastaser til binyret, bør adrenalektomi
også vurderes.
Lymfekjerteltoilette er ikke nødvendig
dersom det ikke foreligger noen
klinisk eller radiologisk mistanke om
lymfeknutemetastaser, og gir heller ingen
overlevelsesmessig fordel.
Et spesielt aspekt ved nyrecellekreft
er forekomsten av tumortromber som
kan vokse inn i sentrale vener. Dette
foreligger i 4-10% av tilfellene. 90%
av pasientene med tumortrombe har
det høyeste nivå på tromben under
diafragma. Av de 10% som går over

14

Fortsatt er radikal nefrektomi standard
behandlingen ved unilateral RCC og
normal kontralateral nyre. Nyrereseksjon
(blir oftest forkortet NSS etter engelsk:
Nephron Sparing Surgery) blir imidlertid i
økende grad benyttet ved RCC, og vi deler
indikasjonene for NSS inn i imperative,
relative og elektive. Imperativ indikasjoner
er solitær nyre (anatomisk eller funksjonelt)
og bilateral RCC. Gruppen av relative
indikasjoner kan deles i to. Den første
gruppen er pasienter som har sykdommer
hvor nyresvikt i større eller mindre grad har
manifestert seg, og valget av NSS gjøres
for å unngå dialyse. Den andre gruppen
er pasienter som ikke har påvist nedsatt
nyrefunksjon på operasjonstidspunktet,
men som har sykdommer som Diabetes
Mellitus, hypertensjon m.fl hvor nyreskade
kan komme på et senere tidspunkt i
livet. Den elektive gruppen består av
pasienter med en helt normal fungerende
kontralateral nyre.
For svulster ≤ 4,0 cm i diameter er
det like gode resultater med tanke på
langtidsoverlevelse ved NSS som ved RN.
Sammenlikner man resultatene etter NSS
ved elektive og imperative indikasjoner,
viser det seg at både komplikasjons-

Bilde 3a. Urologiske kirurger i ferd med å utføre laparoskopisk radikal nefrektomi på
pasientens venstre side

og residivfrekvensen er høyere i den
imperative gruppen. Dette kan skyldes
at den imperative gruppen ofte består
av større svulster. Det finnes materialer
hvor NSS er utført på svulster opptil 7 cm,
med gode resultater. Det må påpekes at
det ved NSS foreligger 2-6% sjanse for
cancer residiv i den delen av nyren som
står igjen. Dette er mest trolig på grunn
av multifokalitet, og ikke ufrie kirurgiske
reseksjonsrender. Det ser videre ut til at
slik multifokalitet er mest utbredt blant
de papillære svulstene, men her er ikke
siste ord sagt. Det ser ut til at tykkelsen på
reseksjonsranden ved NSS er uvesentlig,
så lenge den er fri.
Radikal nefrektomi har komplikasjoner
i 15-30% av tilfellene. Sårinfeksjoner,
pneumonier og blødninger er de vanligste.
Det er fortsatt 30-dagers mortalitet ved
RN, og denne er avhengig av hvilken
pasientgruppe man selekterer. I større
nasjonale (Storbritannia, USA, Island)
studier ligger den på ca 2% [8,9]. Jo
mer avanserte svulster man opererer, jo
høyere mortalitet ser man. De samme
komplikasjoner sees ved nyrereseksjon,
og i tillegg kommer et antall vanligvis
forbigående urinfistler i tillegg (ca. 10%).
Ved forekomst av tumortromber er
komplikasjonsfrekvensen høyere (20-30%)
og en 30-dagers mortalitetsrate på 2-8% er
rapportert
I de siste 10 årene har laparoskopisk kirurgi
blitt mer og mer utbredt. Laparoscopisk
radikal nefrektomi anses i dag som et
standardinngrep ved RCC i stadium T1-3a.
Dette er i dag et inngrep som utføres
mange steder i Norge. Sykehus som i
fremtiden har tenkt å drive nyrekreftbehandling, må nok i løpet av kort tid
beherske denne metoden. Laparoskopisk
NSS er mer komplisert pga

operasjonstekniske problemer med for lang
varm iskemitid i nyret, og har ikke status
som standardinngrep.
Noen form for adjuvant behandling til
kirurgi, har ikke noen plass i standardbehandlingen.
Innføringen av NSS og laparoskopi har
tildels kommet samtidig i løpet av det
siste tiåret. Metodene konkurrerer delvis
om de samme pasientene. Det er de små
svulstene som bør behandles med NSS,
men samtidig er det disse som foretrekkes
til innføring av laparo-skopisk nefrektomi
som metode ved ulike avdelinger. I hvor
stor grad nyrer med resektable svulster er
blitt ofret til fordel for en laparoskopi, vet
vi lite om foreløpig. Imidlertid bør vi tenke
over at i en stor studie hvor man så på
pasienter behandlet med NSS og RN som
var ”matchet”, så var det dobbelt så mange
i RN gruppen som fikk nyresvikt i løpet av
oppfølgningen [10]. Særlig for de pasienter
som har potensielt nyreødeleggende
sykdommer er det viktig at man tenker over
denne problemstillingen.
Ved mindre svulster som ligger
komplisert til i nyret, skal man også
huske på at ”benkekirurgi” ved
transplantasjonsenheten på Rikshospitalet
er en mulighet som bør overveies før
endelig beslutning om nefrektomi fattes.
På grunn av de mange små svulstene
som i dag oppdages så er det flere
eksperimentelle metoder som prøves
ut internasjonalt i dag: Cryobehandling
(frysebehandling), percutan
radiofrekvensablasjon (radiobølger) og
HIFU (UL-metode). Felles for disse er at det
mangler lengre langtidsstudier med tanke
på hvor effektive de er. I dag anbefales de
bare til bruk hos pasienter hvor åpen eller
laparoskopisk kirurgi er svært risikopreget.
Nettopp denne siste gruppen av
pasienter utgjør en vanskelig utfordring
for urologen. Som tidligere påpekt er
RN og NSS inngrep med mortalitet og
en ikke ubetydelig morbididtet. Kirurgi
på små, tilfeldig oppdaget svulster hos
gamle og syke pasienter kan vise seg
å være overbehandling med alvorlige
konsekvenser for pasienten. Det foreligger
ikke så mange studier, men de som
foreligger, tyder på at svulster inntil 4
cm i hovedregel vokser svært sakte (0-3
millimeter pr år) [11]. En litt avventende
holdning til kirurgi kan i mange tilfeller
være riktig. Ved svulster som viser tegn
til betydelig vekst, kan ”utsatt kirurgisk
primærbehandling” gjennomføres uten at
dette ser ut til å gi noen dårligere prognose
for pasienten. Foreløpig upubliserte
data fra egen avdeling tyder på at en slik
handlingsmåte gir gode resultater for
denne pasientgruppen.

Bilde 3b. Kirurgens perspektiv ved
laparoskopisk radikal nefrektomi

Bilde 4. Et RN-(Radikal nefrektomi)
preparat slik det ser ut før oppskjæring
og fiksering. Gerotas fascie er intakt over
svulsten. Den gule knappenålen markerer
ureter, den blå markerer nyrevenen og
den røde (Vanskelig å se) viser arterien.

Bilde 5. Den typiske snittflaten på et 11
cm stort klarcellet nyrecellekarsinom.

Overlevelse etter radikalbehandling
Overlevelsen er avhengig av patologisk
tumorstadium. Femårsoverlevelse i ulike
materialer ved stadium I svulster etter
radikalbehandling er 90-95%. Tilsvarende
for stadium II er 71-89%, og for stadium III,
37-67%. Ved samtidige tumortromber ligger
5 års overlevelse etter operasjon på 3968%. Overlevelsesprosenten stiger dersom
det ikke foreligger samtidig invasjon i
perinefrisk fett eller nyrehilus. For stadium
IV er tilsvarende overlevelse 10-20% etter
5 år. Som nevnt i innledningen er det
ikke sjeldent at det går lang tid mellom
primæroperasjon og residiv.

på sykehusets nettsider (http://www.helsebergen.no/avd/kirurgiskklinikk/diagnose/
primaert_radikalbehandlet_nyrekreft.htm),
og fastleger som har pasienter som skal
følges opp etter radikalbehandling kan
bruke dette i oppfølgningen. Vi mener at
vi ved dette gir pasientene en tilpasset
og like bra oppfølgning som tidligere, og
samtidig kan vi benytte polikliniske timer til
vurdering av nyhenviste pasienter g

Noen studier tyder på at ca. 10% av
pasientene som er residivfrie 10 år etter
primær operasjonen, vil utvikle senere
metastaser.
Kontrollrutiner etter radikalbehandling
Hovedgrunnen til å kontrollere er å fange
opp de pasientene man kan tilby ytterligere
behandling. Klinisk undersøkelse,
blodprøver (Hb, SR, leverprøver og
kreatinin) og rtg. Thorax er standard ved
alle stadier. T3-4 svulster bør få gjort CT
med tanke på lokale recidiv. Nyrereseksjon
må kontrolleres med CT av nyreresten.
Kontroll utover 5 år er neppe indisert.
Internasjonal litteratur inneholder lite
dokumentasjon for at noe spesifikt
kontrollopplegg er bedre enn andre.
EAU-guidelines inneholder få spesifikke
anbefalinger utover det generelle [12].
Ved egen avdeling har vi imidlertid
utviklet et eget kontrollprogram for
disse pasientene hvor vi ved hjelp et
scoringssystem (Leibovich-score [13])
beregner pasientenes risiko for residiv, og
kontrollerer dem i henhold til dette ved
hjelp av tre ulike kontrollskjemaer. For de
pasientene som har lavest risiko for residiv
blir de fleste av kontrollene overlatt til
fastlegen. Kontrollprogrammet ligger ute

TEMA

TEMA

Radikal behandling av lokalisert
nyrecellekreft
Helt siden midt på 60-tallet, da Robson,
Churchill og Anderson publiserte sine
resultater ved radikal nefrektomi (RN), har
dette vært standardbehandlingen ved RCC
[7]. Man har brukt transabdominal eller
retroperitoneal tilgang. Man går sentralt og
avligerer karstilken først, før man fjerner
nyret med omliggende fettvev og binyre
enbloc. Fortsatt er dette metoden både ved
åpen og laparaskopisk nefrektomi.

diafragma, går helt inn i det høyre atriet.
Av pasienter med påvist tumortrombe har
ca 50% enten lymfeknutemetastaser og/
eller fjernmetastaser. Av pasienter som
verken har lymfeknutemetastaser eller
fjernmetastaser, så har en betydelig andel
(22-60%) tumorinvasjon i perinefrisk fett
eller i nyrehilus. Disse har ofte en aggressiv
sykdom, med betydelig risiko for tidlige
residiv. Den siste fjerdedelen, som da
verken har spredning av sykdommen
lokalt eller generelt, har imidlertid god
prognose. Kirurgien ved tumortromber
er radikal nefrektomi med trombektomi.
Dette gjøres ofte i samarbeid med andre
spesialiteter som karkirurger, leverkirurger
eller thoraxkirurger.
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– en oversikt for kirurger

B

Etiologiske faktorer
Årsaken til blære kreft er i prinsippet
carcinogener og co-carcinogener som
utskilles i urinen og som påvirker et
urotel med en cytogenetisk cancerdisposisjon. Røyking er den viktigste
enkeltfaktoren vi kjenner til og øker
risiko med 2-4 ganger. Hos 30-50% av
pasientene er røyking en viktig utløsende
faktor. Røykestopp nytter, selv om det
går mange år før risikoen da er nede på
gjennomsnittet. Yrkeseksponering i visse
kjemiske og metallurgiske industrier har
også vært i fokus. Verken alkohol eller

kaffe synes å være risikofaktorer. Danske
bryggeriarbeidere med et ølkonsum
på 2-2,5 liter pr. dag viste ingen økt
forekomst av blærecancer i forhold til en
kontrollgruppe! Tidligere kjemoterapi og
strålebehandling gir økt risiko, men betyr
kvantitativt lite. Mht. arvelig disposisjon
gir hereditær non-polypøs coloncancer
(HNPCC) økt risiko for urotelcancer i
nyrebekken og ureter, men merkelig nok
ikke i blære.
Klassifikasjon
Som allerede nevnt, er blærecancer
en svært heterogen kreftform, og
behandlingen er helt avhengig av en
klassifikasjon av sykdommen. Dette
innebærer bestemmelse av særlig
svulstens T-kategori (fig.1) og graden av
cellulær atypi. WHO grad 1-3 har vært
standardgradering i årtier, men et system
med inndeling i bare lav- og høygradig
malign tumor er på vei inn. Klassifikasjon
er obligatorisk ved alle tilfelle av
nyoppdaget blærecancer og er en av
hensiktene med primærbehandlingen
(se nedenfor). Det viktigste skillet i
T-kategori går mellom T1 og T2 . Derav
følger to hovedgrupper av svulster:
Ikke-muskelinvasive og muskelinvasive
svulster (tidligere kalt hhv. overfladiske
og infiltrerende). Behandlingen av disse
to hovedgruppene er helt forskjellig.
Spesielt må også nevnes carcinoma
in situ (Tis) som en potensielt farlig
sykdom. Den kan forekomme alene eller
sammen med eksofytisk tumor og kan
virke uskyldig. Likevel kan den etter hvert
infiltrere i dybden uten at den vokser
som intraluminal tumor. Dermed kan
den unnslippe ordinær endoskopisk
diagnostikk da epitel med
Tis ikke alltid visuelt
skiller seg klart fra
normalt urotel.

Figur 1. Skjematisk fremstilling av de ulike T-kategorier av
blærecancer.
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Diagnostikk
De aller fleste blærecancerpasientene
diagnostiseres
som følge av en
hematuriutredning. Ved
makroskopisk hematuri
finnes blærecancer
hos 10-30% av
pasientene, avhengig
av om hematurien er
ledsaget av symptomer
eller ikke. Norsk
Urologisk Cancer
Gruppe har anbefalt

4 uker som maksi-mal ventetid for
spesialistutredning av makrohematuri.
Ved asymptomatisk mikrohematuri
finnes blærecancer så sjelden (ca. 0,5%)
at screening med stix ikke er anbefalt.
Likevel kan rutineundersøkelse av urinen
være indisert hos visse risikogrupper
som storrøykere og enkelte personer
i risikoyrker. Ca. 10% av pasientene
diagnostiseres på annet grunnlag enn
hematuri. Spesielt skal man tenke på
blærecancer hos eldre kvinner med
terapiresistente urinveisinfeksjoner, og
disse har da gjerne en invasiv cancer.
Generelt øker irritative symptomer fra de
nedre urinveier risiko for at invasiv svulst
foreligger.
Standardutredningen av hematuri har
i mange år vært billeddiagnostikk med
urografi og ultralyd nyrer etterfulgt av
cystoskopi. Nå er imidlertid CT-urografi
i ferd med å erstatte urografi/ultralyd i
denne utredningen. Også cystoskopien
endrer seg da fleksible skop har kommet
som et alternativ til de stive skopene.
Fordelene med de fleksible skopene er at
pasientene kan undersøkes på en vanlig
benk uten beinholdere. Undersøkelsen
kan også være mindre ubehagelig for
pasienten, særlig for menn, og tilgjengeligheten til vanskelige steder i blæren
kan være bedre. Likevel medfører disse
skopene høyere kostnader enn stive
skop. Cystoskopifunnene må beskrives
systematisk og standardisert da visse funn
har både terapeutiske konsekvenser og
prognostisk verdi. Det gjelder forhold som
tumorstørrelse, lokalisasjon, multiplisitet,
bredbaset/smalstilket, papillomatøs/solid.
Urincytologi kan anvendes som et
supplement ved usikre cystoskopifunn,
men har dårlig sensitivitet for lavgradige svulster (ca. 30%) og bedre for
høygradige svulster (ca. 60-70%).
Derimot er spesifisiteten nær 100%. Ved
pågående makrohematuri har cytologi
ingen verdi. Det er også lansert ulike
urintester, som påviser tumorrelaterte
produkter i urin. Dette er bed-side-tester
eller laboratorietester.Noen av disse
har ganske høy sensitivitet (70-90%),
men spesifisiteten er for lav til å kunne
erstatte cystoskopiutredningen og
cytologi eller anvendes i screening av
risikogrupper. De kan muligens brukes i
recidivoppfølgingen, alternerende med
cystoskopikontroller.

Initial behandling
Alle nyoppdagete blæresvulster, uavhengig av klinisk T-kategori, gjennomgår
først den velkjente transurethrale
reseksjonen (TURB). Inngrepet er
terapeutisk for ikke-muskelinvasive
svulster og bidrar til bestemmelse av
T-kategori ved alle svulster ved at
histopatologi beskriver evt. dybdevekst.
I tillegg får vi gradering. Sammen med
TURB hører bimanuell palpasjon av
blæren som ledd i bestemmelse av klinisk
T-kategori. Man vurderer om blæren
er bevegelig eller fiksert, og dette har
vist seg som mer nyttig enn CT/MR i
operabilitetsvurderingen av selve blæren
for radikaloperasjon. Etter denne primære
prosedyren er da ikke-muskelinvasive
svulster som regel ferdigbehandlet
og går inn i et kontrollopplegg, mens
muskelinvasive svulster må vurderes for

radikalbehandling. Det er likevel unntak
fra dette generelle opplegget.

poliklinisk/dagkirurgisk. Større recidiv må
gjennomgå ny TURB.

Videre opplegg for ikke-muskelinvasive
svulster
Denne svulstkategorien omfatter
T-kategoriene Tis, Ta og T1 (fig.1) og utgjør
75-80% av nyoppdagede blæresvulster.
Disse svulstene karakteriseres av en høy
recidivtendens, men også en viss tendens
til progresjon til muskelinvasiv sykdom.
Ca. 70% av pasientene vil få en eller flere
recidivepisoder. Ta- svulster med lav
malignitetsgrad/WHO grad 1-2 recidiverer
gjerne som samme type svulst, mens
høygradig maligne/WHO grad 3 T1
svulster (T1G3) kan både recidivere og
progrediere. Forhold som tumorstørrelse,
multiplisitet og samtidig forkomst av
Tis er forhold som øker recidivrisiko.
Recidivrisiko varer i prinsippet livet ut,
men for lavgradige Ta-svulster er den
svært lav etter 5 år. Det foreligger egne
tabeller for å estimere risiko både for
recidiv og progresjon.

T1G3-svulster må gjennomgå en ny TURB
ca. 6-8 uker etter den første TURB for å
sikre at T1-stadiet virkelig er korrekt. I
opptil 25% av tilfellene vil man da finne
muskelifiltrasjon eller man kan enda
hyppigere finne resttumor som fortsatt er
T1. Først etter denne andre TURB vil videre
opplegg bli bestemt.

For å redusere risiko for recidiv er det
i dag god dokumentasjon for å gi en
enkeltinstillasjon av et cytostatikum
intravesikalt innen 6-24 timer etter
TURB. Urotelcancer har en tendens til
imlantasjon, og hensikten med dette
opplegget er å hindre tidlig recidiv som
følge av at løsrevne tumorceller ved TURoperasjonen implanteres og gir ny tumor.
Dette opplegget er vel nå innført ved de
fleste avdelinger her i landet. Recidivrisiko
de første 1-2 år blir da redusert med ca.
40%. Den langsiktige recidivrisiko og
progresjonsrisiko påvirkes ikke av dette
opplegget.
Etter den initiale TURB med postoperativ
cytostatikainstillasjon vil pasienter med Tasvulster gå inn i et kontrollopplegg med
cystoskopier med gradvis økende intervall
hvis recidiv ikke påvises. For de fleste er
dette opplegget livslangt. Små recidiv av
åpenbart helt overfladiske tumores kan
elektrokoaguleres eller laserkoaguleres

Bilde 2. Bildet til venstre viser cystoskopi i vanlig hvitt lys med en meget svakt synlig
svulst øverst i bildet. Til høyre er samme område undersøkt med PDD. Den utydelige
svulsten vises nå klart ved rød fluoresens, og i tillegg ser man en fluoreserende svulst
nedenfor, som ikke var synlig i bildet til venstre.

Recidiv-/progresjonsprofylakse
For å redusere risiko for recidiv har man
ved risikosvulster i mange år anvendt
ulike regimer med instillasjonsbehandling
i blæren. Felles for disse oppleggene er
6 ukentlige blæreinstillasjoner etterfulgt
av mindre hyppige instillasjoner (vedlikeholdsbehandling) over en periode på 1-3
år. Behandlingen er poliklinisk, vanligvis
som en sykepleierkonsultasjon, og
aktuelle substans holdes i blæren min.
1 time. Hvis cystoskopikontrollene viser
behandlingssvikt (recidiv), avbrytes
vanligvis opplegget. Flere typer cytostatika er anvendt i slike opplegg, og
responsraten for de beste har vært ca.
50-60% recidivfrihet i 3-5 år etter avsluttet
behandling. Problemet er altså at effekten
ikke er spesielt langvarig.
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lærecancer er den fjerde hyppigste
kreftformen blant menn i Norge etter
prostata-, lunge- og coloncancer og den
sjette hyppigste totalt. Sykdommen er
ca. 3 ganger så hyppig blant menn som
hos kvinner og forkommer sjelden før 50
års alder. Iflg. Krefregisteret var det 1263
ny tilfelle av cancer i ureter, blære og
urethra i 2005, og majoriteten (anslagsvis
1150) var lokalisert til blære. Dette er en
svært heterogen sykdom med variabel
prognose. De fleste pasientene har
gode langtidsutsikter, men krever likevel
langvarig spesialistkontroll og en god
del recidivbehandling. Faktisk lever i dag
over 10000 pasienter med sykdommen,
og nesten 3500 har hatt diagnosen i
over 10 år. Et mindretall av svulstene
har et mer aggresivt sykdomspotensiale
med behov for en nokså inngripende
og ressurskrevende primærbehandling.
Internasjonale tall har vist at blærecancer
faktisk er den mest kostbare kreftformen
for samfunnet. Det foreligger nasjonale og
europeiske retningslinjer for hånd-tering
av denne sykdommen.

En svakhet ved cystoskopi er at carcinoma in situ er vanskelig å se i et
ordinært hvitt lys. Veldig små svulster
er også lette å overse. Fotodynamisk
diagnostikk (PDD) er da til god hjelp. En
substans (hexaminolevulinat) innstilleres
i blæren før undersøkelsen og gir en
akkumulering av porfyriner selektivt i
urotelcancercellene. Når blæreveggen
belyses med et blått lys, vil da svulstene
fluoresere rødt som en kontrast til den
blå bakgrunnsbelysningen av normalt
urotel (fig.2). Fluoreserende områder kan
da biopseres/reseseres. Dette gjør at man
oppdager opptil 30% flere maligne lesjoner
i blæren, og behandlingsstrategien kan
endres hos opptil 20-30% av pasientene
som følge av dette. Nytten er størst for
påvisning av carcinoma in situ. Denne
metoden er under innføring ved flere
norske avdelinger og brukes foreløpig
mest ved operasjonsavdelingene og ikke
poliklinikkene da man vil ha mulighet til
å biopsere/operere samtidig. Metoden
krever investering i noe spesialutstyr,
bla. optikker. Foreløpig brukes stive skop,
men fleksible skop til dette bruk er under
utprøving.

I dag er det BCG som er standardsubstans
for slik instillasjonsbehandling. De levende
svekkede tuberkelbacillene induserer en
immunrespons i blære-veggens submucosa
(aktiverer ”killer cells”), som hindrer
carcinogenese. Responsraten ligger her
på 70-80%, og vedlikeholdsbehandlingen
gir en booster-effekt, som gir en langvarig
virkning på recidivraten. Mer enn 10
års varighet er dokumentert. Ulempen
med BCG er toksisitet. I eget materiale
over 5 år var det 25% av pasientene som
måtte avbryte opplegget som følge av
bivirkninger, mens 25% avbrøt pga. recidiv
eller progresjon. Av de som gjennomfører
hele eller det meste av opplegget regner vi
at ca. 70-80% har en tilfredsstillende effekt.
Til forskjell fra kjemoterapi kan BCG ikke
bare hindre recidiv, men også reduserere
progresjonsrisiko. Ved lavgradige hyppig
recidiverende Ta-svulster har BCG dårligere effekt. Hos disse pasientene og hos
gamle pasienter, som naturlig nok ikke
har behov for en spesielt langsiktig effekt,
kan kjemoterapi med ford-el anvend-es
primært. Kjemoterapi har bedre toler-abilitet
enn BCG og kan til og med ha effekt hos
pasienter der BCG svikter. Kjemoterapi har
imidlertid dårlig effekt på carcinoma in situ

De etablerte indikasjonene for slik
instillasjonsbehandling er :
• Hyppig recidiverende Ta- svulster
(3 tumorepisoder på < 18 måneder
• Førstegangs T1G3-tumores
• Carcinoma in situ med en viss
utbredelse

––>
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Videre opplegg for muskelinvasive
svulster – radikalbehandling
Mens de fleste ikke-muskelinvasive
svulstene har en meget god prognose
og sjelden tar livet av pasienten, er T2T4 svulstene en mer aggressiv, dødelig
sykdom. Denne svulstkategorien utgjør
ca. 20% av nye blærecancere, og de aller
fleste av disse viser seg som invasiv
svulst primært. Bare 10-15% har først vært
diagnostisert som overfladisk svulst, som
senere har progrediert.

Generelt er radikal cystektomi gullstandard ved behandling med kurativ
intensjon av muskelinfiltrerende
blærecancer. Selv om det kan være
vanskelig å sammenligne, har en
Cochrane-analyse, basert på eldre
materialer, antydet en overlevelsegevinst
av kirurgi fremfor strålebehandling.
Ekstern strålebehandling anvendes derfor
hos pasienter som enten ikke er egnet
for radikaloperasjon eller ikke ønsker
å gjennomgå et slikt inngrep. Annen
blæresparende behandling som TUR +
kjemoterapi eller stråler + segmental
blærereseksjon er ikke godt nok
dokumentert til å kunne anbefales som
kurativ behandling.
Selv om både kirurgien og strålebehandlingen har forbedret seg mhp. morbiditet
og mortalitet (gjelder kirurgien), har det
praktisk talt ikke skjedd noen forbedring
av den cancerspesifikke overlevelsen
gjennom de siste tiår. Årsaken til dette er
nok at ca. halvparten av pasientene med
muskelinvasiv sykdom har mikrometatstaser på diagnosetidspunktet. For kirurgi
ser neo-adjuvant kjemoterapi til å gi en
gevinst på 5-8%, og burde nok vært mer
fremme i lyset enn det er i dag. Nytten av
adjuvant kjemoterapi er uavklart og skal
evalueres i pågående studier. Totalt sett for
denne gruppen ligger 5-årsoverlevelse på
ca. 40-60% ved kirurgi. Det går bedre med
pT1 og pT2 svulstene (65-75%) enn pT3
og pT4 svulstene (20-30%). Tallene ligger
ca. 10-20% lavere for stråleterapi, men
her går man ut fra det kliniske T-stadiet, så
det ikke helt sammenlignbart. Der stråler
ligger nærmest kirurgi synes å være ved
de mindre avanserte svulstene (til og med
T2).

Radikal cystektomi
Dette er et inngrep som innebærer ganske
store omveltninger for pasienten. Han/
hun får et helt nytt urinsystem, som
krever en omlegging av de daglige rutiner,
og seksualfunksjonen går vanligvis
tapt. Fra kirurgens side var tidligere
inngrepet fryktet pga. faren for store
peroperative blødninger og postoperative
anastomoselekkasjer med høy mortalitet.
Disse forhold er betydelig bedret, slik
at perioperativ mortalitet i dag ligger
på ca. 1-3%. For eksempel fikk nyere
hemostaseteknikker i en prospektiv studie
redusert transfusjonsbehovet fra 34% til
6% av pasientene sammenlignet med
tradisjonell operasjonsteknikk. Forbedret
operasjonsteknikk sammen med flere
friskere eldre mennesker har bidratt til
at vi nå opererer også pasienter over 80
år, og det er dokumentert at det ikke er
noen forskjell i komplikasjonsfrekvens for
pasienter over og under 75 år. Seleksjon
av de eldste pasientene har nok også en
betydning her.

sykdomdstadium hos de som opereres
innen 12 uker etter diagnostidspunktet,
noe som dermed må tilstrebes.

En annen vesentlig endring over tid er
synet på indikasjonsstilling. De etablerte
indikasjonene har vært muskelinvasive
svulster som er bevegelige (operable),
T1G3 svulster (diskutert ovenfor),
BCG-resistent carcinoma in situ og
utbredt Ta-sykdom som ikke kan
saneres ved transurethrale reseksjoner.
Tidligere opererte man nesten bare
med kurativ hensikt, men i dag gjøres
også palliative cystektomier av
lokalavanserte tumores, selv med noe
lymfeknutemetastasering. Selv fikserte
tumores hos de noe yngre pasientene i
god allmenntilstand kan gjøres operable
ved kjemoterapi. Begrunnelsen for
denne palliasjonskirurgien er å befri
pasienten for de betydelige lokale
problemene slike svulster kan gi, selv om
langtidsoverlevelse ikke oppnås.

Lymfeknuteedisseksjon
Denne disseksjonen har tradisjonelt
vært ekstirpasjon av lymfeknutene i
fossa obturatoria på begge sider. Hvis
frysesnitt viste metastaser, gikk man for
mange år siden ikke videre med selve
cystektomien. I dag anvendes frysesnitt
lite, og selv makroskopiske metastaser
fjernes. Lymfeknutedisseksjonen har gått
fra å være ren staging til å kunne ha et
terapeutisk potensiale. Prognosen synes
bedre jo flere lymfeknuter som fjernes.
For å fjerne flere lymfeknuter er det
lansert ulike utvidede disseksjonsfelt fra
iliacabifurkaturen og helt opp til arteria
mesenterica inferior på aorta (fig.3). Dette
er for tiden et aktuelt diskusjonstema
internasjonalt. Det er ikke bare kirurgens
disseksjon som er viktig, men også hvor
nøye patologen leter etter lymfeknutene.
Forholdene er ikke godt nok dokumentert
til at utvidet disseksjon er tatt inn som
obligatorisk i for eksempel de europeiske

Den preoperative utredning for
kartlegging av sykdommen etter den
initiale TURB er ikke veldig omfattende.
For eksempel utredes skjelettet ikke for
metastaser med mindre pasienten har
suspekte symptomer. Undersøkelse
av de øvre urinveier (CT urografi) er
nødvendig med tanke på urinavledningen
(hydronefrose/funksjonsløs nyre?) og
for å se etter samtidig uroteltumor i øvre
urinveier. Verken CT eller MR er gode nok
til å utrede lymfeknutemetatstasering
(falskt negativt resultat i 50-90%).

Figur 3. Eksempel på utvidet
lymfeknutedisseksjon til høyre i bekkenet.
Fettvev inneholdende lymfoid vev er
fjernet slik at arteria og vena iliaca
communis, externa og interna er helt
renset. Disseksjonen går her nesten opp
til aortabifurkaturen.
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Figur 4. Kutan ureteroileostomi
(”Bricker”) der ureteres sutureres til den
kraniale delen av et ileumsegment og den
kaudale enden legges ut som stomi. Merk
at appendix er fjernet.

Et viktig forhold er tidspunktet for
operasjonen. Det har nok vært et problem
at det for ofte har tatt lang tid fra diagnose
til cystektomi har vært utført, noe som
kan ha flere grunner (”doctors delay”,
pasientvegring, 2nd. opinion, henvisning
til annet sykehus for operasjon osv.).
Det er nå dokumentert både bedre
overlevelse og gjennomsnittlig lavere

retningslinjene, selv om det gjøres ved
stadig flere sentra.

Operasjonen omfatter selve cystektomien,
lymfeknutedisseksjon i bekkenet og
konstruksjon av et nytt urinsystem. Hos
mannen fjernes urinblæren, prostata
og sædblærene og en sjelden gang
hele urethra, mens hos kvinnen fjernes
genitalia interna inkludert fremre
vaginalvegg i tillegg til blæren. Disse
utvidede ekstirpasjonene gjøres en
bloc og har både en onkologisk og
en operasjonsteknisk begrunnelse.
Anvendelse av rotikulerende
staplinginstrumenter (endo-GIA) på de
laterale karstrukturene (pediklene) og
erfaring fra radikale prostatektomier
med kontroll av vena dorsalis penis
ved apex prostatae har gjort inngrepet
mer kontrollert enn tidligere. Hos
mannen er det av og til mulig å bevare
”potensnervene” på samme måte som
ved radikal prostatektomi.

a

b

Urinavledning
Hvis pasienten har overlevd sykdommen
uten recidiv de første 2-3 år, er han
sannsynligvis helbredet. På lang sikt er
det derfor eventuelle problemer med
urinavledningen som vil være i fokus.
Ved cystektomi er det tre urinsystemer
som er aktuelle: Kutan ureteroileostomi
(”Bricker-avledning”), kontinent urostomi
eller ortotopt blæresubstitutt. For en
abdominalkirurg er det nyttig å vite
at appendix alltid fjernes ved disse
avledningene, slik at appendicitt er
utelukket som senere diagnose.
Standardmetoden er fortsatt
Brickeravledning (fig.4). Denne er
velprøvd og enkel og med gode
langtidsresultater. I Sverige får ca. 80%
av cystektomerte en slik avledning (2006).
Selv ved sentra med stor entusiasme
for de nyere metodene får opptil 50% en
Brickeravledning. Kontinent urostomi
var lenge alternativet til Bricker, men
er i dag for en stor del erstattet av
ortotopt blæresubstitutt. Kontinent
urostomi er fortsatt aktuelt hvis urethra
må fjernes samt hos kvinner da mange
er tilbakeholdne med blæresubstitutt
hos kvinner pga . større risiko både
for inkontinens og retensjon (høres
paradoksalt ut, men er det ikke).
Det er lansert uttallige varianter av
kontinent urostomi og blæresubstitutt
og med anvendelse av ileum- og
colonavsnitt eller begge deler (fig.5).
Felles for alle metodene er at man
må lage et lavtrykksreservoar ved å
detubulere tarmen og konvertere den
fra et rør til en sekk. I tillegg lages en
antirefluksmekanisme for å beskytte de
øvre urinveier, selv om det er diskutert
hvor omfattende denne må være. Ved
kontionent urostomi må det også lages
en kontinensmekanisme, som kan

c

kateteriseres av pasienten, mens man ved
blæresubstitutt anastomoserer substituttet
til det som er igjen av pasientens eget
kontinensapparat etter at blære og
prostata er fjernet.
Det er nokså åpenbart at disse
alternativene til Bricker er mer kompliserte
med potensiale for problemer. Selv om
flertallet er fornøyd, er det pasienten selv,
som etter informasjon, må velge metode
da det er han som skal leve med systemet
og som må vurdere hvilke mulige
komplikasjoner han evt. kan leve med.
Fremtidsperspektiver
Ved alle stadier av blærecancer, selv de
ikke-invasive med særlig god prognose, er
det behov for forbedringer. Det arbeides
med molekylære markører. Det ideelle er
at disse kan forutsi recidivrisiko, slik at
kontrollintervallene kan tilpasses dette.
Pålitelige urintester for recidivkontroll
vil være ressurssparende. Viktigst
er kanskje markører som kan forutsi
progresjon av ikke-muskelinvasiv svulst til
muskelinvasivitet. Det arbeides også med
markør for å forutsi BCG-respons, men
det er også ønskelig med mindre toksisk
behandling enn BCG. Fotodynamisk
behandling er under utprøving som
et mulig supplement til BCG. Det er
også helt nødvendig med mer effektiv
behandling av muskelinvasiv sykdom.
Her må det nok nye prinsipper til for
å forbedre dagens radikalbehandling
vesentlig. Radikalkirurgien står
sannsynligvis på terskelen til en ny
epoke da laparoskopisk og robotassistert
cystektomi er publisert fra noen sentra.
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Spesielle vurderinger ved T1G3-svulster
Denne høygradig maligne svulsten
som infiltrerer submukosa, står
behandlingsmessig i en vanskelig
mellomstilling. Selv om TURB
etterfulgt av BCG-instillasjoner er
standardbehandling og kan helbrede
pasienten, har denne svulsten også
et betydelig progresjonspotensiale.
Bla. kan 10-15% av pasientene ha
regionale lymfeknutemetastaser
på diagnosetidspunktet. I dag er
det blitt stadig vanligere å anbefale
radikalbehandling (cystektomi) til denne
undergruppen allerede primært og ikke
bare hvis BCG-behandlingen svikter. De
fleste urologer har opplevd at man her har
vært for sent ute med radikalbehandling.
Vi har foreløpig ikke molekylære
markører som pålitelig nok kan skille
ut ”killer-svulstene”, så vi må bruke mer
kliniske parametre. Tumor lokalisert i
blærehalsnivå, carcinoma in situ i tillegg
til tumor, dyp infiltrasjon i submukosa
med mikrovaskulær infiltrasjon og
forholdsvis ung pasient er blant
forhold som trekker i retning av tidlig
radikalbehandling. Noe av de samme
vurderingene gjelder også for pasienter
med utbredt carcinoma in situ.

Til slutt må vi også få bedre kunnskap om
hvordan vi faktisk behandler pasientene
her i landet og om dette er i tråd med
retningslinjene. I Sverige har de et slikt
kvaltetsregister, og det arbeides også for
å få innført det samme hos oss gjennom
Kreftregisteret g

d

Figur 5. Eksempel på ortotopt blæresubstitutt (am. Studer). 55 cm ileum isoleres (a). 40 cm spatuleres og man begynner å lage
substituttet (b). Ureteres syes inn kranialt på det ikke- detubulerte tarmstykket, som virker som en ”buffer” mot refluks. Substituttet
fullføres og suturene for urethra-anastomosen legges (c). Substituttet er ført ned til bekkenbunnen og anastomosesuturene er
knyttet (d).
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TEMA

TEMA
Epidemiologi
Prostatakreft er den vanligste
kreftformen hos menn i Norge.
Insidensen har økt markert de siste
årene, og i 2006 ble det diagnostisert
3815 nye tilfeller i Norge. Årsaken til
denne økningen er hovedsakelig en økt
diagnostisk aktivitet, fremfor alt bruk
av blodprøven prostataspesifikt antigen
(PSA), men også økende antall eldre
menn i befolkningen har betydning.
Det er organlokaliserte svulster som er
blitt diagnostisert i økende omfang de
senere årene, mens antallet nye tilfeller
med avansert sykdom har vært relativt
konstant. I 1996 og 2006 var prevalensen
av prostatakreft i Norge på henholdsvis
12117 og 23389. Prostatakreft har nest
høyeste dødelig blant kreft hos norske
menn: i 2004 døde 1074 menn, mens
1174 norske menn døde av kreft i lunge/
bronchier.
Risikofaktorer
Det finnes fire veldefinerte risikofaktorer
for prostatakreft: alder, hereditet,
samt geografisk og etnisk tilhørighet. I
Skandinavia er insidens og mortalitet
for sykdommen blant de høyeste i
verden, og for Norge rapporteres den
høyeste mortalitetsraten i verden. Et

vestlig levesett, herunder kosten, anses
som en viktig årsak til de geografiske
forskjellene, men genetiske faktorer må
også vurderes. Tross betydelig støtte
for kostens betydning finnes det i dag
ikke tilstrekkelig grunnlag for spesifikke
kos-tanbefalinger for å redusere risikoen
for prostatakreft eller for å påvirke
sykdomsforløpet.
Risikoen for å utvikle prostatakreft
øker med antallet nære slektninger
som har/har hatt sykdommen, og ved
lav diagnose-alder hos disse. I en stor
andel av tilfellene kan lavpenetrante
gener inngå i en multifaktoriell årsak.
De bakenforliggende genetiske
mekanismene er ennå mangelfullt
kartlagt. Genetisk testing av friske menn
i slekter med arvelig prostatakreft er for
tiden ikke mulig.
Patologi
Nesten alle maligne svulster i prostata
er adenocarcinom. Graderingen etter
Gleason erstatter i dag den tidligere
brukte graderingen fra WHO (høyt,
middels, lite differensiert). Gleasongraderingen innebærer at svulstens
arkitektur angis i en skala gradert fra èn
til fem, der grad 1 tilsvarer den høyeste
og grad 5 den laveste
differensieringsgraden.
De to dominerende
områdenes gradtall
adderes til en sum
(=Gleason skår), som altså
kan variere mellom 2 og
10. Gleason score 2 og 3
er sjeldne. Gleason score
har betydelig prognostisk
betydning.
Klinikk
Prostatakreft oppdages
når menn oppsøker lege
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for vannlatingsbesvær, men andelen
som oppdages ved helsekontroller
(s-PSA) hos symptomfrie menn
øker. Screening med PSA eller
prostatapalpasjon kan per i dag
ikke anbefales ettersom resultatene
fra randomiserte studier ennå ikke
foreligger, og effektene dermed ikke
er kjent. Knapt 10 % har smerter
på grunn av skjelettmetastaser ved
diagnosetidspunktet.
Det naturlige forløpet ved prostatakreft
er svært variabelt. Svulstens
vekstmønster (=Gleason skår) er av stor
betydning; de med lavt differensiert
tumor (Gleason skår 8-10) har ofte en
relativt rask progresjon av sykdommen.
Når sykdommen er lokalisert til
prostata og svulstvevet er høyt eller
middels høyt differensiert (Gleason
skår ≤7) ved diagnosetidspunktet,
dør ca 20% innen ti år dersom ikke
behandling med tilstrebet kurativ effekt
har vært gitt. Ettersom alderen ved
diagnosetidspunktet vanligvis er høy vil
majoriteten av disse pasientene død av
en annen årsak enn prostatakreft. Risiko
for død av prostatakreft er dog betydelig
for dem med forventet livslengde over
10-15 år. Ved lavt differensiert lokalisert
prostatakreft hvor behandling med
tilstrebet kurasjon ikke er gitt, er den
sykdomsspesifikke overlevelsen 3045 % etter ti år. Ved symptomgivende
fjernmetastaser ved diagnosetidspunktet
er medianoverlevelsen to til tre år.
Behandling med kurasjon som mål gir
50-90% helbredelse avhengig av hvilke
risikogruppe pasienten er i.
Primær behandling ved lokalisert
prostatakreft
Radikal prostatektomi eller kurativ
strålebehandling med adekvate
stråledoser er de to standard

terapiformer med helbredende
målsetting for prostatakreft oppdaget
i et tidlig sykdomsstadium. Det
finnes imidlertid ingen metodologisk
gode randomiserte studier med
adekvat statistisk styrke som
sammenlikner overlevelse mellom de to
behandlingsformene. Ikke-randomiserte
retrospektive studier har vist at
overlevelsen etter begge terapiformer
er avhengig av tumors utbredelse og
differensieringsgrad (Gleason skåre) og
av serumnivået av PSA før behandling.
Pasienter <75 år med lokalisert
prostatakreft kan tilbys behandling
med kurativ intensjon. Det er vanlig å
inndele pasienter med prostatakreft i
tre risikogrupper avhengig av risiko for
progresjon av sykdommen:
Lavrisikogruppen: s-PSA <10 mikrog/L,
Gleason skår ≤6, klinisk T-stadium <T2b
Intermediærrisikogruppen: 1-2 av
nedenforstående risikofaktorer
Høyrisikogruppen: s-PSA >10 mikrog/L,
Gleason skår ≥7, klinisk T-stadium T2c-T3b
Ved behandling av lavrisikogruppen
oppnås helbredelse hos minst 90 %;
i intermediær – og høyrisikogruppen
70 % respektive opp til 50 %. Ved ekstrakapsulær tumorvekst eller PSA- verdier
over 20 µg/l er ekstra høye stråledoser
(74-78 Gy) eller konvensjonell stråledose
kombinert med hormonbehandling
faktorer som bidrar til at det går lengre
tid til at sykdommen progredierer (6).
Observasjon uten behandling initialt
kan for mange pasienter også
være et aktuelt alternativ (”aktiv
monitorering”). Det er ikke konsensus
hvilke pasientkriterier som er de
optimale for aktiv monitorering, men
sannsynligvis er det pasienter med lavt

tumorvolum i biopsier, lav Gleason
skår og intrakapsulær vekst som er
best egnet. Pågående internasjonale
studier vil kunne avklare dette. Ved
aktiv monitorering følges pasienten
tett og man behandler pasienten med
helbredende målsetting når sykdommen
viser tegn til biologisk aktivitet. Et slikt
behandlingsvalg vil ikke nødvendigvis
gi denne pasientgruppen en kortere
overlevelse.
I Norge er det variasjoner mellom
helseregionene i omfanget av kurativ
behandling, og også betydelige
forskjeller i bruk av radikal prostatektomi
versus strålebehandling mellom
regionene (1).
Pasienter som ønsker behandling
med kurasjon som mål bør før valg av
behandling nøye informeres om risikoen
for komplikasjoner ved de ulike formene
for strålebehandling og kirurgi. De bør
også tilbys muligheten for en ”second
opinion” hos onkolog eller urolog.
Radikal prostatektomi
Det finnes tre operasjonsmetoder:
åpen retropubisk-, laparoskopisk- og
perineal radikal prostatektomi. De
ser ut til å være likeverdige med
hensyn til tumorkontroll, funksjonelt
resultat (kontinens, ereksjon) og
komplikasjonsrisiko. Robotassistert
laparoskopisk radikal prostatektomi
(daVinci systemet) har både
nasjonalt og internasjonalt avløst
den tradisjonelle laparoskopiske
radikal prostatektomi. I Norge er det 3
operasjonsroboter (daVinci) som alle er
plassert i Helseregion SørØst. Radikal
prostatektomi fører til permanent
inkontinens (obs definisjon) hos ca 10 %
av pasientene, og dessuten risiko (>50%)
for postoperativ erektil dysfunksjon. Det

finnes en sammenheng mellom hvor
ofte en kirurg utfører prostatektomier og
postoperative komplikasjoner.
Kurativ stråleterapi
Kurasjonsraten øker med økende
stråledoser. Implantasjon av
gullmarkører i prostata i forbindelse
stråleterapi synes å optimalisere
stråleeffekten og redusere stråleskade
på omgivende vev. Strålebehandling
medfører permanente bivirkninger hos
cirka 10 % av pasientene, hvor proktitt
er vanligst. Strålebehandling medfører
også risiko for erektil dysfunksjon. Den
utvikles imidlertid senere (etter 2-4 år)
enn ved RP.
Neoadjuvant, konkomitant og
adjuvant hormonbehandling er
hormonbehandling som påbegynnes
før, under, respektive etter behandling
som har kurasjon som mål.
Neoadjuvant hormonbehandling har
ikke vist noen overlevelsesfordeler
ved radikal prostatektomi, men kan
gi behandlingsfordeler ved radikal
strålebehandling, særlig hos pasienter
i intermediær og høyrisikogruppen.
Det er imidlertid uklart hvor lenge
hormonbehandlingen bør pågå, men det
minste er tre til seks måneder. Adjuvant
stråleterapi og hormonbehandling
kan være av verdi ved funn av positiv
reseksjonsrand ved RP og postoperativt
målbar PSA.
Konformal ekstern stråleterapi kombinert
med høydose brachyterapi kan ha
fordeler ved lokalt avansert prostatakreft.
Oppfølging etter radikal prostatektomi
og stråleterapi
Ved oppfølging av pasienter som
behand-les kurativt bør årlige kontroller
med PSA gjennomføres i minst ti år.
––>
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Eligard® (leuprorelin) til behandling av hormonfølsom
prostatakreft i avansert stadium

Eligard 6-måneders
formulering
®

Endokrin terapi ved prostatakreft
Prostatakreft er en hormonfølsom
tumor, og androgene hormoner har
en sentral rolle som vekstfaktorer.
Målsettingen ved endokrin terapi ved
prostatakreft er å hindre androgen
stimulering av svulstcellene. Dette
kan oppnås ved å senke sirkulerende
testosteron (kjemisk eller kirurgisk
kastrasjon) eller ved å blokkere de
androgene reseptorene på tumorcellene
(antiandrogener). Ca 80 % av pasientene
med prostatakreft har sykdom som
er følsom for endokrin terapi, dog i
varierende grad. PSA er en viktig markør
i serum for behandlingsrespons og
sykdomsutvikling. Hos pasienter som har
fått med kurativ behandling vil stigning
av s-PSA være en tidlig indikator på
progresjon av sykdom.

www.thorsson-mcdowell.se 09-2008.

Endokrin terapi benyttes i dag
ved følgende sykdomsstadier av
prostatakreft:
1. Lokalt avansert prostatakreft (≥T3
NX-0 M0)
Monoterapi med bicalutamide 150 mg
har vist statistisk signifikant gevinst
med henblikk på objektiv progresjonsfri overlevelse og total overlevelse
hos pasienter med lokalt avansert
prostatakreft. Denne gevinsten er
ikke vist ved lokalisert prostatakreft.
Bicalutamid er derfor et alternativ til
kirurgisk eller kjemisk kastrasjon hos
pasienter med lokalt avansert sykdom
som ønsker å unngå bivirkningene som
følger med kastrasjon.

info @no.astellas.com
www.astellas.no
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2. Neoadjuvant, konkomitant og
adjuvant endokrin terapi ved kurativ
stråleterapi (T2-T4, NX-0 M0)
Det finnes evidens for at endokrin
terapi (GnRH-analog ±antiandrogen) før
(neoadjuvant), under (konkomitant) og
etter (adjuvant) kurativ stråleterapi gir
bedre lokal kontroll av sykdom og økt
sykdomsfri overlevelse sammenlignet
med stråleterapi alene . Konkomitant
pluss adjuvant endokrin terapi i 3 år
har også vist bedret total overlevelse
sammenlignet med stråleterapi
alene. Adjuvant endokrine terapi med
bicalutamid 150 mg x 1 pluss kurativ
stråleterapi til pasienter med lokalisert
avansert sykdom har vist statistisk
signifikant bedret sykdomsfri og total
overlevelse i forhold til stråleterapi
alene.
Neoadjuvant og/eller adjuvant hormonterapi ved radikal prostatektomi har ikke
vist effekt på total overlevelse.
3. Metastaserende prostatakreft (T1-T4
Nx-1 M1)
Det er ingen sikker dokumentasjon
for at endokrin terapi ved metastasert
prostatakreft gir overlevelsesgevinst.
Derimot er det god dokumentasjon for
at kirurgisk (bilateral orchiektomi) og
kjemisk (GnRH analog) kastrasjon gir
en likeverdig god symptomlindring og
tumorspesifikk effekt. Totaloverlevelsen
er noe dårligere med peroral
antiandrogen terapi alene (monoterapi)
sammenlignet med kastrasjonbehandling.
Total androgen blokade (TAB =
kastrasjon + antiandrogen) ser ut til å gi
en marginal overlevelsesgevinst etter
5 års oppfølging i forhold til kastrasjon
alene. Denne overlevelsesgevinsten ved
TAB må veies opp mot økt toksisitet og
kostnader.
Pga mangel på viten-skapelig
dokumentasjon må intermittent endokrin
terapi ved metastaserende prostatakreft i
dag fortsatt anses som en eksperimentell
behandlingsform.
Cytostatika ved prostatakreft
Pasienter med metastaser til skjelett
behandles med kjemisk eller

kirurgisk kastrasjon. Biokjemisk kan
behandlingsresponsen av antiandrogen
terapi monitoreres med s-PSA.
Majoriteten av pasientene opplever
imidlertid sykdomsprogresjon med
stigende s-PSA verdier ca 1,5-2 år
etter start av kastrasjonsterapi, som
uttrykk for hormonrefraktær sykdom.
I 2004 kom de første publikasjonene
på at cytostatikumet docetaxel gitt
til pasienter med metastaserende
hormonrefraktær prostatakreft gav total
overlevelsesgevinst. En norsk studie i
regi av Norsk Urologisk Cancer-gruppe
(NUCG) fra 2007 viste en overlevelsesgevinst på ca 9 måneder i favør av
docetaxel i forhold til prednison,
som inntil 2004 i Norge var standard
behandling til denne pasientkategorien.
Lav s-PSA (<115µg/ml) og god almenntilstand er positive prediktorer for
terapirespons av docetaxel. Det pågår
studier som vurderer effekten av docetaxel som adjuvant terapi til pasienter
med høy risiko for tilbakefall av sykdom
etter radikal prostatektomi og kurativ
stråleterapi.
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Ved radikal prostatektomi skal PSAverdien synke raskt under detekterbart
nivå. Etter strålebehandling synker
PSA gradvis i løpet av 2 år til en
verdi <0,5 mikrog/L, men påvirkes av
tidligere hormonbehandling, hvilket
gjør tolkningen vanskelig. PSA-stigning
signaliserer vanligvis progresjon langt
tidligere enn den kan oppdages med
andre metoder. Under oppfølgingen bør
eventuelle bivirkninger av behandlingen
kartlegges og behandles. Det anbefales
at behandling av erektil dysfunksjon
startes tidlig.

Avslutning
Nasjonalt program for prostatacancer,
faglig forankret i Norsk Urologisk Cancer
Gruppe og basert på Kreftregisterets
forskrifter, utfører nå en utvidet
registrering av prostatakreft, inkludert
diagnostikk, behandling og forløp. Dette
vil på sikt kunne heve kvaliteten på
behandlingen mot prostatakreft i Norge.
Det er i 2008 regionale forskjeller i
Norge i behandlingstilbudet til pasienter
med prostatakreft. Flere faktorer kan
forklare dette: økonomi, manglende
prioritering, manglende kunnskap og
manglende nasjonale retningslinjer.
Det er derfor viktig at arbeidet med de
nasjonale retningslinjene om urologisk
kreftbehandling som utarbeides i regi av
Helsedirektoratet sluttføres raskt g
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Peniscancer
Utredning, behandling og kontroll

metastaser men er ofte et uttrykk
for at det foreligger en infeksjon i
primærtumor. Av pasientene med
lymfeknutemetastaser til lyskene har en
ikke ubetydelig andel også metastaser
til intrapelvint beliggende lymfeknuter,
i noen materialer er tallet oppgitt til
25-50%. Opptil 20% av pasientene
uten palpable lyskelymfeknuter har
mikrometastaser i disse. Tumors
differensieringsgrad, invasjonsdybde,
vaskulær og lymfatisk invasjon samt
muligens tumorstørrelse er angitt som
parametere for å vurdere risiko for
spredning til loko-regionale lymfeknuter.
5-års overlevelse i relasjon til
tumorstadie og lymfeknutemetastaser.
En generell 5-årsoverlevelse ved peniscancer er angitt til ca 50%. Hos pasienter
uten lyskelymfeknutemetastaser er overlevelsen angitt til i snitt 66%. Pasienter
med lymfeknutemetastaser har en gjennomsnittlig 5-års overlevelse på 27%.
2. Klassifikasjon
Av lesjoner på penis består en betydelig
andel av benigne lesjoner. Til disse
hører kondylomer som i noen tilfeler

kan representere en differensialdiagnostisk utfordring, som for eksempel
gigantkondylomer. Bowenoid papulose
er også en benign lesjon. Balanitis
xerotica obliterans er klinisk en kronisk
betennelsestilstand som assosieres
til utvikling av plateepitelcarcinom.
Premaligne lesjoner kan utvikles til
invasive carcinomer. Overfladiske kutane
forandringer er definert som atypier og
graderes ifølge Broder’s klassifikasjon i
lette, moderate og grove (se tabell 1). De
grove atypiene likestilles med carcinoma
in situ (se bilde 2a). Makroskopisk
kan carcinoma in situ ha forskjellig
uttrykksform. Av og til kan ukarakteristisk
rubor på glans penis vise seg å være
carcinoma in situ. En liten tumor kan
også forveksles med Erythroplasia de
Queyrat (se bilde 1C).
Invasive carcinomer klassifiseres ifølge
TNM klassifikasjonen og avhenger av
den anatomiske utbredelsen av tumor.
Verrukøst carcinom utgjør mindre enn
5% av carcinomene og har en god
prognose, klassifiseres som Ta. Bryter
tumor gjennom basalmembranen
klassifiseres den som T1 (se bilde 2b).

Invaderer tumor i corpus spongiosum
eller corpus cavernosum, klassifiseres
tumor som T2. Hvis tumor infiltrerer
i urethra eller prostata klassifiseres
den som T3, og ved invasjon i andre
dypere beliggende strukturer som T4.
Majoriteten cancere er av begrenset
størrelse og behandling med reseksjon
er ofte tilstrekkelig.
Kombinasjonen av T-stadie og
differensieringsgrad avgjør
behov for utredning med
vaktpostlymfeknutediagnostikk (bilde 2),
eller såkalt sentinel node diagnostikk (se
neden).
3. Risikofaktorer
Det er indikasjoner for at human
papilloma virus (HPV) type 16 og 18
kan være assosiert med peniscarcinom
i inntil 50% av tilfelene. Undersøkelser
peker på HPV infeksjon ved carcinoma
in situ, basaloide samt verrukøse
forandringer i mer enn 90% av tilfeler.
Fimose samt kronisk irritasjon som
følge av dårlig hygiene er blitt angitt
som risikofaktor for utvikling av penilt
carcinom. Viktigste prognostisk faktor
for langtidsoverlevelse er metastasering
til loko-regionale lymfeknuter. Antall
og lokalisasjon av metastatiske
lymfeknuter samt eventuell perinodulær
infiltrasjon har prognostisk betydning.
Dersom pasientens tumor er ≥T2 eller
G3 (lav differensieringsgrad) tilhører
pasienten en høy-risikogruppe, ved T1G2

intermediær og Tis, pTaG1-2, pT1G1
tilhører pasienten en lav-risikogruppe.
Tumorstørrelse >3cm synes også å ha
prognostisk betydning.
4. Diagnostikk
Som ledd i diagnostikken må følgende
forhold utredes: Primærtumors
utbredelse, regional lymfeknutestatus
samt eventuelle fjernmetastaser (TNM –
stadiet).
4.1. Primærtumor
Den histo-patologiske diagnostikken
med spørsmål om penetrasjon av
basalmembran, dybdevekst og
fastsettelse av differensieringsgrad er
avgjørende for den videre behandlingen.
Ved overfladiske lesjoner kan
stansebiopsering i lokalanestesi med
fordel benyttes. Ved større lesjoner er
det kritiske spørsmålet om det foreligger
invasjon i corpus cavernosum. Dette
undersøkes klinisk, ved usikkerhet
kan billeddiagnostikk benyttes, så
som ultralydundersøkelse eller MRundersøkelse.
4.2. Loko-regional lymfeknutestatus
Opptil 60% av pasientene med
primært peniscarcinom har
palpable lyskelymfeknuter på
diagnosetidspunktet. Hos 17-45% av
pasientene foreligger metastatisk
sykdom, med andre ord har over
halvparten av pasientene hovne
lyskelymfeknuter som følge av en

reaktiv prosess som mest sannsynlig
beror på infeksjon i primærtumor.
For å avklare om det er infeksjon eller
metastase bør det gjøres ultralydveiledet cytologisk diagnostikk med
finnålsaspirasjonscytologi (FNAC)
eller –biopsi (FNB). Ultralydveiledet
undersøkelse med eventuelt FNAC eller
FNB anbefales også hos overvektige
pasienter der den kliniske undersøkelsen
kan være vanskelig.
Hvis lymfeknuter ikke kan palperes
anbefales sentinel node diagnostikk ved
99
bruk av technetium merket albumin
nanokolloid i primærutredningen (se
bilde 2). Denne metoden er blant annet
tatt i bruk ved Radiumhospitalet (2).
tatt I prospektive undersøkelser er
spesifisiteten angitt til nærmere 100% og
sensitiviteten til 80%.
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1. Bakgrunn
Peniscancer er den sjeldneste
urologiske cancertypen. Insidensen
av peniscarcinom har ligget på 30-40
tilfeller i Norge de siste 5 år. Utredning,
behandling og kontroll baserer seg
i store trekk på EAU guidelines (1).
Av primær kreft på penis er ca 95%
plateepitelcarcinom; andre typer er
malignt melanom, Kaposis sarkom
og forskjellige bløtvevsarkom. Penilt
carcinoma in situ, også beskrevet som
erythroplasia de Queyrat, er sett på som
en pre-cancerose (se bilde 1c). Ca 3040% av pasientene med carcinoma in
situ på penis blir med tiden til invasive
carcinomer. Primært manifesterer
peniscarcinom seg vanligvis på glans
og/eller i preputiet. Metastasering av
peniscarcinom skjer først og fremst
lymfogent, men også hematogen
spredning forekommer. Lymfedrenasje
skjer via lymfeknuter i lyskene, og
videre inn mot lymfeknuter beliggende
langs de store bekkenkarene. Palpable
lymfeknuter i lyskene forekommer
hos ca. halvparten av pasientene med
peniscarcinom. Imidlertid skyldes
palpable lymfeknuter ikke alltid

Karol Axcrona
Bjørn Brennhovd
Kirurgisk Klinikk, Seksjon
for onkologisk kirurgi
Rikshospitalet HF,
Radiumhospitalet

Tabell 1
2002 TNM klassifikasjon av maligne
penissvulster
Primær tumor
Tx: ukjent utbredelse
T0: tumor ikke å gjenfinne
Tis: carcinoma in situ
Ta: ikke invasiv verrukøs carcinom
T1: tumorinvasjon subepitelialt
T2: tumorinvasjon i corpus
spongiosum/cavernosum
T3: tumorinvasjon i urethra el.
prostata
T4: tumorinvasjon i omgivende vev
Regionale lymfeknuter
Nx: ukjent utbredelse
N0: ingen lymfeknutemetastase
N1: metastaser til en enkelt
lyskelymfeknute
N2: metastaser til multiple eller
bilaterale lymfeknuter i lyskene
N3: metastaser til lymfeknuter dypt
inguinalt eller intrapelvint
Fjernmetastaser
Mx: ukjent utbredelse
M0: ingen fjernmetastase
M1: fjernmetastase

Bilde 2a. Mikroskopisk bilde som viser grov dysplasi gjennom
hele epitelets tykkelse med opphevet lagdeling, forenlig
med carcinoma in situ. Noter intakt basalmembran (se pil).
Hematoxylin-Eosin fargning av biopsi fra penis x 40.
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Bilde 2b. Mikroskopisk bilde som viser plateepitelcarcinom.
Noter gjennombrudd av basalmembran med øyer av atypisk
epitel (se pil). Hematoxylin-Eosin fargning av biopsi fra penis
x 40.

Gradering av atypi ifølge Broder`s
klassifikasjon
Lett atypi- høy differensieringsgradG1
Moderat- moderat
differensieringsgrad- G2
Grov atypi- lav differensieringsgradG3
Bilde 1. Makroskopisk bilde av carcinoma in situ på glans penis. Noter at
tumor (pil) også representerer carcinoma in situ og ikke cancer.
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Sentinel node høyre
lyske: 2500 counts/4s

Foto: Morten Krogvold

Sentinel node venstre
lyske: 600 counts/4s

Bilde 2. Sentinel node undersøkelse ved
peniscancer. Bilde tatt anterior.

TEMA

Injeksjonssted: 75 MBq 99mTc
albumin nanokolloid

5.1. Organbevarende behandling
Carcinoma in situ lesjoner behandles
primært med YAG laser destruksjon. Man
får en dybde virkning av laseren på ca
2-4 mm. En ulempe med laserbehandling
er at hudsensibiliteten blir ødelagt.
Huden repareres ved epitelialisering og
denne prosessen tar ofte lang tid, ca
6-8 uker med mye plager fra sårkratere.
Større carcinoma in situ lesjoner kan
derfor etter vår erfaring like gjerne
eksideres kirurgisk fremfor med laser.
Det er nylig også publisert studier der
carcinoma in situ lesjoner på penis er
blitt behandlet med fotodynamisk terapi
(3). Den aktive substansen Metvix®
blir påført på det affiserte område, blir
selektivt tatt opp i carcinoma in situ
celler, og så belyst med en laserkilde.
Det behandlete område tilheler på ca
4 uker, sensibiliteten er intakt, og det
utvikles som regel ikke noen fibrose.
En del carcinoma in situ lesjoner
er dog resistente for behandling
med fotodynamisk behandling. Det
har siste år kommet rapporter om
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5.2. Partiell og total amputasjon av penis
Større cancere blir behandlet med
partiell penisamputasjon og ca 2
cm margin til selve tumor, men
sannsynlig er en kirurgisk margin på 1
cm tilstrekkelig. Ved lavt differensierte
tumores er 1,5 cm margin å tilstrebe. Ved
større cancere må total penisamputasjon
utføres. Urinrøret legges i disse tilfeller
ut som en perineostomi, dvs. i område
mellom pung og endetarm.
5.3. Kjemoterapi
Kjemoterapi gis som:
1.	Adjuvant kjemoterapi: Ved
lymfeknutemetastaser kan cisplatin
og 5-FU eller vincristine, methotrexate
og bleomycin gis.
2. Neo-adjuvant kjemoterapi ved fikserte
lymfeknutemetastaser til lyskene:
Etter behandling med cisplatin og
5-FU kan pasientene bli operable.
3.	Kjemoterapi som palliativ behandling:
Behandling med cisplatin og
5-FU eller cisplatin, bleomycin og
methotrexate blitt mest brukt.
5.4. Strålebehandling
Ekstern strålebehandling og brachyterapi
som eneste radikale behandling er
sjelden brukt i Norge selv om kurasjonsratene er 56 og 70% henholdsvis. Strålebehandling mot lysker kan gis som
adjuvant behandling etter operasjon for
lyskemetastaser.
6. Kontroller
Den viktigste kontrollen etter behandling
for peniscancer er pasientens selvunder-

søkelse. Ved organbevarende kirurgi er
kontroller hver 2.-3. måned å anbefale
de første tre årene, og hver 6. måned
fjerde og femte året. Ved partiell og total
penisamputasjon er kliniske kontroller
å anbefale hver 4. måned de første to
år, tredje året hver 6. måned, og årlig
fjerde og femte året etter behandlingen.
Pasienter som er operert/behandlet for
lymfeknutemetastaser anbefales fulgt
opp med kliniske kontroller hver 3.
måned de første to år, tredje året hver
4.-6. Måned, og hver 6.-12. måned det
fjerde og femte året.
Pasienter som ikke har lyskeglandelmetastaser ved diagnosetidspunkt undersøkes
kun med klinisk kontroll av penis og
eventuell tilkomst av lymfeknuter i
lyskene. Første metastasested er nesten
alltid i lyskene og det er derfor hos
disse pasientene ikke nødvendig med
rutinemessige CT – undersøkelser.
Pasienter som er behandlet primært for
større (stadie T3) og lavt differensierte
cancere samt pasienter som er operert
for lyskelymfeknutemetastaser anbefales
CT abdomen/bekken undersøkelse
rutinemessig i kontrollopplegget for å
påvise eventuell spredning til iliacale
lymfeknutestasjoner g
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Som brystkreftoperert vil risikoen for tilbakefall alltid være tilstede.1
Derfor bør jeg bli behandlet som en risikopasient.
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5. Behandling
Kurativ behandling av pasienten
med peniscancer er alltid kirurgisk.
Strålebehandling av primære plateepitel
carcinomer har vært forsøkt, men med
dårlig resultat.

organbevarende kirurgi ved invasive
maligne lesjoner på penis (4). Det har
vist seg at også T1 og T2 cancere kan bli
behandlet med YAG laser behandling
eller lokale eksisjoner og få et godt
kosmetisk resultat. (se bilde 3).

Preparatomtale side

4.3. Fjernmetastaser
Peniscarcinom metastaserer i første
rekke til lymfeknuter, lunger og
skjelett. CT undersøkelse av bekken og
abdomen er å anbefale for kartlegging
av lymfeknutestatus intrapelvint
både primært og ved den kliniske
oppfølgingen hos høy-risikopasienter.
Rtg thorax vil kunne påvise
lungemetastaser, skjelettscintigrafi
kan utføres ved mistanke om
skjelettmetastaser.

Ved å gjenoppta utvidet adjuvant behandling 1-7 år etter avsluttet tamoxifen-behandling,
kan man redusere den relative risikoen for tilbakefall med 63 %.2*

www.novartis.no

4.	Minhas S, Kayes O, Hegarty P, Kumar P, Freeman A,
Ralph D. What surgical resection margins are required
to achieve oncological control in men with primary
penile cancer? BJU Int. 2005 Nov;96(7):1040-3.

Se felleskatalog og referanser side: 63

– reduserer risikoen for tilbakefall2,3

har økt årlig med tre prosent de siste 50
år. Dette tilsvarer en fordobling i løpet av
denne perioden.

Tumor i thoraxhulen
hos en ung mann
Kirurgiske aspekter av behandling av testikkelkreft
og ekstragonadale germinalcellesvulster

Bilde 1. Preoperativ PET scan desember
2007.
Pasienten ble operert 020108 med
debulking og fjerning av 2 kg tumormasser.
En så peroperativt at tumor vokste inn
i cava superior, pericard og venstre
forkammer. Det viste seg umulig å fjerne
svulsten in toto. Postoperativt fikk pasienten økende dyspnoe pga blødning fra sårhulen og hemothorax . (Bilde 2) Han måtte
reopereres 060108 med evakuering av blod,
revisjon, hemostase, skylling og suging.
Endelig histologi viste germinalcelle-tumor,
best forenelig med plomme-sekktumor,
og han ble overflyttet Radiumhospitalet
for videre utredning. Tumormarkører
innkomstdagen viste forhøyet AFP på
203, HCG normal. Ultralyd testis ga ingen
holdepunkter for tumor. Det forelå således
en ekstragonadal germinalcelletumor
i mediastinum, hvilket indikerer dårlig
prognose.
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Med bakgrunn i dårlig prognose, ble
han tilbudt høydosebehandling (3 kurer
cisplatin-ifosfamid-etoposid, VIP) med
autolog stamcellestøtte forutgått av
to ordinære cisplatin-baserte kurer.
Behandlingsforløpet ble komplisert
med uttalt CNS toxisitet av ifosfamid.
Han var hallusinert, hadde rykninger i
ekstremiteter og var somnolent. Under
isolatperiodene hadde han sepsis gjentatte
ganger. Han opplevde kateterinfeksjon
og kateterassosiert trombose. Han var
sengeliggende under det meste av
behandlingen. Det tilkom normalisering av
AFP.
Ved første kontroll med PET scan 6 uker
etter avsluttet behandling, forelå betydelig
reduksjon av størrelse og opptaksintensitet
av tumor. (Bilde 3) Det så fortsatt ut til å
være innvekst i pericard. Almentilstanden
var bedret fra ECOG 4 til 1. Reseksjon
av restlesjon ble vurdert sammen med
thoraxkirurger og lungeleger, men et
nytt inngrep ville ikke kunne gjøres
radikalt. Isteden fikk han konsoliderende
strålebehandling mot restlesjoner. AFP var
bekymringsfullt forhøyet på ny til 84 ved
oppstart strålebehandling, dog fallende
tendens i etterkant. Neste kontroll er
planlagt medio oktober med ny PET scan .
Prognosen ansees dessverre høyst usikker.
Diskusjon
Når en ung mann presenterer seg
med tumor i thoraxhulen, enten i
mediastinum eller lunger, må en i
tenke på spredning fra testikkelkreft
ekstragonadal germinalcellesvulst eller
malignt lymfom.Hos vår pasient forelå
alternativ 2. Testikkelkreft av germinalcelle

type er den hyppigste maligne krefttype
blant norske menn i alderen 15-40 år
(www.kreftregisteret.no.). Ekstragonadal
germinalcelletumor er sjelden (ca. 3%
av alle germinalcellesvulster) og er som
regel lokalisert i kroppens midtlinje, enten
retroperitonealt eller i thorakshulen.
Lokalisasjon i thoraxhulen representerer en
spesielt dårlig prognose. Tidlig diagnostikk
og behandling er svært viktig. En enkelt
blodprøve kan alene gi diagnosen. Dersom
det foreligger økte verdier av AFP og/
eller HCG er diagnosen på det nærmeste
stilt. Supplerende ultralyd testis vil kunne
avgjøre om det foreligger metastaserende
testikkelkreft eller ekstragonadal
germinalcelle tumor. Behandlingen av
begge typer kreft vil kunne helbrede
de fleste tilfellene. Pasientene med
germinalcellesvulster skal ha kjemoterapi
i form av kombinasjonsbehandling
med 3-4 kurer cisplatin, etoposid og
bleomycin (BEP) etterfulgt av kirurisk
fjerning av restlesjoner. Utsiktene til varig
helbredelse vi da være 40-90% avhengig av
prognosegruppe (se senere).
Med utgangspunkt i nevnte kasuistikk
vil vi rette opperksomheten mot en raskt
voksende kreftform som forekommer
blant unge menn. Som nevnt er maligne
germinalcellesvulster i testikkelen
den hyppigste kreftform blant norske
menn i alderen fra 15 til 40 år. Det er
bemerkelsesverdig at Norge og Danmark
har den høyeste insidens i verden (hhv 10,4
og 9,4 per 100 000 menn) (8) ,mens Finland
har en betydelig lavere insidens med 3.1
tilfeller per 100 000 menn. Det er fortsatt
uklart hvorfor forekomsten er spesielt høy
i vestlige industrialiserte land, hvor den

Mikroskopisk differensieres mellom
seminom (50-60%) og non-seminom (4050%). Blanding av begge histologiske
typer tilsier behandling og prognose
tilsvarende non-seminom. Pasienter
med seminom er typisk 30-40 år gamle
menn mens de med non-seminom er
20-30 år gamle. Alfa føtoprotein (AFP)
og human choriogonadotropin (HCG)
kan frisettes av maligne germinalcelle
tumores og begge proteiner brukes som
tumormarkør i diagnostikk, vurdering av
behandlingseffekt og oppfølging., Forhøyet
AFP i en testikketumor som histologisk
er karakterisert som seminom tilsier
at pasienten må behandles som nonseminom.
Orkiektomi, dvs. kirurgisk fjerning av
testikkelen via lyskesnitt, er den eneste
behandlingsformen som alle pasienter
gjennomgår. Orkiektomien er vanligvis
det første steg men skal ikke forsinke
oppstart av kjemoterapi hos pasienter med
livstruende symptomer dersom økt AFP og/
eller HCG bekrefter den kliniske mistanken
om testikkelkreft.
Stadie-inndelingen som brukes mest i
Norge er den som er utviklet av Royal
Marsden Hospital (London, UK), tabell 1.
Seminomatøse svulster er meget
følsomme for både strålebehandling og
kjemoterapi. Residuale tumorrester <
3cm etter stråle- eller kjemoterapi består
vanligvis av nekrotisk eller fibrotisk
materiale som ikke trenger operativ
fjerning. Komplikasjonene ved postkjemoterapi metastasekirurgi blant
pasienter med seminom mer hyppig enn
blant pasienter med non-seminom på
grunn av økt tendens til fibrosedannelse
hos seminompasientene. (1). Positron
Emisjons Tomografi (PET) kan hjelpe å
avklare om det er vitalt tumorvev igjen
som i så tilfelle ofte behandles med lokal
strålebehandling.
Behandling av metastasert non-seminom
består av cisplatin-basert kjemoterapi og
kirurgi. Strålebehandling benyttes sjelden,
og bare ved inoperable residualtumores,
slik tillfellet var hos vår pasient. Cisplatin
ble innført i behandling av testikkelkreft i
begynnelsen av 1980 tallet og har ført til

Den progresjonsfrie overlevelsen for
pasienter med germinalcelle svulster
har økt, fra 84%% (1989 to 1998) til
98% (1999 to 2002; P = .004) , først og
fremst pga optimalisert terapiseleksjon
etter diagnostiske og prognostiske
kriterier. Et retroperitoneal glandeltoalett
etter kjemoterapi krever mer kirurgisk
kompetanse enn et såkalt primært
retroperitoneal glandeltoalett og slike
inngrep skal utføres av erfarne urologer
på regionssykehus (4). Spesielt vanskelig
er et post-kjemoterapi retroperitoneal
glandeltoalett når nervesparende
teknikk skal brukes. Denne teknikken har
redusert forekomsten av post-operativ
retrograd ejakulasjon fra 89% til 11% (5).
Fertilitetsbevarende tiltak skal imidlertid
ikke kompromittere utsiktene på kurasjon,
dvs. komplett reseksjon av gjenværende
tumorvev.
Inkomplett reseksjon av modent teratoma
eller vitalt MGCT kan føre til tilbakefall
som kan oppstå etter flere år. Ved en

retrospektiv analyse av 1949 pasienter
som fikk primærbehandlingen ved
Radiumhospitalet ble det identifisert 25
tilfeller med et tilbakefall etter minst 2
år.. En analyse av de største seriene med
senresidiv viser at ca. 1.4% av seminom
pasienter og 3.2% av tidligere pasienter
med non-seminom får et tilbakefall minst
to år etter avsluttet primærbehandlingen.
De fleste kreftpasienter vil ha bivirkninger
i forbindelse med eller etter behandlingen,
og noen bivirkninger kan vare i lang tid,
kanskje til om med livet ut (6;7).
For de fleste langtidsoverlevende etter
testikkelkreft er imidlertid livskvaliteten god
og lik den som registreres blant alderslike
menn fra den generelle befolkningen.
Vedvarende bivirkninger er øresus,
hørselsnedsettelse og lett til moderat
grad av sensorisk perifer nevropati, siden
cisplatin er oto- og nevrotoksisk. Ca. 70%
av pasientene som ønsker å få barn etter
behandlingen blir fedre.
For pasienter med germinalcellesvulster og
god prognose er trenden i behandlingen
i dag å redusere behandlingsbyrden
slik at pasienten opplever færrest mulig
bivirkninger. For pasienter i de andre
prognosegrupper, slik som vår pasient, er
behandlingen meget intensiv, og man må
forvente ytterligere intensivering ettersom
nye behandlingsstrategier blir utviklet g
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Kasuistikk
En 29 år gammel mann utviklet høsten
2007 dyspnoe og hemoptyse. Utredning
viste en stor tumor i høyre lunges overlapp,
sannsynlig utgående fra mediastinum.
Han hadde aldri røkt. Han var betydelig
overvektig fra barndommen av, med BMI
40 og max vekt 200 kg. Vekttap 65 kg siste
året før innleggelse. Gjentatte biopsier ga
mistanke om adenocarsinom, men de var
ikke konklusive. På dette tidspunkt var det
ikke tatt blodprøver til bestemmelse av
tumormarkørene AFP ( alfa-føtoprotein) og
HCG ( Human choriogonadotropin). PET
scan viste stor tumor med intenst FDG
opptak som inntok høyre over- og midtlapp
samt fremre mediastinum med mulig
innvekst i pericard. (Bilde 1)

Mette Sprauten
Jan Oldenburg
Sophie D. Fosså
Gustav Lehne
alle Radiumhospitalet,
Kreftklinikken , Oslo

en nærmest dramatisk overlevelsesøkning.
Som illustrert i figur 1, er retroperitoneale
lymfeknuter (stadium II) det hyppigste
sted for metastaser. Non-seminom er som
regel blandingssvulster som kan inneholde
teratomelementer. Disse er resistente mot
strålebehandling og kjemoterapi slik at
reseksjon er den eneste måten å bli kvitt
dem på. Problemet med teratom er at den
kan begynne å vokse etter mange år såkalt
”growing teratoma syndrome”. Det trenger
ikke medføre noen særlige symptomer,
men lokale avklemningseffekter (f.eks.
avklemning av ureter) kan gi nyresvikt.
Videre kan et modent teratom endres
gjennom malign transformasjon
til for eksempel adenocarcrinom,
rhabdomyosarkom og andre høymaligne
svulster. Behandling av teratoma med
malign transformasjon er i første omgang
kirurgisk men dersom spredning foreligger
så skal kjemoterapien rettes etter aktuelle
histologiske funn. (2)
Urologene fra Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center i New York anbefaler primær
cisplatin–basert kjemoterapi og påfølgende
komplett bilateralt retroperitonealt
glandeltoalette for pasienter, stadium II
med én eller flere av følgende parametrer:
metastaser > 2cm, lesjoner utenfor den
primære spredningssonen (jfr. Fig 2),
forhøyet AFP og/eller HCG (3).

Litteratur
1.	Mosharafa AA, Foster RS, Leibovich BC, Bihrle R,
Donohue JP. Is the post chemotherapy resection of
seminomatous elements associated with higher acute
morbidity? Journal of Urology 2002;167(4):172.
2.	Sonneveld DJA, Sleijfer DT, Koops HS, Keemers-Gels
ME, Molenaar WM, Hoekstra HJ. Mature teratoma
identified after postchemotherapy surgery in patients
with disseminated nonseminomatous testicular
germ cell tumors - A plea for an aggressive surgical
approach. Cancer 1998 Apr 1;82(7):1343-51.
3.	Stephenson AJ, Bosl GJ, Motzer RJ, Bajorin DF,
Stasi JP, Sheinfeld J. Nonrandomized comparison
of primary chemotherapy and retroperitoneal
lymph node dissection for clinical stage IIA and IIB
nonseminomatous germ cell testicular cancer. J Clin
Oncol 2007;25(35):5597-602.
4. Heidenreich A. Residual Tumour Resection Following
Inductive Chemotherapy in Advanced Testicular Cancer.
European Urology 2007 Feb;51(2):299-301.
5. Jacobsen KD, Ous S, Waehre H, Trasti H, Stenwig AE,
Lien HH, et al. Ejaculation in testicular cancer patients
after post-chemotherapy retroperitoneal lymph node
dissection. British Journal of Cancer 1999 Apr;80(12):249-55.
6.	Fossa SD. Long-term sequelae after cancer therapy Survivorship after treatment for testicular cancer. Acta
Oncologica 2004 Mar;43(2):134-41.
7.	Fossa SD, Johannesen TB, Lehne G. Long-term
outcome after adult-onset cancer. Annals of Oncology
2006;17:X293-X298.
8. Jacobsen R, Møller H, Thoresen Ø, Pukkala E, Kjaer SK,
Johansen C. Trends in testicular cancer incidence in the
Nordic countries focusing on the recent decrease in
Denmark

Tabell 1: Stadieinndeling

Bilde 2. CT thorax før oppstart
kjemoterapi.

Bilde 3. PET scan tatt 6 uker etter avsluttet
kjemoterapi.

Stadiuminndeling iflg
Royal Marsden Hospital
I
Tumor kun i testikkelen
Forhøyet AFP/HCG uten påviste
IM
metastaser
II
A: < 2cm
Infradiafragmale lymfeknuter:
B: 2-5cm
C: >5cm
III
Supradiafragmale lymfeknuter
Extralymfatisk metastasering (lunge,
IV
lever, beinvev, med mer)
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Karkirurgikurs i høstmøteuken

Oslo Vaskulære Senter, Aker Universitetssykehus HF er, som i
så mange tidligere år, arrangør av kurs i karkirurgi i forbindelse
med høstmøtet 2008. Mens titler som ”Resultater etter vaskulær
terapi”, ”Akutt karkirurgi” og ”Evidensbasert karkirurgi” har
vært aktuelle tema i de foregående år, ønsker vi nå å belyse
og diskutere mer almengyldige problemstillinger som etiske
utfordringer, pasientrettigheter og helseøkonomi. Vi tar også
med etikken og våre holdninger inn i den kliniske hverdag ved
å diskutere hvem som skal og ikke skal tilbys behandling og
hvilken informasjon den karsyke pasient bør få før behandling. Vi
skal også diskutere hvilke kriterier som bør gjelde når pasienter

med høy operasjonsrisiko skal opereres, og hvilke kriterier vi
velger når intensiv behandling bør avbrytes. Vårt læringsmål er
å gi deltakerne basis-kunnskaper for å kunne ta beslutninger når
alvorlig karsyke pasienter skal behandles, kunnskaper om hvem
man ikke bør behandle og når ”nok er nok”.
Målgruppen er i første rekke leger under utdanning, men
spesialiteten karkirurgi er liten, med få utdanningskandidater,
og vi ønsker også å tilby kurset som etterutdanning av ferdige
spesialister. Deres erfaring og kompetanse vil være svært verdifull
ved kursets mange plenumsdiskusjoner.
Foruten foredagsholdere fra universitetssykehus, deltar også prof.
Reidun Førde, Institutt for allmen- og samfunnsmedisin og seksjon
for medisinsk etikk og dr. polit. Elin Aas, HEHØ og Institutt for
helseledelse og helseøkonomi.
Vi tror kurset burde være av stor interesse også for andre
fagområder enn karkirurgi!

Medistim-prisen 2008

Kirurgisk behandling av overvekt og sykelig fedme
Kirurgi som ledd i behandlingen av overvekt og sykelig fedme
har blitt tiltagende aktualisert de siste årene. Det er vist at slik
behandling minsker sykelighet og dødsrisiko for pasientgruppen,
og myndighetene har stilt øremerkede midler til disposisjon.
Det er ventet at mange av de som får vektreduserende magetarminngrep kommer til å trenge senere plastikkirurgisk
korreksjon.

Plastikkirurgisk forening ønsker å belyse utfordringer knyttet til
denne pasientgruppen og arrangerer et seminar høstmøteuken
(24. oktober, kl. 09.00 – 12.15, Saga C) der vi blant annet har
innlegg ved dr. David Ross, Guy´s and St. Thomas Hospital and
Kings College Hospital, London. Dr. Ross, som er en internasjonal
kapasitet på området, skal snakke om ”The massive weight loss
patient – epidemiology, indications and principles of surgical
treatment”. Vi håper flest mulig har anledning til å komme.

NFBKs Stipend for beste foredrag
NBKF vil for 2. gang dele ut Norsk barnekirurgisk forenings
stipendium under årets høstmøte. Prisen er på kr. 10.000,- og
går til beste barnekirurgiske foredrag på Høstmøtet. Foredrag på

Av Hans Skari og Kjetil Juul Stensrud

”voksen-sesjonene” og Barnekirurgisk symposim bedømmes av
en komite som består av 3 overleger fra St. Olavs Hospital, Ullevål
Universitetssykehus og Rikshospitalet.

Medi-Stim prisen gis også ut i år. Prisen er i år på kr 20.000.
Prisen er altså i år økt med kr 5000. Prisen er sponset av MediStim Norge og utdeles til personen med beste foredrag under
Thoraxkirurgisk sesjon under årets høstmøte.

Møte mellom Norske og nederlandske kirurger
Uroradiologi

Av Rolf Høgetveit Hagen

Høstmøtet nærmer seg nå med stormskritt. Vi følger stort sett
samme oppskrift som de seneste år, hvor vi starter på onsdag og
avslutter fredag. Det sosiale arrangementet på onsdag kveld vil
også i år foregå på Rokokkosalen, Grand hotell. Vi vil der ta opp
til uformell diskusjon utdanningen av urologer. Utdanningen i
de kirurgiske spesialiteter er nå i støpeskjeen, og vi håper både
spesialister og kandidater i utdanning kommer og sier sin mening!
Symposiet vil i år foregå på torsdag. Uroradiologien har i noen
år befunnet seg i et paradigmeskifte, og i symposiet vil det bli
tatt opp uroradiologisk diagnostikk. Professor i radiologi ved

Skallebasiskirurgi

Av Tomm Muller

I forbindelse med årets høstmøte arrangerer norsk nevrokirurgisk
forening sitt symposium fredag formiddag 0900 – 1200. Første
del av symposiet er viet den årlige Vilhelm Magnus forelesningen
og årets prisvinner er professor Madjid Samii, Hannover, som
skal forelese over temaet ”Surgery of the posterior fossa in a
historical perspective.” Professor Samii er en levende legende
innen det nevrokirurgiske miljøet og er i dag leder av The
International Neuroscience Institute i Hannover, Tyskland. Med en
nevrokirurgisk karriere fra 1965 fram til i dag (han er fremdeles
aktiv som kirurg) regnes han som en av grunnleggerne av
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Uppsala Universitet, Anders Magnusson, vil være hovedforeleser.
Han har siden midten av 1980-tallet vært ansvarlig for den
uroradiologiske virksomheten ved Akademiska Sjukhuset. Hans
forskningsområder har vært CT, uroradiologisk intervensjon, CTveiledet intervensjon og bilderekonstruksjon.
Frie foredrag vil i år foregå både på onsdag, torsdag og fredag.
Jeg gjør spesielt oppmerksom på at en rekke foredrag i år vil bli
satt opp på onsdag formiddag. Vi planlegger å avrunde til lunsj
på fredag. Det henvises til endelig program som også i år vil bli
å finne i høstmøteboka, Vitenskapelige forhandlinger. Vi sees på
høstmøtet!

moderne mikronevrokirurgi. Selv om han kanskje er mest kjent for
sin pionervirksomhet innen skallebasiskirurgi og spesielt kirurgisk
behandling av accusticusnevrinomer, har han gjennom sine
over 20 000 nevrokirurgisk inngrep og betydelige vitenskapelige
produksjon demonstrert en allsidighet og bredde som omfatter
hele det nevrokirurgisk fagområde. Norsk nevrokirurgisk
forening er meget stolte over å kunne invitere til årets Vilhelm
Magnus forelesning med professor Madjid Samii og ønsker alle
interesserte velkommen.

Mandag og tirsdag i høstmøteuka blir det fellesmøte mellom
Nederlandske Gastrokirurgiske Forening og Norsk Forening
for Gastroenterologisk kirurgi på Holmenkollen Park Hotell.
Vi ønsker med dette å knytte kontakt mellom norske og
nederlandske kollegaer gjennom et 2 dagers symposium med
mange interessante temaer. Nederlandsk kirurgi er på toppen i
forskningssammenheng og medisinen praktiseres ganske likt den
skandinaviske. I forskjellige sesjoner vil vi berøre kirurgiske
temaer med nederlandske og norske forelesere. Vi tror vi alle kan
ha nytte å lære av hverandre på denne måten. Det er selvfølgelig

Av Øivind Irtun

også viktig å knytte sosiale bånd mellom våre to foreninger og
dette skjer videre på felles middag mandag kveld på Holmenkollen
Park Hotell.
Vi prøver med dette noe helt nytt og gleder oss veldig til å
motta et fly med 70 nederlandske kollegaer til felles faglig og
sosialt samvær. Håper virkelig at så mange norske kirurger som
mulig har mulighet og interesse til å være med på dette. Program
vedlagt.

Norsk Thoraco-Laparoskopi forums høstmøtepriser
Norsk Thoraco-Laparoskopi forum (NTLF) har årlig siden 1997 delt
ut fagpriser innen minimalt invasiv kirurgi på Kirurgisk høstmøte.
Formålet med disse prisene har vært å fremme god klinisk og
eksperimentell forskning, undervisning og formidling av nye
kirurgiske teknikker innenfor minimalt invasiv kirurgi. De første
årene ble det delt ut kun to priser, henholdsvis for beste foredrag
og beste video. Disse fagprisene var den gang og er fortsatt
finansiert av Tyco Healthcare og Johnson & Johnson. Fra 2001
har Olympus bevilget midler til en pris for beste eksperimentelle/
vitenskapelige foredrag, og fra 2005 har Braun finansiert en pris
til beste nykommer, tiltenkt en kandidat helt i startgropen av sin
laparoskopiske karriere. Alle prisene er hver på 10.000,- kr og
styret i Norsk Thoraco-Laparoskopi forum har stått for oppnevning
av bedømmelseskomite som skal evaluere bidragene.
Den positive utviklingen de siste to år med mange abstrakt, stor
bredde og gjennomgående høy kvalitet på foredragene fortsatte
også i fjor. Totalt var det 42 aktuelle abstrakt til vurdering og

fa g med i s i nske f o ren i n g er
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Universitetskurs O – 23217: Karkirurgi – etikk, holdninger, læring
og mestring.
Arrangeres ved Holmenkollen Park Hotell, tirsdag 21. oktober
2008.

Av Lars Erik Staxrud

Av Olaug Villanger

fordelingen innen fagfelt var som følger: 28 av totalt 90 foredrag
(31%) innen gastroenterologisk kirurgi, urologi 6 av 37 (16%)
foredrag, karkirurgi 4 av 19 (21%) foredrag og thoraxkirurgi 4 av
23 (17%) foredrag. En av prisene ble i fjor tildelt en kandidat fra
det urologiske miljø, mens de resterende prisene havnet innen det
gastroenterologiske fagfelt.
NTLF vil tradisjonen tro også ved årets Kirurgisk høstmøte
dele ut fire priser. Kandidatene vil bli vurdert i henhold til et
evalueringsskjema som er utarbeidet av bedømmelseskomiteen.
Hvert foredrag vil bli vurdert på en skala fra 1-5 i forhold til
aktualitet, originalitet, pedagogisk klarhet/fremstillingsevne,
billedklarhet/redigering (for videoforedrag) samt helhetsinntrykk.
Disse fagprisene vil bli delt ut ved møtets slutt etter at alle
foredragene har vært presentert. Som tidligere vil også årets
prisvinner-abstrakt bli omtalt i neste nummer av Kirurgen.
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Norsk Ortpopedisk forening arrangerer for andre år eget
Høstmøte på hotell Plaza sentralt i Oslo. Her omtales noen av
symposiene. For nærmere info se www.ortopedi.no
NOFAF Symposium om OCD
Osteochondrosis dissicans (OCD) er en velkjent problemstilling
hos yngre, aktive personer med hyppigst forekomst i både
kne og ankel. Akutt innsettende smerter, hevelse og nedsatt
bevegelse med eller uten traume kan være de første kliniske
tegn på en akutt eller subakutt OCD i ankelen. I noen tilfelle kan
Behandlingen er en stor utfordring siden det dreier seg ofte om
unge, idrettsaktive personer som setter stor krav til en fremtidig
funksjon og er vanskelig å immobilisere over lengre tidsperioder.
Dette symposium tar sikte på en ”state of the art ” forelesning av
en erfaren operatør.
Prim. Univ. Doz. Dr. E. Orthner leder en stor traumatologisk
avd i Wels, Østerrike. Orthner selv legger stor vekt på fot og
ankelkirurgi. Han har utviklet og modifisert både åpne og
artroskopiske behandlingsmetoder for OCD i talus.
M.Stiris er seksjonoverlege på røntgen avd. Aker Sykehus og har
land og bred erfaring i MR diagnostikk. Han vil gir en oversikt
over utfordringene ved primær diagnostikk ved MR i ankelen og
belyser differensial diagnostikken ved OCD i talus.
Dr.med. A. Årøen har forsket på mulighetene for brusk
erstattende behandling. Mange pasienter møte oss med
spørsmål om slik bruskerstattende eller rekonstruktiv
behandling. Årøen vil gir en oversikt over dagens og fremtidens
muligheter for slik behandling.
Talus OCD er en diagnose som utfordre oss som diagnostiker og
behandler. Jeg ser frem til 90 lærerike minutter som kan gir oss
et bedre grunnlag for beslutninger som må tas i den daglige
Skadeforebygging i fotball
- et symposium fra Senter for Idrettskadeforskning.
I dette symposiet tar vi først for oss nye data generelt innenfor
fotball og skader. Professor Roald Bahr vil gi en oversikt over de
mange nye studiene som er publisert siste år. Deretter kommer
vi med nye data for skader på kunstgress sammenlignet med
naturgress. Dette er et hot tema både i Norge og mange andre
land hvor de nye kunstgresstypene har gjort (og gjør) sitt inntog.
Kommer du p symposiet får du siste nytt på feltet. Symposiet
avsluttes med to studier på det såkalte FIFA 11 programmet. FIFA
introduserte for 32 år siden et oppvarmingsprogram som også
skulle virke skadeforebyggende. Katrin Steffen fra Senter for
Idrettskadeforskning viste så i en kontrollert studie at FIFA 11 ikke
virket etter hensikten. Torbjørn Soligård og Katrin endret så på
programmet og de presenterer data fra denne siste studien som
viser at nå har FIFA 11+ god effekt.

Håndkirurgisk symposium
Av Eystein J. Hauge
Hovedtema i år vil være ”Soft tissue coverage of the damaged
hand”
Vi har gleden av å kunne presentere tre svært erfare
forelesere. Dr. Amit Gupta fra Louisville Arm & Hand, USA
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er hovedforeleser. Dr Gupta har bred håndkirurgisk erfaring
fra England og Sveits samt fra Kleinert-instituttet i USA. I
tillegg vil klinikksjef ved Nevro- og Ortopediklinikken ved
UNN, Hebe Kvernmo og seksjonsoverlege Einar Eriksen ved
Brannskadeavsnittet, HUS, dele av sin kunnskap.
Symposium om offentliggjøring av sykehusresultater ved
leddproteser
Av Ove Furnes, leder av proteseregisteret
Nasjonalt register for leddprotesers årlige symposium
under høstmøtet arrangeres torsdag 23.10 kl.13.00 til 14.30 i
forelesningssal: Film
Er tiden moden for å gjøre som svenskene og danskene; å
offentliggjøre sykehusvise resultater for hofte og kneproteser,
eller skal resultatene fortsatt bare være kjent for det enkelte
sykehus.
Vi har fått mangeårig leder av leddregisteret Leif Ivar Havelin
til å argumentere mot offentliggjøring av data og leder av
styringsgruppen for korsbåndsregisteret Lars Engebretsen til å
argumentere for offentliggjøring.
Leder av registeret Ove Furnes vil belyse hvorfor spørsmålet
nå er aktualisert og diskutere hvilke tiltak som kan være aktuelt
for sykehus med dårlige resultat. Til slutt debatt som ledes av
styringsgruppens leder Lasse Engesæter.

utradisjonelt syn på.
Med utgangspunkt i moderne håndtering av nerveskader vil
Tomas Hultgren også dra linjene over til et fagpolitisk perspektiv
og diskutere hvordan man bør organisere behandlingen av
nerveskader i Norge. Plexusskader er så sjeldne at det til og med
kan være aktuelt å tenke sentralisering i Skandinavia.
Med utgangspunkt i innledningen til Hultgren vil den siste
delen av seminaret ta opp den mer generelle arbeidsdelingen
mellom ortopediske avdelinger til debatt. Forslag til nasjonalt
traumesystem gir klare føringer for hva som kreves i den initiale
fasen og dette må vi derfor forholde oss til. Hva som er de
beste løsningene er derimot et tema som trenger nøye drøfting.
Seminaret fokuserer derfor på dette.
Gjesteforeleser: Thomas Hultgren er overlege og spesialist
i håndkirurgi ved Håndkirurgisk klinikk, Sødersjukhuset,
Stockholm.
Han har mer enn 20 års erfaring i håndkirugi og nerveskader
og er den i Norden med mest erfaring innen avansert

nerveskadebehandling inkludert plexusskader. Han har
operasjonserfaring med 100-talls plexusskader hos voksne og
barn. Han har hatt ansvaret for perifer nervekirurgi i Stockholm
siden 1996 og holder på med både primære og sekundære
nerverekonstruksjoner . Spesielt har han stor erfaring med
håndtering av proksimale nerveskader i forbindelse med
bruddskader.

Norsk Barneortopedisk Forenings symposium
Tema for barneortopedisk symposium er i år Calvé-Legg-Perthes
sykdom.
Etiologi, epidemiologi, prognose og behandling av denne
barnehoftesykdommen er omdiskutert.
I år har vi vært heldige å få en av verdens ledende eksperter på
dette området til delta på vårt symposium, Mr. Anthony Catterall.
Symposiet vil belyse de viktigste aspekter ved Calvé-LeggPerthes sykdom, med bidrag fra det barneortopediske miljøene i
Trondheim, Bergen og Oslo.

Revmakirurgi symposium 2008
Av Kari Eikvar

Multimodal behandling av levermetastaser

Albueleddet er det syvende hyppigst affiserte leddet ved
revmatoid artritt. Artrittangrep får store konsekvenser ikke
bare for selve leddet, men også for funksjonen i hånden. Hvor
godt albueleddet fungerer, får dermed betydning for hvordan
pasienten mestrer dagliglivet. Det er fortsatt to hovedtyper
revmakirurgisk behandling av albueleddet. Det er synovektomi
eller protesekirurgi. Synovektomi kan utføres som artroskopisk
inngrep eller som åpent. Innen protesekirurgien kommer det
stadig nyheter på design og det er som tidligere mulig å velge
proteser som er eller ikke er avhengig av intakte ligamenter med
balanse. I symposiet vil vi belyse indikasjonsstilling for valg av
type behandling, hvordan vi utreder pasientene forut for denne
og hvordan vi følger dem postoperativt. Vi vil videre dele med
hverandre erfaringene med albueprotesekirurgien i Norge.
Vel møtt !

Årets høstmøteseminar omhandler multimodal behandling
av levermetastaser. Behandlingen av levermetastaser fra
colorektalcancer har de senere år blitt mer mer kompleks
og tilgang til flere behandlingsmodaliteter gjør nå at langt
flere pasienter kan få et terapeutisk tilbud. Behandlingen
er avhengig av tverrfaglighet og godt samarbeid mellom
fagmiljøene. Seminaret inneholder innlegg om kjemoterapi,
laparoskopiske leverreseksjoner, erfaringer med peroperativ
ultralydsundersøkelse med kontrast samt preoperativ tumor-

Ortopedisk traumeseminar
Av Olav Røise

Skandinaviske retningslinjer for behandling av akutt pankreatitt

Onsdagen i høstmøteuken avholdes det første traumeseminaret
i ortopedsik traumatologi. I 2007 ble det opprettet en faggruppe
for ortopedisk traumatologi med formålet å jobbe med faglige
og fagpolitiske problemstillinger innen fagområdeti.
Ved årets seminar fokuseres det på behandling av sjeldne
nerveskader med spesielt vekt på plexusskader. Den svenske
håndkirurgen Tomas Hultgren har sannsynligvis størst
erfaring innenfor dette i hele Skandinavia og har også mye
og svært mye erfaring innenfor mer vanlige problemstillinger
vedrørende nerveskader. Skal man operere/eksplorere eller
avvente utviklingen ved for eksempel nervus radialisskade ved
overarmsbrudd, er en problemstilling han har klart og for oss

Akutt pancreatitt rammer årlig om lag 300 pr. million innbyggere
i vestlige land, dvs. nær 1500 pasienter i Norge. Av disse
utvikler 10-15 % den alvorligste nekrotiserende formen, med
rapportert dødelighet i nivå 15-45% - også ved store sentere.
Retningslinjer for behandling er utarbeidet og revidert av flere
miljøer. Størst anvendelse i Skandinavia har nok retninslinjene
fra British Society for Gastroenterology fått, publisert i Gut
2005. Det britiske miljø har også fulgt opp disse, og påvist at
implementeringen har vært langsom, dvs. mange pasienter får
suboptimal behandling, i strid med retningslinjene.
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Norsk ortopedisk forening Høstmøte 22. - 24. oktober

Av Bjørn Atle Bjørnbeth

reduserende behandling med porveneembolisering og
neoadjuvant terapi som ”down-sizing” hos pasienter som
i utgangspunktet er inoperable. Professor Graeme Poston
er invitert gjesteforeleser og vil i sitt innledningsforedrag
gi en oversikt over multimodal behandling av colorektale
levermetastaser. Han vil også lede den avsluttende diskusjonen
om hvilke sykehus som skal utføre denne type behandling og
dele hvilke erfaringer de har med dette i Storbritannia.

Av Trond Buanes

På initiativ fra Svensk Forening før Øvre Abominal Kirurgi,
inviterte professor Roland Andersson til et arbeidsmøte i Lund
november 2007, der spesialister fra Sverige, Norge og Danmark
utarbeidet forslag til oppdaterte skandinaviske retningslinjer.
Disse er publisert som poster ved årets svenske Kirurgvecka, og
de vil bli presentert av Roland Andersson ved Norsk Kirurgisk
forenings høstmøte 21.10.08, der noen av nøkkelspørsmålene
fokuseres i øvrige innlegg for deretter å bli drøftet i plenum
(det henvises til fullstendig program). Seminaret er et
samarbeidsprosjekt mellom NTLF og NGFs interessegruppe for
pancreassykdommer.
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Behandling av akutt og kronisk
hjertesvikt med mekanisk støtte

myokarditter og hypertensjon (4).
Dødeligheten knyttet til alvorlig
hjertesvikt er høy. For pasienter som
hospitaliseres med kardiogent sjokk
er 30-dagers mortalitet 46% og 1 års
mortalitet 62%. Pasienter med hjertesvikt
i NYHA klasse IV har en toårs mortalitet
på 75%, og dette gir dårligere leveutsikter
enn mange kreftformer (5). Til tross
for optimal medisinsk behandling er
sykeligheten og dødeligheten høy, og
hos noen av pasientene vil det derfor
være aktuelt å understøtte sirkulasjonen
mekanisk.
Mekanisk sirkulasjonsstøtte
IABP (Intra Aortic Balloon Pump) har
vært i bruk siden 1968 (6), og brukes
til å understøtte sirkulasjonen ved
hjertesvikt ved hjertekirurgi, hjerteinfarkt,
ustabil angina, truende hjerteinfarkt,
PCI, refraktære arrytmier, støtte ved
rescusitering, pulsatil støtte ved
assistert sirkulasjon og som bro til
hjertetransplantasjon. IABP er førstevalg
ved behov for mekanisk støtte, men
gir ikke større nettoeffekt på hjertets
minuttvolum enn 10-15%. IABP systemet
består av et kateter med ballong som
føres opp i aorta descendens til avgangen
av a. subclavia, og ved hjelp av en
kontrollenhet blåses ballongen opp
pulssynkront.

Tom N. Hoel
Arnt Fiane
Thoraxkirurgisk avdeling,
Rikshospitalet

Bilde 1. IABP,
kontrollenhet og
ballongkateter.

ECMO (extracorporeal
membrane oxygenation) består av
en pumpe og en
oksygenator og kan
legges inn perkutant
eller åpent for
relativt kortvarig
sirkulasjonsstøtte,
vanligvis mindre enn
6 uker. Dette er vårt
førstevalg ved behov
for mekanisk assistanse ut over IABP.
Alle hjertekirurgiske miljøer i Norge
har mulighet til å legge ECMO, og ved
Rikshospitalet har vi også mulighet til
å rykke ut til andre sykehus og legge
pasienter med behov for ECMO på
behandling ute for så å transportere
pasientene tilbake til Rikshospitalet.
Pasienten er bundet til sengen i en
intensivavdeling så lenge behandlingen
foregår, og behandlingen er meget
ressurskrevende.
VAD (ventricular assist device)
Det finnes en rekke VAD systemer fra de
aller enkleste som legges inn perkutant
med tanke på kortvarig sirkulasjonsstøtte,
til systemer som er implanterbare og
som kan gi sirkulasjonsstøtte over
år og dermed være et alternativ til
hjertetransplantasjon. VAD kan brukes
til å støtte venstre hjertekammer
(LVAD), høyre hjertekammer (RVAD)
eller biventrikulært (BiVAD). VAD kan
brukes som temporær behandling
(bridge to recovery), som behandling
inntil man får vurdert pasienten
og behandlingsalternativer bedre
(bridge to decision), behandling
inntil hjertetransplantasjon (bridge to
transplantation) eller endelig som varig
behandling (destination therapy).

Figur 2. Skjematisk ECMO-oppsett.
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Figur 3. Thoratec pumpe som BiVAD. Den
eksterne driftsenheten er ikke vist.

1.Generasjonspumper
Sekkepumper, store, pulsatile og med
mekaniske ventiler. Designet for bruk
uker til måneder. Pumpehodet ligger
eksternt eller internt, men pumpene
drives av en ekstern enhet. Pasienten kan
mobiliseres med slike systemer.

Totalt kunstig hjerte
(Total Artificial Heart - TAH)
Innebærer et hjertekirurgisk inngrep
hvor begge ventrikler og det meste av
atriene fjernes. Behandlingen innebærer
en komplett mekanisk biventrikulær
erstatning (”replacement”, altså ikke
assist). Dette er aktuell behandling hos
pasienter med dårlig hjertevev for feste
av kanyler, store akutte hjerteinfarkter
og endokarditter, septale defekter, uttalt
biventrikulær svikt, uttalte tromber i
venstre ventrikkel, alvorlige arrytmier
og kunstige klaffer. Rikshospitalet har
mulighet for denne behandlingen med
ekstern BiVAD på spesiell indikasjon
før hjertetransplantasjon, men ingen
norske hjerteklinikker har foreløpig
mulighet for komplett intern TAH som
muliggjør full mobilisering i påvente av
hjertetransplantasjon.
Behandling med mekanisk assistanse
Hos mange vil IABP og kortidssassistsystemer gi mulighet til at hjertet

2. Generasjonspumper
Aksiale flowpumper. Mye mindre enn
de ovennevnte. Finnes som utgaver
for korttidsassist (Impella) eller som
implanterbare pumper til langtidsassist
for eksempel Jarvik 2000, Micromed
DeBakey, og HeartMateII.

kommer seg og pumpen kan fjernes,
men mange går inn i en kronisk svikt
med stadige sykehusinnleggelser.
Gullstandarden for behandling av de
dårligste pasientene er hjertetransplantasjon, men antall donororganer er
begrenset, og hjertesviktpopulasjonen
er økende. Det har vært stor interesse
for hvorvidt mekanisk assistanse av
hjertet kan stabilisere pasienter som
venter på hjertetransplantasjon, og
hvorvidt mekanisk assistanse kan
bedre prognosen hos pasienter med
uttalt hjertesvikt. I 2001 ble”REMATCH”
studien publisert i New England Journal
of Medicine (7). Her ble 68 pasienter
randomisert til implantasjon av en 1.
Generasjons LVAD pumpe (HeartMate
I) sammenlignet med 61 pasienter
randomisert til optimal medisinsk
behandling. Resultatet var slående og
viste signifikant bedre overlevelse i
gruppen som fikk implantert hjertepumpe
ved 12, 24 og 36 måneder (figur 7).
Interessen for mekanisk støtte av
sirkulasjonen har økt enormt etter dette,
og oppfatningen i dag er at man kan
bedre overlevelsen i pumpegruppen
ytterligere ved mer moderne pumper.
I REMATCH studien var det problemer
med blødninger, infeksjoner og
tromboembolisme i pumpegruppen.

3. Generasjonspumper
Rotasjonspumper som drives elektrisk og
med magnetisk oppheng. Implanterbare

Bilde 4. 2. Generasjonsspumper her
illustrert ved HeartMate II

Bilde 5. 3. Generasjons-pumper illustrert
ved VentrAssist pumpen som benyttes på
Rikshospitalet.
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Hjertesvikt
Hjertesvikt er ”endestadiet” av
kardiovaskulær sykdom, og kan være
forårsaket av alle typer hjertesykdom.
Til tross for betydelige fremskritt i
forebygging og behandling av mange
typer hjertesykdom, er hjertesvikt et
økende problem. På verdensbasis
regner man at 15 millioner personer
rammes av alvorlig hjertesvikt årlig. Det
finnes mer enn to millioner pasienter
med alvorlig hjertesvikt i Europa, og
500 000 nydiagnostiseres hvert år.
Disse pasientene har betydelig nedsatt
livskvalitet og gjennomgår multiple
hospitaliseringer for å stabilisere
sykdommen. For helsevesenet utgjør
disse pasientene en betydelig økonomisk
byrde, og tall både fra USA og Europa
viser at mer enn 50% av kostnadene
ved hjertesviktbehandling er knyttet
til sykehusinnleggelser (1,2). Akutt
hjertesvikt kan defineres som hjertesvikt
som krever akutt sykehusinnleggelse.
Hos pasienter som legges inn i sykehus
med akutt hjertesvikt vil det hos ca. 60%
foreligge en akutt dekompensering hos
pasienter med allerede kjent hjertesvikt,
mens de resterende har en nyoppstått
hjertesvikt (3). Årsakene til hjertesvikt
kan være akutt hjerteinfarkt og koronart
syndrom (ustabil angina pectoris),
arrytmier, infeksjoner, non-compliance,
kardiomyopatier, postoperativ hjertesvikt,

pumper for langtidsbruk. Eksempler er
VentrAssist og DuraHeart.

FBilde 6: Total Artificial Heart (TAH)
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Dette bekreftes også i senere studier, men
til tross for dette var altså overlevelsen
bedre. Behovet for antikoagulasjon er
langt mindre ved de nye pumpene, dette
nedsetter blødningsrisikoen. Likeledes er
størrelse og pumpeutvalg og ledninger
blitt bedre med færre infeksjoner til følge.
Ved Rikshospitalet benytter vi jevnlig flere
pumpesystemer. Det legges inn 140 IABP
årlig, ECMO benyttes som førstehånds
assist-system og Thoratec-pumpen har

Protrombinkomplekskonsentrat

også vært i bruk hos utvalgte pasienter.
Som implanterbart system har vi valgt
VentrAssist pumpen. Vi har satt inn 12
pumper. Lengste tid på pumpen er 17
måneder før pasienten ble vellykket
transplantet. I øyeblikket har 3 pasienter
implantert pumpe, 2 som ”destination
therapy,” 1 venter på ”recovery” eller
transplantasjon. Alle er hjemme og i god
form.

I VentrAssist LVAD ”bridge to transplantation” multisenterstudien så var
1 års suksessraten 82%, med 61% av
pasientene transplantert og 21% fortsatt
på pumpen i påvente av transplantasjon.
LVAD behandling gir oss mulighet til å
redde pasienter og øke livskvaliteten for
pasienten betydelig. g
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Figur 7. Overlevelsesdata fra Rematch studien. Optimal medisinsk
behandling med blått, implantert pumpe (HeartMate I) med rødt.

octaplex®, humant protrombinkomplekskonsentrat.

Gir hurtig normalisering av INR
 Ved behandling av blødningsforstyrrelser som skyldes mangel på eller lav
aktivitet av protrombinkompleksfaktorene
 Inneholder koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X, samt protein C og S
 Normaliserer INR innen 10 minutter1)

PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IE: Hvert sett inneh.: I) Pulver:
Human koagulasjonsfaktor II 480 IE, VII 360 IE, IX 500 IE og X 480 IE, protein C 140-620 IE,
protein S 140-640 IE, heparin 100-250 IE, natriumsitrat. II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker 20 ml. Indikasjoner: Akutte blødninger, pre- og postoperativ behandling og annen
blødningsprofylakse hos pasienter med økt blødningstendens som skyldes ervervet mangel på
eller lav aktivitet av protrombinkompleksfaktorene II, VII, IX og X. Øyeblikkelig operasjon eller
blødningsepisoder hos pasienter som behandles med orale antikoagulanter. Blødningsepisoder
pga. overdoser med orale antikoagulanter eller syntesesvikt i lever (f.eks. ved hepatitt, cirrhose
eller intoksikasjon). Tilleggsbehandling med antitrombin III kan være indisert. Andre ervervede
koagulasjonsforstyrrelser med økt blødningstendens, forårsaket av betydelig reduksjon av
protrombinkompleksfaktorene. Dosering: Behandling bør initieres under tilsyn av lege med
erfaring innen koagulasjonssforstyrrelser. Dosering og behandlingsvarighet avhenger av forstyrrelsens alvorlighetsgrad, lokalisering, blødningens omfang og pasientens kliniske tilstand. Dose
og doseringsfrekvens bør beregnes individuelt og tilpasses de ulike koagulasjonsfaktorenes
halveringstid. Doseberegning skal baseres på regelmessig måling av plasmanivået av hver enkelt
koagulasjonsfaktor, eller ved test av protrombinkompleksnivået og kontinuerlig overvåkning av
klinisk tilstand. Ved større kirurgiske inngrep skal subsitusjonsbehandling følges nøye med koagulasjonsanalyser. Blødninger og perioperativ blødningsprofylakse ved behandling med vitamin
K-antagonister: Dose avhenger av INR før behandling og ønsket INR. Se tabell for nødvendig
dose for normalisering av INR (≤1,2 innen 1 time) ved ulike utgangsverdier for INR:
Initiell -INR

2-2,5

2,5-3

3-3,5

>3,5

Dose* (ml /kg)

0,9-1,3

1,3-1,6

1,6-1,9

>1,9

* Én enkeltdose bør ikke overskride 3000 IE (120 ml Octaplex).
Korreksjon av svekket hemostase indusert av vitamin K-antagonister varer ca. 6-8 timer. Effekt
av vitamin K nås vanligvis innen 4-6 timer ved samtidig administrering. Gjentatt behandling med
humant protrombinkompleks er derfor vanligvis ikke nødvendig. INR-overvåkning under behandling er påkrevd, da anbefalingene er empiriske og gjenoppretting og varighet av effekt kan
variere. Blødninger og perioperativ blødningsprofylakse ved mangel på enkelte av de spesifikke
vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene: Dosen uttrykkes i internasjonale enheter (IE). 1 IE
av en koaguleringsfaktor er lik mengden i 1 ml normalt humant plasma. 1 IE av faktor VII eller
IX/kg kroppsvekt øker VII- eller IX-aktiviteten i plasma med 0,01 IE/ml, og 1 IE av faktor II eller
faktor X/kg kroppsvekt øker II- eller X-aktiviteten i plasma med hhv. 0,02 og 0,017 IE/ml. Dosen
beregnes vha. følgende formler:
Anbefalt dose (IE) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor II-økning (IE/ml) × 50
Anbefalt dose (IE) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor VII-økning (IE/ml) × 100
Anbefalt dose (IE) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor IX-økning (IE/ml) × 100
Anbefalt dose (IE) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor X-økning (IE/ml) × 59
Hvis de individuelle verdiene er kjent, skal disse brukes i beregningene.
Administrering: Gis langsomt i.v. med initial hastighet 1 ml/minutt, og deretter 2-3 ml/minutt.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for heparin eller noen av de andre innholdsstoffene. Tidli-

1) Lubetzky A et al; Efficacy and
safety of a prothrombin complex
concentrate (octaplex®) for rapid
reversal of oral anticoagulation.
Thrombosis Research 2004; 113
371-78

Octapharma A/S
Furubakken, 2090 Hurdal
Tel: 63 98 88 60
www.octapharma.com

Se felleskatalog og referanser side: 37

Octapharma A/S, Furubakken, 2090 Hurdal, Tel: 63 98 88 60, www.octapharma.com

7.	REMATCH study group: Long-term use of a left
ventricular assist device for end-stage heart failure.
NEJM 2001; 345:

gere heparinindusert trombocytopeni. Forsiktighetsregler: Bør kun brukes ved ervervet mangel på vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer når rask korrigering av protrombinkompleksnivået er nødvendig, f.eks. ved større blødninger eller akutt kirurgi. I andre tilfeller er dosereduksjon
av vitamin K-antagonist og/eller administrering av vitamin K vanligvis tilstrekkelig. Pasienter som
får vitamin K-antagonist kan ha underliggende hyperkoagulabel tilstand som forverres ved infusjon av protrombinkomplekskonsentrat. Ved mangel på spesifikke vitamin K-avhengige faktorer,
bør preparater med disse koagulasjonsfaktorene brukes hvis tilgjengelig. Ved allergiske eller anafylaktiske reaksjoner skal injeksjonen avbrytes umiddelbart. Ved sjokk skal standard behandling
igangsettes. Overføring av HAV eller parvovirus B19 kan ikke utelukkes fullstendig. Parvovirus
B19-infeksjon kan være alvorlig for pasienter med immunsvikt, økt produksjon av røde blodceller
(f.eks. hemolytisk anemi) og gravide (føtal infeksjon). Vaksinasjon (hepatitt A og B) anbefales
ved gjentatt dosering. Pasienten bør overvåkes nøye pga. risiko for trombose eller disseminert
intravaskulær koagulasjon (DIC), spesielt ved gjentatt dosering. Ved behandling av isolert faktor
VII-mangel kan risikoen være høyere, da de øvrige vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene,
med lengre halveringstider, kan akkumuleres til nivåer betydelig høyere enn normalt. Pasienter
med leversykdom, tidligere hjerte- og karsykdom, risiko for tromboemboliske episoder eller DIC,
peri- eller postoperative pasienter og nyfødte, bør overvåkes nøye, og behandlingsfordel må
veies opp mot risiko for tromboemboliske komplikasjoner. Interaksjoner: Nøytraliserer behandlingseffekten av vitamin K-antagonister. Ved bruk av heparinsensitive koagulasjonstester må det
ved høye doser tas hensyn til at preparatet inneholder heparin. Graviditet/Amming: Overgang
i placenta/morsmelk er ikke klarlagt. Bør derfor kun gis under graviditet og amming hvis strengt
nødvendig. Bivirkninger: Risiko for tromboemboliske episoder. Sjeldne (<1/1000): Endokrine:
Dannelse av sirkulerende antistoffer som hemmer en eller flere av protrombinkompleksfaktorene
og fører til dårlig klinisk respons. Allergiske/anafylaktiske reaksjoner. Neurologiske: Hodepine.
Øvrige: Økt kroppstemperatur. Laboratorieverdier: Forbigående økning i levertransaminaser.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hjerteinfarkt, DIC, venøs trombose, lungeemboli.
Egenskaper: Klassifisering: Protrombinkompleks (humant), inneh. koagulasjonsfaktorene II,
VII, IX og X som syntetiseres i leveren vha. vitamin K. Virkningsmekanisme: Virker som de tilsv.
endogene koagulasjonsfaktorene. Gir økt i plasmanivå av vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer, og kan gi midlertidig korrigering av koagulasjonsforstyrrelser ved mangel på én eller flere
av disse faktorene. Halveringstid: Faktor II: 48-60 timer. Faktor VII: 1,5-6 timer. Faktor IX: 20-24
timer. Faktor X: 24-48 timer. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares og transporteres ved
2-25°C. Må ikke fryses. Beskyttes mot lys. Tilbehør til oppløsning og injeksjon kan oppbevares
ved værelsestemperatur. Brukes umiddelbart etter rekonstituering. Andre opplysninger: Tilberedning: Se pakningsvedlegg. Oppløsninger som er uklare eller har utfellinger skal ikke brukes.
Må ikke blandes med andre legemidler. Det anbefales at navn og batchnr. noteres hver gang
preparatet gis. Pakninger og priser: 1 sett kr 3538,90. Sist endret: 30.11.2007
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“Someone else’s fistula is a curiosity; ones own fistula is a calamity”
Prof. GL. Carlson

V

failure’. Mortalitetstall rapporteres på
henholdsvis 4.8 og 10.8%.(2;3)
Den atypiske pasient
Disse pasientene har en kronisk nedsatt
immunrespons og vevet responderer
ikke med normal tilheling. Vi snakker
om en endring i verten som gjør
pasienten til en virkelig risikopasient og
det er viktig å identifisere pasientene
og endre behandlingsstrategi deretter.
Eksempelvis bør vi være mer liberale med
å legge stomi der vi ellers ville lagt en
primær anastomose. Kirurgen må være
spesielt oppmerksom på pasienter med
kronisk SIRS (Systemic Inflammatory
Respons), pasienter under pågående
cytostatika- eller immunsupressiv
behandling, katabole pasienter, pasienter
som har inflammatorisk tarmsykdom,
er organtransplanterte, har nyresvikt,
leversvikt, eller rheumatoid arthritt, og
pasienter som har hatt strålebehandling
mot buk eller bekken. I praksis bør
man unngå eller avlaste anastomoser
dersom pasienten er dårlig ernært med
hypoalbumini (<30 mg/liter), har absesser,
sepsis, sjokk eller hypoxi.
Vi må være spesielt oppmerksomme på
at pasientene med langvarig lav-gradig
infeksjon med innkapslet intraabdominale
absesskaviteter ofte har atypisk
presentasjon med ikterus, hyponatremi,
uten at cardinalsymptomene på sepsis
(feber, leukocytose, tachycardi, tachypnoe)
foreligger og blodkulturer er ofte
negative. Kirurgi hos denne tilsynelatende
stabile pasientgruppen vil ofte føre til
rask og katastrofal utvikling av sepsis,
multiorgansvikt og død.

Bilde 1. Prolabert tynntarm i åpen buk med multiple
enterocutane fistler.
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Enterocutane fistler
Omtrent 80 % av fistlene
oppstår kort tid etter kirurgi
og kirurgen har dermed
en sentral rolle både som
behandler av og opphavsmann
til enterokutane fistler.
Enterokutane fistler forbindes
ofte med tarmreseksjoner, men
50% av fistlene oppstår der det
kun er gjort adheranseløsning.
Dette antas å skyldes ikke
erkjente tarmlesjoner. En
nederlandsk studie viste at

risikoen for ikke planlagte enterotomier
økte suksessivt med antall laparotomier
pasienten hadde gjennomgått; fra 10 %
ved en tidligere laparotomi til 85 % etter 6
tidligere laparotomier.(4) Selv om de fleste
enterokutane fistler er iatrogene er det
viktig å være oppmerksom på at 20 % ikke
er relaterte til kirurgi. De fleste av disse
skyldes Mb. Chron, divertikulitt, pankreatitt
eller malignitet.
Enterocutane fistler kan oppstå i hele
GI-traktus fra øsofagus til colon. Den
vanligste lokalisasjonen er tynntarm og i
et materiale fra Sør-Amerika fordelte det
seg slik: øsofagus 3 %, ventrikkel 5 %,
duodenum 12 %, tynntarm 52 %, colon
29 %. (5)
Sepsis er den alvorligste komplikasjonen
hos pasienter med enterokutane
fistler og den vanligste årsak til død
hos disse pasientene. Væske – og
elektrolyttubalanse, metabolske forstyrrelser, og ernæringsproblemer utgjør store
behandlingsmessige utfordringer.
Initial behandling
Den umiddelbare fare for en pasient med
enterokutan tynntarmfistel er dehydrering,
sepsis og sårnekrose. Behandlingen
er ABC med korreksjon av væske- og
elektrolyttubalanse og behandling av
sepsis.
Sepsis
Sepsis er årsaken til 80 % av dødsfallene
i pasienter med enterokutane fistler.
Høyt prioritet i utredningen av denne
pasientgruppen er å diagnostisere,
lokalisere og behandle abdominal sepsis.
Aggressiv diagnostikk for å kartlegge
om det foreligger korrigerbare årsaker til
sepsis er påkrevd. Dersom det foreligger
intraabdominal absess skal denne
behandles med perkutan drenasje der
det er mulig. Hope Hospital praktiserte
skylling eller kontinuerlig irrigasjon av
absesshulen via to perkutane kateter.
Septiske pasienter vil forbli katabole selv
om de får TPN.
Ernæring
Behandling av ernæringssvikt kommer
i annen rekke og oppstart av TPN inngår
ikke i akuttbehandlingen.
En høy andel (>60 %) enterokutane fistler

Akutt kirurgi
Akutte reoperasjoner for enterokutane
fistler unngås så lang som mulig, men
er påkrevd dersom pasientens tilstand
forverres til tross for radiologisk drenasje,
der det er multiple absesser, og ved
anastomoselekkasjer til bukhule.
Når akutt kirurgi er nødvendig, er første
valget å resesere den involverte delen
av tarmen og endene legges fram som
stomier.
Dersom forholdene i buken er slik
at det vanskelig kan gjøres uten høy
sannsynlighet for å skade gjenværende
tarm, er drenering av kontaminerte

områder og proksimal avlastning
alternativet. Det poengteres at det kan
gjøres uansett hvor proksimal tarm
som må legges fram. Det er snakk om
livreddende kirurgi og om nødvendig kan
duodenum også legges fram.
Dersom det er uttalt intaabdominal
kontaminasjon med multiple absesser
og det fistulerende segment er fiksert i
inflammert vev og tarmadheranser kan det
være tryggere å legge bukveggen åpen
og drenere det fistulerende segmentet
(laparostomi). Bukveggen tilheler da med
sekundær intensjon. Laparostomipasienter
innebærer en stor utfordring for leger og
pleiepersonell i det postoperative forløpet.
Laparostomi er forbundet med dårlig
prognose, og gjøres bare når andre
alternativer ikke er mulige. Pasientene
opereres senere med definitiv kirurgi
når situasjonen er under kontroll, og
minimum etter 6 måneder. En randomisert
studie mellom å lukke bukvegg eller legge
den åpen ble avbrutt fordi prognosen i
laparostomigruppen tidlig pekte seg ut
som langt dårligere.
Forsøk med radikal peritoneal
debridement (7), kontinuerlig lavage med
antibiotika (8), eller planlagt relaparotomi
(9)har ikke vist seg å være effektive.
Avlastende gastrostomi brukes en del ved
Hope Hospital for å lette det postoperative
forløpet til pasienter med abdominal
sepsis for å minimere plagene med
ventrikkelretensjon, avlaste trykk mot
anastomoser i adherente tarmer og for å
minimere tapet på fistlene.
Definitiv kirurgi
Optimalt tidspunktet for planlagt definitiv
kirurgibestemmes ut fra fravær av sepsis,
tilheling av inflammatorisk respons
intraperitonealt, og optimalisering av
ernæringsstatus.
Tidspunktet for definitiv kirurgi regnes
som minst 3 måneder med konservativ
behandling for enterokutan fistel alene
og minst 6 måneder og i gjennomsnitt 8
måneder for enterokutane fistler i åpen
buk. Da skal pasienten være restituert til
normal fysiologisk ernæringsstatus og
abdomen skal være bløt. Et tegn på riktig
tidspunkt for kirurgi av enterokutan fistel i
den åpne buken er når tarmen prolaberer.
Granulasjonsvevet rundt fistelen er da
erstattet av neoperitoneum og er et
nyttig tegn på at det er riktig tidspunkt for
reetablering av tarmkontinuitet.
Pasienten må ha utredet gjenværende
tarm slik at kirurgene har et godt kart å
arbeide etter. CT, kontrastundersøkelser og
fistulografi må være utført.
Inngrepet anbefales utført av to
gastrokirurger og at det settes av
hele dagen til inngrepet som ofte er
langvarig og uforutsigbart. Kirurgien
består i prinsippet av en bloc reseksjon
av tarmsegmentet fistelen utgår fra
og av overliggende hud. Tarmendene

reanastomoseres, ofte med temporær
avlastende stomi.
En del pasienter har betydelige
abdominal-vegg defekter som ikke
tillater normal fascielukking. Den beste
løsningen i flere materialer oppnås ved
at bukveggen lukkes med vanlig sutur.
Når det ikke er mulig, er det nødvendig
å legge fremmedmateriale som nett
eller kollagen. I et materiale på 63
pasienter som undergikk rekonstruktiv
kirurgi for tynntarmsfistel i åpen buk fra
Hope Hospital ble det registrert 85 %
alvorlige postoperative komplikasjoner.
Refistulering tilkom hos totalt 11 %, hvorav
0 refistuleringer i pasientene der det lyktes
å lukke fascien med vanlig sutur, 24 % hos
pasienter som fikk anlagt nett og 42 % hos
pasienter som fikk kollagenplate fra gris
(Permacol) (10).
Atrofisk tarm er ikke mer befengt med
anastomoselekkasjer, men næring skal
introduseres langsomt.
Som i Norge var hver kirurg ansvarlig for å
følge opp sine pasienter. Men enheten ved
Hope hospital praktiserte kollegasupport
ved komplikasjoner og anbefalte å be en
kollega bedømme behov for intervensjon
og reoperasjon ved komplikasjoner
hos egne pasienter. Begrunnelsen
var at kirurger ble biased i forhold til
komplikasjoner hos egne pasienter.
Hovedbudskapet for pasienter med
enterokutane tynntarmsfistler med sepsis
er å behandle sepsis først, deretter ha
fokus på ernæring og forberede pasient
og pårørende på minst 3/6 måneder med
konservativ behandling før endelig kirurgi
kan utføres g
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i har møtt dem alle sammen. Pasientene som, til tross for at vi utførte
det kirurgiske inngrepet etter alle fagets
regler, svarer med anastomoselekkasjer,
sårruptur , absesser, og sårinfeksjoner
før det hele kulminerer i åpne buker med
en eller flere enterokutane fistler (fig 1).
De er langliggere på intensivavdelinger
og sengeposter. Reoperasjoner for å
prøve å bedre situasjonen skaffer ofte
nye komplikasjoner. Hva er det med disse
pasientene? Hvordan skal vi identifisere
dem og hva kan gjøres for å forsøke å
bedre prognosen?
Kolorektalavdelinger ved Hvidovre
hospital i København og Malmø
Universitetssykehus hadde i april i år et
seminar om denne pasientgruppen der fire
norske gastrokirurger var til stede. Denne
artikkelen tar utgangspunkt i forelesninger
derfra og spesielt erfaringene til professor
G.L.Carlson ved Intestinal Failure unit ved
Hope Hospital, Salford, UK.(www.i-rehab.
org.uk)
Mortaliteten ved enterokutane
tynntarmsfistler har vært rapportert opp
i 60 % på 70-tallet og i kombinasjon
med åpen buk så sent som i 1990 (1)
. Mortaliteten er nå lavere, og har de
siste 20 år ligget mellom 10 og 30% i
publiserte materialer. Systematisering
og spesialisering av behandlingen til
multidisiplinær team har vist seg å bedre
overlevelsen. Hope Hospital i Salford
utgjør i tillegg til St. Marks Hospital i
London de to spesialiserte avdelingene
i UK som fungerer som nasjonale
henvisningsenheter under National Health
Services for pasienter med ’intestinal

lukker seg spontant, de fleste i løpet av 6
uker under ellers optimal behandling av
sepsis og god ernæring . I denne perioden
bør inntak per os reduseres.
På St. Mark’s hospital får pasientene
under kartleggingen av væskebalansen
bare fukte munnen med væske.
Fullstendig regnskap over fistel, urin,
stomi/fekalt tap blir ført. Væsketap
erstattes intravenøst i tillegg til en
liter ekstra for insensibelt tap. Når
pasienten er stabil, blir mat og væske
inntak per os introdusert. Dersom
stort volumtap på fistel/stomi/faeces
blir det gjort et forsøk på å redusere
tapet til et nivå der intravenøs væske
eller TPN (Total Parenteral Ernæring)
ikke er nødvendig. Drikke med lavt
natriuminnhold begrenses til 500 ml
per døgn og pasienten oppfordres til å
drikke 1000 ml med elektrolyttblanding
av høyere konsentrasjoner av natrium
og glukose. Loperamid og codein blir gitt
i maksimumsdoser. Octreotid gis som
en prøvedose i 3 dager, men seponeres
dersom det ikke reduserer væsketapet.
Protonpumpehemmere gis for å redusere
produksjon av ventrikkelsekret. Parenteral
ernæring gis til de pasientene som
hadde så høyt kaloribehov at det ikke
kunne møtes med overnevnte tiltak eller
ernæring via ernæringssonde. .(2)
Det er generelt akseptert at alle ’high
output’- fistler (> 500 ml per døgn) trenger
parenteral ernæring. I UK styres det av
egne HPN (Home Parenteral Nutrition)team med pasientopplæring og tilgang
til kontakt med vakthavende kirurg på
24 timers basis. Det var null-toleranse
for CVK-sepsis og angivelig hadde ingen
pasienter utviklet det løpet av de siste 10
år ved Hope Hospital på grunn av svært
nøye stell av CVK.
Fistuloclyces er ernæring via kateter til
tarm distalt for fistelåpningen og kan
erstatte parenteral ernæring hos en høy
andel av pasienter med enterokutan
fistel. (6) Reinnsetting av fistelproduksjon
blir stort sett ikke praktisert med den
begrunnelsen at det ikke har noen
fordeler utover kommersielt tilgjengelige
næringsløsninger. Men i prinsippet skulle
det være fullt mulig.
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Hepatocellulært carcinom (HCC)
- En kompleks sykdom med økende
krav til tverrfaglighet
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Inntrykk fra ILCA, Chicago 5-8 september 2008
Hepatocellulært carcinom (HCC) er betegnelsen for maligne svulster utgående fra
leverparenchymet. HCC har inntil nylig vært forbundet med dårlig prognose og lav 5
årsoverlevelse men de senere år er det kommet nye og lovende behandlingstilbud for
denne pasientgruppen.

Chicago

2007 ble den internasjonale levercancerforeningen ”International Liver Cancer
Association” (ILCA) stiftet og det første
internasjonale møtet fant sted. I år ble det
andre møtet avholdt i Chicago i begynnelsen av september. Møtet samlet onkologer, intervensjonsradiologer, hepatologer og lever-/transplantasjonskirurger fra
hele verden for å diskutere de etter hvert
komplekse behandlingsstrategier for
denne alvorlige sykdommen.
Sykdommen har multifaktoriell etiologi
men de vanligste årsaker er virale
infeksjoner (med hepatitt B og C virus)
samt cirrhose forårsaket av kronisk
alkoholmisbruk og non-alkoholisk
steatohepatitt. HCC sees ofte i forbindelse
med etablert levercirrhose.
Mens infeksjoner med HBV og HCV er
endemiske i deler av den tredje verden
har vi til nå stort sett vært forskånet for
dette i Norge. Følgelig er også insidensen
av både cirrhose og HCC i den tredje
verden høy, mens den er lav Norge og de
andre skandinaviske land.
Reseksjoner
Tradisjonelt har reseksjonskirurgi vært
sentralt i behandlingen av lokalisert HCC
og da helst som en anatomisk reseksjon
av tumoraffisert lever. Reseksjon kan
imidlertid ikke foretas dersom mengden
funksjonelt levervev etter reseksjon blir
for liten. Grad av cirrhose i den delen av
lever som ikke er tumoraffisert er derfor
av stor betydning. For klassifisering av
cirrhose har man ofte benyttet det såkalte
Child-Pughs skåringssystem der grad
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av cirrhose bedømmes på bakgrunn av
bilirubin-nivå, albuminverdier, protrombin-tid, ascites og grad av encefalopati.
Med en poengberegning av disse kriterier
kan cirrhosen klassifiseres i stadier fra
A-C, der Child-A har best prognose.
Langtidsstudier har imidlertid vist at
selv pasienter med akseptabel restleverfunksjon og frie reseksjonsmarginer
utvikler metakrone tumores, residiv og/
eller metastaser i gjenværende lever
fordi både cirrhosen og cirrhosens
årsak persisterer etter reseksjonskirurgi.
Behovet for andre terapiformer har
derfor vært stort. Hos pasienter med
ikke-resektabel sykdom som inntil nylig i
praksis ikke hadde noe behandlingstilbud,
har dette selvsagt vært tilfelle i enda
større grad.
Lokale intervensjoner i lever
De senere år har man hatt økt fokus
på lokalbehandling som kurativ
behandling ved mindre tumores og som
palliasjon ved større svulster. Av lokale
behandlingsmodaliteter finnes i hovedsak
to;
1.	Ultralyd-veiledede intervensjoner i
form av injeksjoner eller ablasjoner i
tumorvev eller
2.	Transarterielle, injeksjoner av
medikament eller partikler via leverens
arterieforsyning.
For injeksjonsterapi har man forsøkt
injeksjoner med etanol (percutuaneous
ethanol injection- ”PEI”) og eddiksyre
(percutaneous acetic-acid injection
”PAI”), men disse metoder har vist seg
underlegne de teknisk mer avanserte
radiofrekvensablasjoner (”RFA”).

Lokal injeksjonsterapi er imidlertid
ikke uten betydning i for eksempel
land i den tredje verden hvor det kan
være høy forekomst av HCC men hvor
pasientene i almenhet ikke har tilgang til
avansert radiofrekvensutstyr. Moderne
radiofrekvensablasjonsutstyr gir i øvede
hender svært god tumorkontroll og noen
studier har endog vist at residivraten
etter RFA er tilnærmet lik den man ser
ved radikale reseksjoner.
Til de transarterielle injeksjoner/
terapiprosedyrene (”TAI”) har man
benyttet en selektiv deponering av
medikamenter/ cytostatika (Trans-Aterial
Chemo-Embolization (”TACE”)) og/
eller av partikler (både rene partikler
og partikler som frigir medikament,såkalt ”drug eluting-beads (DEB)”, også
kalt ”DEB-TACE”). En annen ny og
spennende behandlingsform er injeksjon
av radioaktive stoffer der studier har
vist lovende resultater ved injeksjon
av Yttrium-90 (”Y-90”). Mens TACEteknikkene bør appliseres superselektivt
så nær tumor som mulig kan Y-90 settes i
større avstand fra tumor og virker derfor
mer lovende ved bilateral tumoraffeksjon.
Disse behandlingsformene kan derfor
benyttes enten hos pasienter med
mer disseminert intrahepatisk sykdom
hvor selve tumorutbredelsen er en
kontraindikasjon for reseksjon eller de
kan benyttes i tilfeller der tumor i seg
selv er resektabel men hvor cirrhose i
gjenværende lever umuligjør reseksjon
på grunn av fare for postoperativ
leversvikt.
Et annet og svært interessant aspekt ved

de lokale intervensjonsbehandlingene
er at disse kan benyttes som utsettende ”bridge to transplant” prosedyrer eller som ”downsizing” for
å få pasientene innenfor vedtatte
transplantasjonskriterier.
Kjemoterapi
Inntil nylig har vi hatt et svært begrenset
behandlingstilbud for pasienter med
disseminert HCC. I New England Journal
of Medicine i sommer [1] publiserte
Llovet og medforfattere resultatene
fra en dobbelt blind placebokontrollert
multisenterstudie der man dokumenterer
neærmere 3 måneders økt median
totaloverlevelse for pasienter på
Sorafenib (Nexavar®) vs. placebo.
Gevinsten er tilsynelatende liten men skal
være større for enkelte subpopulasjoner,
spesielt pasienter med HCV assosiert
HCC. Resultatene er spennende og
antyder at Sorafenib kan få en sentral
plass i behandlingsalgoritmet ved HCC.
Der er nå tatt initiativ til en internasjonal
multisenterstudie med Sorafenib som
adjuvant terapi etter reseksjon (STORMtrial).
Transplantasjon
Levertransplantasjon er i dag den
behandlingsform som gir best
langtidsoverlevelse, men langt fra
alle oppfyller vilkårene for denne type
behandling. Absolutte kontraindikasjoner
for levertransplantasjon ved HCC
er ekstrahepatisk tumorvekst eller
makoskopisk karinfiltrasjon (i porta eller
levervener). For øvrig varierer kriteriene
for levertransplantasjon noe fra land til

land. Mange steder benyttes de såkalte
Milan-kriteriene (singel HCC < 5 cm i
diameter, eller opp til 3 separate HCC
lesioner, som alle må være < 3 cm i
diameter) [2] men mange har studert
hvordan overlevelsen påvirkes dersom
man tøyer Milan-kriteriene. Ved streng
overholdelse av Milan kriteriene er det
rapportert sykdomsfri 5-årsoverlevelse
på 80-90%, men også ved utvidede
kriterier har man sett 5-årsoverlevelse
som er langt bedre enn det man finner
ved optimal reseksjonskirurgi. I Norge
er det utarbeidet egne kriterier for
levertransplantasjon ved HCC (”Oslokriteriene”) og som er videre enn Milankriteriene.
Et interessant konsept som ble behørig
belyst på ILCA var hvordan neoadjuvant ”downsizing” av tumor med
lokale intervensjoner kunne bidra til
at pasientene skulle komme inn under
transplantasjonskriteriene. En studie
antydet at resultatene ved ”Salvage”
transplantasjon, dvs. transplantasjon
ved tumorresidiv etter radikal reseksjon
av tumor som i utgangspunktet lå
utenfor transplantasjonskriteriene,
men der residivtumoren oppfylte
transplantasjonskriteriene var tilnærmet
lik resultatene ved primærtransplantasjon
[3]. I en slik setting kan altså kirurgisk
reseksjon av store tumores i seg
selv representere en modalitet for
”downstaging”.
Konklusjon
Behandling av HCC er under betydelig
utvikling. Behandlingen må tilpasses

individuelt og besluttes i team med
kvalifiserte kirurger, hepatologer,
onkologer og intervensjonsradiologer.
Hver enkelt pasient må vurderes for
kjemoterapi, lokal ablasjon, reseksjon,
eller transplantasjon. Ved større
utenlandske sentra er det nå rutine med
både TACE og etter hvert også med Y-90
terapi for tumorkontroll som ”brigde
to transplant” og som ”downstaging”
før annen terapi. Transarteriell lokal
terapi vil sannsynligvis etableres også
i Norge innen kort tid og komplettere
det eksisterende behandlingstilbudet.
Det etter hvert svært komplekse
behandlingsalgoritmet hos den relativt
lille pasientgruppen med HCC, gjør
at tiden er moden for en enhetlig
håndtering av denne kreftformen,
uavhengig av pasientenes bosted.
NGICGs HPB-gruppe har arbeidet med
nasjonale retningslinjer for behandling.
Disse vil snart bli publisert.
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Traumebehandling hjemme...
og ute...
...og kanskje er det nettopp på ditt oppdrag, og på din vakt at din
spesialkompetanse gjør den store forskjellen..

S

Tradisjonelt sett har kirurgen inntatt en
nøkkelrolle i behandlingen av alvorlig
skadde pasienter. Dette er logisk, da
pasienter med livstruende skader
som når sykehuset i live, ofte trenger
hemostatisk kirurgi for å overleve. I en
ikke alt for fjern fortid var ”Kirurgen”

en gråhåret mann som hadde slitt seg
frem i et strengt hierarkisk system før
han i en alder av femti år oppnådde
belønning i form av en fast stilling på et
av de mange små sykehus i periferien.
En forutsetning for å oppnå en slik
posisjon var at vedkommende skulle
beherske den generelle kirurgi. På grunn
av at transporttiden inn til de ”store”
medisinske institusjoner kunne være
betydelige, var det viktig at ”Kirurgen”
behersket hele den generelle kirurgi,
inkludert skadebehandlingen
Så vel sykehusstruktur og transportmuligheter som kirurgien har gjennomgått betydelige forandringer i løpet av
de siste tiår. Til tross for at en del mindre
sykehus er blitt nedlagt eller har fått
sterkt innskrenket funksjon
er det fortsatt nærmere 50
sykehus med uinnskrenket
akuttfunksjon her i landet.
Det innebærer at alle disse
sykehusene til en hver tid
skal være forberedt på at
alvorlig skadde pasienter
kan bli innlagt og kreve
umiddelbar behandling. Det
enkelte sykehus’ kompetanse
til å ivareta en slik oppgave
varierer betydelig.
Kirurgiutdannelsen har også
endret seg, dels som et
resultat av den medisinske
utvikling og dels forårsaket
av sosiale endringer som
arbeidstidsbestemmelser
og ønsker om mer tid til
familieliv.. I tillegg har det
foregått en fragmentering
av det kirurgiske faget. Den
økende tendens til tidlig
subspesialisering gir færre
bredt skolerte kirurger. Hos
en alvorlig skadet pasient

kan dette være en trussel mot å kunne
oppnå optimal behandling da energien
ikke respekterer spesialitetsgrensene,
men treffer hele organismen. Parallelt
med økende subspesialisering har
traumekirurgien utviklet seg til et eget
spesialfelt, som både stiller krav til
spesiell traumekirurgisk kompetanse og
beslutningstaking basert på pasientens
fysiologi.
I Kirurgen 2/2008 har Per Sverre Lingaas
et innlegg om ”Krigskirurgi med forsvaret
i Afghanistan”. Han beskriver meget
informativt omstendighetene rundt
rekruttering til og gjennomføring av
tjenesten i Meymaneh. Det kommer klart
fram at for å få til en adekvat kirurgisk
beredskap er det mange og til dels
kryssende hensyn som må ivaretas. Dette
gjelder så vel fra Forsvarets som fra den
enkelte kirurgs ståsted.
Ingen ønsker at norske soldater skal
komme til skade i Afghanistan. Derfor
håper man at det norske helsepersonellet
som er i tjeneste i ISAF-regi, ikke får noen
reell erfaring under tjenesteoppholdet.
Men man må til en hver tid være
forberedt på at det ”smeller”. Som
Lingaas skriver ”kanskje er det nettopp
på ditt oppdrag, og på din vakt at din
spesialkompetanse gjør den store
forskjellen”.
Dette utsagnet er viktig. Enten det er
snakk om sivil eller militær medisinsk
innsats i utenlandstjeneste, eller
om skadepasienten kommer inn i et
norsk sykehus, vil mottakende enhets
kompetanse ha avgjørende innflytelse på
sluttresultatet. I en del tilfeller utgjør den
forskjellen mellom liv og død.
På denne bakgrunn er det tankekors at
svært få norske sykehus så langt stiller
spesifikke krav til traumekompetanse

hos det kirurgiske personalet som
skal være forberedt på å ta i mot
denne pasientkategorien. Fra 2002
er ”Krigskirurgikurset” obligatorisk i
spesialistutdannelsen i generell kirurgi.
Godkjente spesialister før dette har ingen
pålagt utdannelse i initial vurdering
av alvorlige skadde pasienter eller
opplæring i nødkirurgiske prosedyrer.
For de kolleger som i dag utdanner seg i
ortopedi, er heller ikke krav til dette kurset
gjeldende.
Således vil man ved en rekke sykehus i
Norge ikke ha noen automatisk garanti
for at en overlege i kirurgisk bakvakt
besitter noen formell ”minsteutdanning”
i traumekirurgi.
Det er åpenbart at samfunnet tror og
forventer at traumekompetanse finnes
blant norske kirurger. Da mangelen på
kirurg i ”den norske leiren” i Meymaneh
ble oppdaget av media høsten 2007, satt
undertegnede igjen med inntrykk av
at det norske folk ville anse problemet
for løst dersom man til en hver tid var
sikret norsk kirurgisk og anestesiologisk
tilstedeværelse. Vi tror befolkningen tar
for gitt at enhver norsk kirurg har den
nødvendige traumekompetanse til ikke
bare å fungere optimalt i Norge, men
også til å kunne reise ut og dekke en
slik funksjon som Forsvaret etterspør i
Meymaneh etter en summarisk briefing i
militær regi.
Spesifikke tiltak for å kvalitetssikre
behandlingen av alvorlig skadde
pasienter bør derfor være en prioritert
nasjonal oppgave. Behovet for dette
er offentlig delvis erkjent ved at en
arbeidsgruppe ble opprettet i 2005
for å utarbeide et forslag til nasjonal
organisering av traumatologien.
”Traumesystem for Norge” ble sendt
ut til høring i 2007, og beslutningen om

en implementering ligger i dag hos de
Regionale Helseforetakene.
Rapporten går i korte trekk ut på
•	En regionalisering av traumatologien
svarende til dagens helseregioner.
•	Prinsipielt ett traumesenter per region
som har ansvar for traumesystemet
i egen region, med opplæring,
kvalitetssikring, overflyttingsrutiner
i tillegg til optimal behandling av
alvorlig skadde ved egen institusjon
•	Andre sykehus i regionen som
skal motta og behandle potensielt
alvorlig skadde, må fylle krav til
minimumskompetanse i traumatologi
24 timer i døgnet året rundt
”Traumesystem for Norge” beskriver
denne minimumskompetansen for
kirurger ved sykehus som skal kunne
ta imot og behandle potensielt alvorlig
skadde pasienter:
•	Bred generell kirurgisk erfaring
•	ATLS-kurs for riktig prioritering og
initialbehandling
•	Teamtrening (f.eks BEST)
•	Kurs i kirurgiske nødprosedyrer (f.eks
krigskirurgikurs/DSTC)og vedlikehold
av disse ferdighetene
Mens man ved de fleste sykehus i Norge
har både bløtdelskirurg og ortoped i
bakvakt, vil kirurgen i Meymaneh stå
alene med de kirurgiske prioriteringene,
beslutningene og prosedyrene, uten den
hjelpen man er vant til hjemme. Det kan
derfor være behov for å stille krav utover
den skisserte minimumskompetansen til
kirurger som skal på utenlandsoppdrag.
Slike tilleggskompetanse må defineres i
samarbeid med oppdragsgiver, men bør i
størst mulig grad kunne tilføres nasjonalt.
Fyller alle norske sykehus med
akuttfunksjon overnevnte minimumsstandard i dag? Svaret på det er nei. Men

alle nødvendige kurskonsept er etablert
i Norge, og kapasiteten kan økes. Det
er derfor et økonomisk spørsmål og et
spørsmål om politisk vilje om denne
komptansehevingen skal realiseres.
Den økende subspesialiseringen
medfører risiko for at fagfeltene etter
hvert blir totalt blottet for generell
kunnskap og tilnærming, noe som
igjen vil medfører usikkerhet og
derav manglende entusiasme og
engasjement i et så tverrfaglig krevende
fagfelt som traumatologien. En
minimumskompetanse i traumatologi
som skissert vil sannsynligvis ikke
være tilstrekkelig for å sikre optimal
tverrfaglig traumekompetanse for den
ansvarlige traumekirurgen. Kanskje er
det på tide å formalisere ”traumekirurg”
–tittelen med definert utdanning som i
tillegg til minimumskompetansen har
reell traumeerfaring og opplæring i
fysiologi og intensivmedisin? Denne
spesialkompetansen vil kunne redusere
sårbarheten i traumatologien, kanskje
først og fremst på traumesentrene, og
traumemessig endre ”sykehuset med
spesialiteter” til ”spesialitetssykehuset”.
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kader er en av de viktigste årsaker til
invaliditet og tapte leveår i den yngste
halvdelen av befolkningen. Forebyggelse
av skader er svært viktig og bør være en
prioritert oppgave. Til tross for det vil et
stort antall nordmenn bli alvorlig skadet
i overskuelig fremtid og være i behov av
akutt sykehusinnleggelse. Det er således
av nasjonaløkonomisk stor betydning
om behandlingen av alvorlig skadde
pasienter er optimal eller ikke.

Tina Gaarder
Pål Aksel Næss
Traumeenheten, Ullevål
universitetssykehus

Traumebehandling handler først og
fremst om teamarbeid og tverrfaglighet,
trygghet på at alle i teamet har den
nødvendige kompetansen, kontinuitet
og tverrfaglig oppfølging i det videre
forløpet. Dette gjelder små og store
sykehus, i Meymaneh eller andre
traumerelaterte oppdrag utenfor Norge.
I årets traumeseminar har vi laget et
program som skal belyse alle sider
av utfordringene for de forskjellige
personellgruppene som utgjør et
traumeteam, og forhåpentligvis også
skissere noen av løsningene. Vel møtt til
alle! Ingen påmelding nødvendig g

43

Om testegenskaper i
forskjellige populasjoner

Lars Magne Eri
Oslo Urologiske Universitetsklinikk, Aker Sykehus, Oslo

Det ble påpekt i en artikkel i Kirurgen nylig (nr. 2/2008 side 38)
at sensitivitet og spesifisitet angir egenskaper ved selve den
diagnostiske testen. Som vi i det følgende skal se ut fra noen
eksempler fra velkjente kliniske situasjoner, kan dette bildet utdypes.
Ikke bare en tests prediktive evne, men også dens sensitivitet
og spesifisitet blir påvirket av pasientpopulasjonen som testen
anvendes på. Det er rett og slett slik at en test passer bedre for en
type pasientpopulasjon enn for en annen.

H

Tabell 1, PSA-test, populasjonsbasert
Syk

Frisk

Test positiv

28

92

120

Test negativ

10

870

880

Total

38

962

1000

Disse tallene er basert på første
screeningrunde i en stor kontrollert,
populasjonsbasert undersøkelse av
screening for prostatakreft som ble startet
i Gøteborg i 1995, med en oppslutning
på ca 73%. PSA > 3,0 ng/l ble regnet som
positiv test, og alle disse gjennomgikk
sekstant-biopsi av prostata. Grunnen til
at jeg har anført at resultatet for 10 menn
var falskt negativt, er at disse mennene
fikk oppdaget kreft i prostata løpet av
de par nærmeste årene, som vi må anta
også var tilstede ved første screeningrunde.
Her er sensitiviteten av PSA 28/38 =
74%. Sensitivitet er avhengig av hvilken
PSA-cut-offverdi som velges for terskel
til å ta biopsi, biopsi-teknikk og antall
biopsier. Det vanlige i Norge i dag er å
bruke en cut-off verdi på 4,0, og dette
ville ha gitt en lavere sensitivitet og
høyere spesifisitet. Spesifisiteten for
PSA i denne populasjonen var 870/962
= 90%. Ved gjentatt PSA-testing, stiger
sensitiviteten for PSA opp mot 100%.
Etter 8 år, og nye screeningrunder, var
det oppdaget prostatakreft i ca 8% av
den screenede populasjonen i Gøteborg,
men denne økningen må vi anta skyldtes
”nyoppståtte cancere”, som ikke var mulig
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å oppdage ved første screening-runde.
Vi kom ikke i gang med noen tilsvarende
screeningundersøkelse i Norge, og PSAtesting av friske menn blir frarådet av
helsemyndighetene. Det eneste unntaket
er menn med ”arvelig disposisjon for
prostatakreft”, dvs. i praksis menn med en
mer eller mindre sterkt familieanamnese
på sykdommen. I en slik populasjon
kan man tenke seg at man har doblet
prevalens av prostatakreft dvs. 7,6% mot
3,8% i normalpopulasjonen. Hvis vi tester
1000 slike menn, kan vi regne med å få
følgende resultat:
Tabell 2, PSA-test i en populasjon med
arvelig disposisjon
Syk

Frisk

Test positiv

56

91

147

Test negativ

20

833

853

Total

76

924

1000

Vi har her forutsatt en sensitivitet ved
testen på 56/76 = 74% og en spesifisitet
på 90% (833/924 = 90%), akkurat som
ved forrige eksempel. Dette er fordi de to
populasjonene er helt like med hensyn
til alder, comorbiditet osv, bortsett fra at
den sistnevnte populasjonen er ”beriket
med prostatakreft-tilfelle”. Dette påvirker
altså ikke testegenskapene til PSA, slik de
måles med sensitivitet og spesifisitet.
Men testens prediktive evne blir
forskjellig i de to eksemplene: PPV i
ikke-selektert populasjon blir 28/120 =
23%, mens PPV i en risikopopulasjon
blir 56/147 = 38%. PPV er altså høyere
i risikopopulasjonen enn i normalpopulasjonen. Dette eksempelet
bekrefter hovedpoenget i den forrige
artikkelen om testegenskaper, nemlig
at en tests prediktive evne er avhengig
av prevalensen av sykdom i den

populasjonen som undersøkes. For
sykdommer med relativt lav prevalens i
en populasjon, slik som prostatakreft og
brystkreft, er PPV lav, og det blir mange
individer som får falskt positivt resultat,
noe som gir angst og behov for flere
undersøkelser. Dette er en ulempe ved
all screening for kreftsykdommer, der
sykdommen har relativt lav prevalens,
og der testen man benytter er relativt
uspesifikk.
NPV er 870/880 = 99% i en ikkeselektert populasjon og 833/853 = 98%
i risikopopulasjonen, altså høye verdier
i begge tilfelle, slik det vil være for
sykdommer med lav prevalens. Ved å
bruke en ”narre-test” for PSA som alltid
gav lave verdier, og derved alltid var
negativ, ville NPV fortsatt være 96%. Man
skal ikke uten videre la seg imponere av
tilsynelatende gode test-egenskaper!
Så langt har altså sensitivitet og
spesifisitet vært uforandret i de to
kliniske situasjonene mens PPV og
NPV har vært forskjellige fordi de
avhenger av sykdommens prevalens.
Men som nevnt foretas ikke systematisk
screening for prostatacancer i Norge,
i motsetning til for brystkreft. Derimot
blir en stor andel av norske menn, både
med og uten symptomer fra urinveiene,
”opportunistisk” PSA-testet hos fastleger
og bedriftsleger. Hvis en allmennpraktiker
tester 1000 menn, med en PSA-cut-off på
3,0 ng/l, vil det følgende være et typisk
resultat:
Tabell 3, PSA-test hos allmennpraktiker.
Syk

Frisk

Test positiv

28

216

244

Test negativ

10

746

756

Total

38

962

1000

Vi får som tidligere en sensitivitet på
28/38 = 74%. Sensitiviteten er den
samme, fordi jeg har forutsatt et
egenskapene ved den gruppen som har
prostatacancer i denne populasjonen er
omtrent som tidligere, og det blir samme
fordeling mellom falskt negative og
sant positive prøver som i de tidligere
eksemplene. Videre har jeg forutsatt
samme prevalens av prostatacencer
som i befolkningen generelt, ut fra den
antakelse at en pasientpopulasjon som
er selektert på grunnlag av symptomer
fra urinveiene, og/eller ønske om PSAtest ikke har noen forøket frekvens av
prostatakreft. Samtidig BPH, som kan
være assosiert med PSA-forhøyelse,
innebærer ikke økt risiko for prostatakreft.
Prostatakreft gir ikke symptomer i
de tidlige stadiene som oppdages
ved PSA-testing. (Dog vil det hos en
allmennpraktiker dukke opp sporadiske
menn som PSA-testes fordi de har
symptomgivende, avansert prostatakreft,
slik at prevalensen av prostatakreft ville
være noe høyere enn i mitt eksempel).
Nå blir spesifisiteten for PSA-testen
746/962 = 78%, altså mye dårligere enn
når testen ble brukt populasjonsbasert,
der spesifisiteten var 90%. Årsaken til
dette er at hos menn som blir PSA-testet
hos en allmennpraktiker vil det være
en relativ overvekt av menn som har
oppsøkt lege nettopp pga. symptomer fra
urinveiene, slik som vannlatingsbesvær
pga. forstørret prostata og infeksjon. Det
er en ”svakhet” ved PSA-testen at den
reagerer (med PSA-forhøyelse) også på
andre tilstander enn prostatakreft. PSA
er spesifikk for prostata, men ikke for
prostatacancer. Denne svakheten ved
testen blir forsterket når den brukes
på en ”mindre egnet populasjon”, som
har en rekke ”alternative årsaker” til
PSA-forhøyelse. Dette illustrerer at
”spesifisitet” ikke uten videre kan brukes
til å beskrive kvaliteten på PSA-testen.

Spesifisitet avhenger av populasjonen
testen brukes i.
At disse ”dårlige testegenskapene” for
PSA hos allmennpraktiker-pasienter også
gir seg utslag i dårlige verdier for PPV er
ikke overraskende. PPV blir bare 28/244
= 11%, altså svært lavt i forhold til i den
populasjonsbaserte screeningen da PPV
var henholdsvis 23% og 38%. I kontrast
til dette blir NPV 746/756 er 99%. Dvs. at
hvis en mann, med eller uten symptomer,
får konstatert en normal PSA hos en
almennpraktiker, er det 99% sjanse for at
han ikke har prostatakreft.
Hva skjer på en urologisk
henvisningspoliklinikk? Urologen får
henvist disse mennene på bakgrunn
av PSA-forhøyelse, og ser ikke de som
er test-negative, slik at her blir det
meningsløst å snakke om sensitivitet
og spesifisitet. PPV blir nok noe høyere
enn 11% fordi mange menn med
grenseverdier av PSA eller stabile, lett
forhøyede PSA-verdier ikke blir henvist
til urolog. Men uansett, urologiske
poliklinikker har stor pågang av pasienter
med PSA-forhøyelse som ikke skyldes
prostatakreft, dvs. PPV for PSA-testen
i denne populasjonen er lav. Ulempen
av dette forsterkes ved at det ofte er
nødvendig med flere biopsi-runder før
cancer-muligheten er rimelig sikkert
utelukket.
I våre eksempler har spesifisitet for PSA
variert fra 78% til 90% (avhengig av
klinisk situasjoner). Det er viktig at tallet
man bruker for spesifisitet er tatt fra et
relevant klinisk materiale. I NoU 1997: 20,
Norsk Kreftplan, Omsorg og Kunnskap,
diskuteres PSA som populasjonsbasert
screening-test (side 128) og det angis
en spesifisitet på 50%. Et slik tall på
spesifisitet må være tatt fra et meget
spesielt pasient materiale, med mange
selv-henviste pasienter med hyppig

forekomst av ”alternative årsaker”
til PSA-forhøyelse, der halvparten av
”friske” menn ville måtte gjennomgå
biopsi. Et mer relevant tall for spesifisitet
i relasjon til screening ville være ca 90%.
Hvilken rolle spiller så mennenes alder?
Eldre pasienter har mere betennelse,
større prostata og høyere ”normalverd”
for PSA, noe man ikke uten videre tar
hensyn til ved bestemmelse av cutoffverdi. Vi får flere falskt pos svar,
lavere spesifisitet og dårligere PPV,
altså forandringer i samme retning
som i et pasientmaterialet hos en
allmennpraktiker.
Også ved brystkreftscreening med
mammografi vil spesifisiteten variere
med pasientpopulasjonen. For eksempel
gir mammografi mange falskt positive
svar hos yngre kvinner fordi de har
kjertelforandringer der man ikke kan
utelukke cancer. Mammgrafi vil hos yngre
kvinner ha dårligere test-egenskaper, dvs.
lavere PPV og lavere spesifisitet, altså det
motsatte av det som er tilfelle for PSAtesten som har høyest spesifisitet hos de
yngste mennene.
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vis man tester 1000 menn med
prostataspesifikt antigen (PSA) i en
relativt PSA-naiv befolkning i aldersgruppen 50 til 65 år, kan man vente å
få omtrent følgende resultater når man
setter tallene inn i den klassiske 2 x 2
tabellen:

Begge tester kan også være ”for
sensitive”, dvs. de kan oppdage ikkesignifikante cancertilfelle som ikke
trenger behandling, og derved føre
til overbehandling. Endelig er testene
gjenstand for stadige forbedringer som
endrer testegenskapene. Å evaluere
diagnostiske tester er en komplisert og
dynamisk prosess g
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”Fokal behandling” av kreft i nyre og prostata

U

rinvejskirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset i Århus
arrangerer 25. og 26. september 2008 det første Europeiske
fagmøte om ”Fokal behandling” av kreft i nyre og prostata.
Møtet holdes i Ebeltoft, og vil samle ca. 70 leger og forskere fra
USA, Russland, flere andre Europeiske land og Skandinavia.
Møtet arrangeres i samarbeid med Universitetet i Århus, Nordisk
urologisk forening, Mid-Atlantic Cryo Group, USA og Clinical
research committee, European Research Foundation/European
Association of Urology.
Bakgrunnen for møtet er at det nå påvises stadig flere svulster
i nyre og prostata i et tidlig stadium. Konvensjonell behandling
kan være forbundet med store bivirkninger, og det er derfor av
interesse å vurdere om man ved sykdom i tidlig fase kan nøye seg
med å behandle bare den syke delen av organet slik man allerede
gjør ved f.eks. brystkreft.

www.congrex.com/ngc2009

Ved lokalisert prostatakreft har de tradisjonelle behandlingsformene vært radikal operasjon og radikal strålebehandling.
Vitenskapelige studier viser imidlertid at vi behandler flere
pasienter enn det som er nødvendig, fordi vi mangler metoder til
å forutsi hvilke svulster som i ettertid viser seg å være de farligste.
Dessverre vil en stor del av pasientene som får radikalbehandling

tape ereksjonsevnen og noen får permanent urinlekkasje som
følge av behandlingen.
Det er utviklet metoder som høy intensitet fokusert ultralyd
(HIFU), brakyterapi (implantasjon av radioaktive frø) og
frysebehandling som gjør det mulig å behandle kun en del av
prostatakjertelen, dvs. fokal behandling. Derved kan man unngå
å skade ereksjonsnerver og lukkemuskel, slik at pasienten slipper
bivirkninger. En forutsetning for å kunne tilby fokal behandling
er at man har grundig kjennskap til svulstens utbredelse.
Behandlingsprinsippet baseres på omfattende vevsprøver og
bildediagnostikk.
Under symposiet vil ledende forskere presentere de forskjellige
undersøkelses- og behandlingsmetodene som kan benyttes
ved fokal behandling. Man vil diskutere forutsetningene for
fokal behandling, og hvilke vitenskapelige undersøkelser
som er nødvendig for å vinne mer kunnskap om dette nye
behandlingsprinsippet ved nyre- og prostatakreft.
Fra Norge kommer Hans Olav Beisland, Arendal, som tok i bruk
fokal behandling med laser allerede midt på 80-tallet som en av
de første i verden. Viktor Berge fra Aker skal forelse om HIFU, og
radiologer fra Bergen skal omtale moderne bildediagnostikk i form
av CT, MR og PET scan.
Organisasjonskomiteen for det første europeiske møtet om fokal
behandling består av Michael Borre, Knud Venborg Pedersen og
Truls E. Bjerklund Johansen fra Urinvejskirurgisk avdeling, Skejby
sygehus.

Gastrokirurgisk Vårmøte 2009

S

ett av torsdag 23. og fredag 24. april, begge dager kl. 15.00
til faglig oppdatering og hyggelig samvær med kolleger.
Programmet omhandler behandling av Ventrikkelcancer og

Venekirurgikurs i Skövde

V

i vill gärna informera om att Kärlkirurgiska enheten vid
Skaraborgs Sjukhus/Kärnsjukhuset i samarbete med
Scandinavian Venous Forum planerar att anordna den sjätte
vidareutbildningskursen i venkirurgi, 3-5 december.
Skälet att kursen anordnas är ett uppdämt behov av att förbättra
kvalitén på den venösa kirurgin som bedrivs i Sverige. En stor
del av de operationer som görs idag utgörs av reoperationer
för varicer som tyvärr i alltför många fall beror på inadekvat,
otillräcklig och ibland helt felaktig tidigare kirurgi. Med
korrekt diagnostik och adekvat kirurgisk teknik kan kvalitén på
åderbråckskirurgin med all sannolikhet förbättras väsentligt.
Målgrupperna är specialister i kirurgi samt läkare under slutet av
specialistutbildningen med viss vana av åderbråckskirurgi. Kursen
fokuseras på strategi och teknik vid utredning och behandling av
framförallt ytlig venös insufficiens (åderbråck). Max. 20 deltagare!
Kurset er også åpent for kirurger fra Norge.
Kursen består av två halvdagar (3/12 och 5/12) med mer teoretisk
utbildning samt en heldag (4/12) med demonstrationsoperationer

Bekkenreservoir-kirurgi.
Utfyllende program følger senere. Møtet vil bli søkt godkjent som
kurs.
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Ved nyrekreft valgte man tidligere ofte å fjerne hele nyren, selv
ved små svulster. I en periode har man operert bort svulstene
med kikkhullskirugi. Dette er teknisk vanskelig, og kan medføre
stor blødning. Nye teknikker som radiofrekvensablasjon og
kryoablasjon (frysebehandling) gjør det mulig å behandle kun
selve svulsten, uten blødning.

Truls E. Bjerklund Johansen
Universitetssykehuset i Århus

Olle Nelzén
Ordförande i Scandinavian Venous Forum
(Societas Phlebologica Scandinavica)
samt workshop ang. kirurgisk teknik och diagnostik färgdoppler/
handdoppler.
Fakulteten består av: Docent, Öl, Olle Nelzén Kursledare, Med Dr,
Öl, Anders Lindhagen, Öl, Ander Plantin, Öl, Magnus Olsson
Gästföreläsare Öl. Carl-Erik Slagsvold från Cirkulationsfysiologiska laboratoriet vid Aker Universitetssjukhus i Oslo som
kommer att tala om venfysiologi och färgdopplerdiagnostik vid
venös insufficiens.
Kurspaketet, som inkluderar kost och logi, kostar 7500 SEK,
varav drygt hälften utgör kostnader för mat och logi. I kostnaden
ingår också kurslitteratur, CD med föreläsningarna och läroboken
”Vensjukdomar”, som fått mycket god kritik. Senaste kurskritiken
enligt IPULS 5.8/6.0 .De teoretiska delarna av kursen liksom
inkvartering sker på Knistad Herrgård strax utanför Skövde.
Operationer och workshop äger rum på Kärnsjukhuset 4/12.
Tidigare kurser har fyllts snabbt varför tidig anmälan är att
rekommendera. Intresse kan anmälas till e-post: olle.nelzen@
vgregion.se
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Minimalt invasiv behandling av kardiovaskulær sykdom
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enne gang er vi stolte over å kunne
presentere en stor og mangfoldig
seksjon med ulike tema innen minimalt
invasiv kirurgi. Hovedoppslaget er en
lang og fin artikkel om minimalt invasiv
behandling av strukturell kardiovaskulær
sykdom. Det er flere i miljøet som har tatt
til orde for en omfattende reorganisering av
hjerte/thorax kirurgi spesialiteten, basert på
utvidet utdannelse innen billedfremstilling
(”imaging”) og kateterbaserte metoder.
Dette er muligens nødvendig, hvis
spesialiteten ikke skal fortsette å bli smalere
og av mindre betydning.

Prof Lacy blir årets trekkplaster ved
Kirurgisk høstmøte. Det er mange norske
kolleger som har vært på studiebesøk
ved hans avdeling i Barcelona. Han vil
holde en gjesteforelesning med tema
”Laparoscopic technique in colon and
rectum surgery”. Lacy publiserte i Lancet
i 2002 data fra en randomisert klinisk
undersøkelse som sammenlignet effekten
av laparoskopi-assistert colectomi med
åpen colectomi ved ikke-metastatisk colon
cancer. Disse pasientene er fulgt videre og
langtidsresultatene fra denne studien er
nylig publisert og blir her omtalt.

Norsk Thoraco-Laparoskopiforum vil under
årets høstmøte arrangere flere symposier, hvorav ett med fokus på utdannelse
innen laparoskopisk kirurgi. Temaet ble
også omtalt i forrige nummer av Kirurgen
av entusiaster i Drammen, som beskrev
hvordan de har drevet systematisk opplæring og kompetanseheving innen
minimalt invasiv kirurgi. Vi sendte stafettpinnen videre og kollegaer i Namsos
tok utfordringen. De gir oss et innblikk i
laparoskopisk hverdagskirurgi ved et lite
lokalsykehus, men som på tross av det har
et relativt stort volum. Vi innvies i historikk,
organisering av virksomheten og utdanning
samt oversikt over repertoaret. Vi håper å
kunne fortsette presentasjonen av de ulike
laparoskopi-miljøer landet rundt i de neste
utgavene av Kirurgen. Intensjonen er å få
vist mangfoldet av minimalt invasiv kirurgi
også utenfor hovedstaden.

Natural Orifice Transluminal Endoscopic
Surgery (NOTES) er tidligere omtalt her i
Kirurgen. Metoden er stadig under utvikling og denne gang får vi en omtale av
den første større studien på transvaginal
cholcystektomi.
Kollegaer fra Stavanger beskriver til slutt
kort sine erfaringer fra et basiskurs i
laparoskopiske ferdigheter ved Covidien
sitt ferdighetssenter i Elancourt i Paris,
Frankrike.
Høsten blir en spennende tid for fremtidens
ressursfordeling til vårt helsevesen spesielt
i hovedstaden, hvilket har avstedkommet et
lite dikt med refleksjon rundt tema.

Olaug Villanger
MIK-Redaktør
olaug.villanger@
rikshospitalet.no

M I N Imalt I N VA S I V K I R U R GI

Din
totalleverandør
innen
endoskopi

Spenning sitrer i høstluft skarp
Jegeren speider og venter et varp
Skuddet går og rapet gjaller
Vinger flakser dog rypa faller
Jakt med kunnskap og med vett
Høst er også tiden for budsjett
Legg deg dog det på minne kjære Hansen
I det vi ber deg opp til budsjettdansen
At du for pasienten må ha sansen
Vi trenger kroner for å binde helse kransen

God ”høstjakt” fra MIK- redaktøren!
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Minimalt invasiv behandling av
strukturell kardiovaskulær sykdom

Jacob Bergsland
Intervensjonsenteret,
Rikshospitalet, Oslo

Figur 2. Sapien Edwards transkateter
aortaklaff

Årsakene til dette er mange. For det
første utfører hjertekirurgene et relativt
begrenset antall typer prosedyrer,
spesielt innenfor voksen-kirurgien.
Metodene for denne kirurgien er
vel etablerte og stort sett baserte på
direkte syn, assistert av klassisk optisk
forstørrelse ved hjelp av luper. Kirurgene
er også vant til å basere mye av sin
vurdering av hjertefunksjonen under
operasjon på direkte inspeksjon av
hjertet. Hvis alvorlige komplikasjoner
oppstår under et kirurgisk inngrep, gir
en sternotomi meget god tilgang til
hele hjertet, til å utføre hjertemassaje,
evakuere blødning etc.

For det andre er mange hjertekirurgiske
prosedyrer relativt kompliserte. Dersom
de skal utføres med minimalt invasiv
teknikk, må som regel ikke bare en, men
flere indirekte visualiserings-teknikker
brukes til å utføre forskjellige aspekter
av prosedyrene, slik som kannulering for
hjerte-lungemaskin, okklusjon av aorta
og selve den kirurgiske reparasjon på
hjertestrukturene. De fleste kirurgiske
metoder bruker hjerte-lungemaskin for
å kontrollere hemodynamikken under
inngrepet, og svært mange prosedyrer
baserer seg på tradisjonell “cut and sew”
teknikk, noe som er relativt vanskelig å
utføre gjennom minimalt invasive eller
endoskopiske metoder. En annen faktor
som har senket utviklingstempoet, er
utvilsomt at hjertekirurgi er utsatt for
meget intens kvalitetskontroll og mange
kirurger er redde for å forandre teknikk
pga frykt for økning i mortalitet eller
andre komplikasjoner [3]. Det er blitt
hevdet at denne innstillingen har ført til
en overdrevet konservativisme innen
spesialiteten.

Det var derfor interessant at presidenten
for American Association of Thoracic
Surgery (AATS) ved kongressen i San
Diego i mai 2008, slo til orde for en
omfattende reorganisering av hjerte/
thorax kirurgi spesialiteten, basert på
utvidet utdannelse innen
imaging og kateterbaserte
metoder. Dette er sannsynligvis nødvendig, hvis
spesialiteten ikke skal
fortsette å bli smalere og av
mindre betydning. I mange
vestlige land observerer
man nå gradvis minskende volum i hjertekirurgi.
Mange hjertekirurger
nærmer seg pensjonsalder
Figur 1. Eksempel på distal anastomose device
og rekrutteringen er dårlig,
blant annet i USA. Det er
imidlertid et stort behov for

hjertekirurgi i andre deler av verden, men
relokalisasjon av vestlige kirurger til slike
“markeder” er lite sannsynlig.
I det følgende vil det både gis en kort
historisk oversikt og deretter en gjennomgang av nye teknologiske hjelpemidler
i behandlingen av hjertekirurgiske
tilstander. Til slutt følger en oppsummering av det forfatteren anser som en
mulig fremtid for hjertekirurgisk bruk av
minimalt invasive metoder.
Koronarbehandling
Koronar bypass operasjon har vært
den viktigste behandlingsmetode for
symptomgivende koronarsykdom i mer
enn 30 år. Behandlingen har i hovedsak
blitt utført ved tilgang via sternotomi og
bruk av hjerte- lunge maskin, selv om
Carrell for ca 100 år siden utførte konorar
bypass på en hund ved thorakotomi,
og Kolesov [4] i 1963 utførte minimalt
invasiv bypass kirurgi med en liten
thorakotomi uten hjerte-lungemaskin.
Kolesov brukte stifteapparat for å utføre
anastomosen, og la grunnlaget for den
såkalte MIDCAB operasjonen som ble
popularisert 30 år senere av Benetti [5]
og Calafiore [6]. Denne operasjonen
var primært brukt for å gjøre bypass
til LAD med arteria mammaria interna.
Operasjonen gir meget gode resultater
både på kort og lang sikt og har vist seg
å kunne konkurrere med stent ved LADsykdom. MIDCAB ble initialt utført ved
bruk av tradisjonelle metoder og direkte
syn, noe som førte til smerteproblemer
postoperativt pga oppsperring av
costae. Imidlertid kan operasjonen også
utføres thorakoskopisk, med nedtak av
ateria mammaria ved hjelp av skop.
Anastomosen kan så utføres med direkte
syn gjennom en meget liten thorakotomi,
eller totalt endoskopisk ved bruk av
robot.
Interessen for denne operasjonen

har vært begrenset pga at de fleste
pasienter med isolert LAD sykdom
behandles med stent. Riktignok kan flere
kar opereres med minimalt invasive
metoder, men dette krever ytterligere
modifikasjon av kirurgien, med bruk
av posisjoneringsutstyr for hjertet eller
utstrakt bruk av endoskopiske metoder.
Metoder både med bruk av hjertelungemaskin (CPB) og uten (OPCAB) er
blitt benyttet. Et nærmest ubegrenset
antall bypass kan utføres ved disse
metodene ved å ta i bruk den såkalte
Heartport metoden eller ved å bruke
avansert posisjoneringsutstyr og teknikk
på bankende hjerte [7].
Et vesentlig problem ved minimalt
invasiv koronarkirurgi er utførelsen av
anastomosen. Her brukes for det meste
tradisjonell sutur, noe som er vanskelig
å utføre med lange instrumenter i
små rom. En forutsetning for at mer
koronarkirurgi skal utføres endoskopisk,
er derfor utviklingen av automatisk
anastomose-devicer. Som nevnt brukte
allerede Kolesov en slik metode.
Utvikling av devicer for anastomosering
av små kar har imidlertid vært vanskelig.
Erfaringer ved Rikshospitalet og andre
institusjoner har vist at graft utført
med visse typer devicer har resultert
i dårligere resultater enn suturerte
anastomoser [8]. Imidlertid kommer nye
anastomose-devicer snart på markedet,
og i hvert fall et device har vist meget
lovende angiografiske resultater både
ved proximal og distal konstruksjon av
anastomoser [9, 10]. En modifisert sutur,
“ U-clip” laget av nitinol, har vist seg
å gi gode resultater ved konstruksjon
av distale anastomoser [11]. Denne
teknologien, som består av nitinol
selvlåsende suturer, krever ingen knuter
og er derfor velegnet for endoskopisk og
robotisk suturering. Andre anastomosedevicer har også vist seg å være
konkur-ranse dyktige mot sutur [9], selv

om langtidsresultater ikke foreligger.
langtidsresultater ikke foreligger. Et
eksempel på distal anastomose er vist i
figur 1.
Slike devicer kan potensielt revolusjonere
koronarirurgien [10]. Kombinert med
endoskopiske stabilisatorer, vil det kunne
bli enklere å utføre multiple bypass
gjennom små incisioner på bankende
hjerte.
Manglende erfaring med minimalt
invasiv og endoskopisk teknikk har
forhindret popularisering av slike
teknikker for de fleste hjertekirurger.
Selv om thoraxkirurgene var relativt
tidlig ute med å bruke endoskopi;
inkludert bronkoskopi, oesophagoskopi
og thorakoskopi, har disse metodene
blitt brukt hovedsakelig diagnostisk
eller til å fjerne fremmedlegemer, og
ikke til mer kompliserte inngrep. Ett
unntak er imidlertid lungereseksjoner og
endobronkiale prosedyrer.
I stor grad vil utviklingen fremover
være avhengig av gode tekniske
løsninger og en generell forbedring
av hjertekirurgenes ferdigheter med
endoskopiske teknikker. Fremdeles
utføres ca 80% av all bypasskirurgi
med tradisjonell metode. Tradisjonell
koronarkirurgi har svært gode
resultater. Samtidig er det påvist at
pasienter med tre kar sykdom har bedre
langtids resultater både når det gjelder
overlevelse og fravær av reintervensjon
enn stentede pasienter [12]. Likevel vil
de fleste pasienter foretrekke stent pga
invasiviteten av et kirurgisk inngrep.
Bruk av endovaskulære metoder
som stent og ballongdilatasjon
har overtatt langt over 50% av den
invasive koronarbehandlingen. Denne
behandlingen utføres som kjent av
spesialister i kardiologi eller radiologi.
Thorax- og kar-kirurger som tidligere

utførte sine egne diagnostiske
prosedyrer, er stort sett blitt delegert til
et høyere nivå i “næringskjeden” og er
derfor avhengige av henvisende leger
som i mange markeder konkurrerer
direkte med kirurgene om pasientene.
Klaffekirurgi
Reparasjon og utskifting av hjerteklaffer
utgjør en viktig del av hjertekirurgers
virksomhet over hele verden.
Operasjonene utføres stort sett på
stanset hjerte og med bruk av hjertelungemaskin. Som regel benyttes
sternotomi som tilgang. Innen denne
type kirurgi er ikke bruk av minimalt
invasiv teknikk noe nytt. De første
klaffeoperasjoner bestod av dilatasjon
av stenoserte klaffer og ble utført med
thorakotomi og mekanisk dilatasjon av
klaffen på bankende hjerte. Imidlertid
ble de fleste klaffelidelser behandlet
med åpne teknikker etter at hjertelungemaskinen ble tatt i bruk. Stenoser
på mitralklaffen blir fortsatt behandlet
med dilatasjon, enten ved kirurgisk
kommisurotomi eller ved kateterbasert
ballongdilatasjon. Slike metoder har
blitt mest brukt i utviklingsland ved
mitralstenose forårsaket av rheumatisk
feber. Ved aortastenose gir dilatasjon
vesentlig dårligere resultater.
I den vestlige verden har minimalt
invasive klaffeoperasjoner blitt mer
vanlig, men ansees fremdeles som
vanskelige og utføres i et begrenset
antall. Mitralklaff kirurgi kan utføres
med en liten høyresidig thorakotomi
[13], noe som har vært populært av
kosmetiske grunner. Ved å bruke
kanylering av femoralkarene kan
mitralklaff-tilgang sikres ved en liten
thorakotomi og incision i venstre
atrium. Den såkalte Heartport teknikken
benytter seg av femoral karene både
for arteriell og venøs tilgang. En såkalt
“Endoclamp” kan brukes til å okkludere
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Grosse Kirurgen grosse Schnitte
I 1999 uttalte den amerikanske hjertekirurgen Tabaie [1] fra Florida følgende:”
Cardiac Surgery is the last surgical
specialty to continue to use a highly
invasive approach.” Det er skjedd en
viss utvikling de siste ti årene, men
denne uttalelsen må fremdeles kunne
sies å være gyldig. Selv om enkelte
hjertekirurgiske inngrep utføres med
små snitt [2], gjøres det meste av kirurgi
på hjertet i henhold til det gamle tyske
prinsipp: “Grosse Kirurgen grosse
Schnitte”.

Figur 3. Transkateter klaff i krympet tilstand ferdig til
implantasjon

––>
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aorta og administrere kardioplegi. Selve
operasjonen utføres med direkte syn eller
med endoskopisk teknikk med eller uten
bruk av robot. Aorta-klaffoperasjoner
har også blitt utført med liten sternotomi
eller port access [14].
Når det gjelder reparasjon og erstatning av klaffer er det sannsynlig at
endovaskulær tilgang etterhvert vil
bli mer utbredt enn minimalt invasive
kirurgiske metoder [15]. Både for mitral,
pulmonal og aorta klaffene finnes det nå
metoder for å reparere eller erstatte disse
ved hjelp av kateterbaserte metoder.
Tilgang kan oppnås via femoralkar eller
ved minithorakotomi. Som nevnt har
mitralstenose lenge blitt behandlet med
ballong kateter. Imidlertid har det nå
blitt mulig å behandle både aortalidelser
[16] og insufficiens av mitralklaffen via
kateter [17], plassert via venøs eller
arteriell kartilgang eller transapikalt. Det
er kanskje overraskende at selv sterkt
kalsifiserte aortastenoser kan behandles
med innsetting av ballong-dilatasjon og
implantasjon av ekspanderbar klaff uten
fjerning av den gamle klaffen.

For pasienter med mitralinsufficiens
kan klaffen repareres ved hjelp av
en transkateter modifikasjon av den
såkalte Alfieri reparasjon der fremre og
bakre mitralseil fikseres til hverandre. I
tillegg kan annulus reduseres i størrelse
(annuloplasty) ved hjelp av en device
som fikseres i koronarsinus [17, 18].
Arrytmikirurgi
Den franske kirurgen Girard Guirardon,
som utviklet den såkalte “encircling
endocardiotomy” var en pioneer
innen arrytmi kirurgi. Ved denne
type kirurgi isoleres det vevet som
er opphav til ventrikulære arrytmier.
Disse operasjonene hadde høy komplikasjonsrate, og livstruende ventrikulære
rytmeforstyrrelser behandles nå
fortrinns-vis med medikamenter,
kateterbasert ablasjon og automatisk
defibrillator.
Atrieflimmer affiserer en voksende
pasientgruppe. I tillegg til tradisjonell
medisinsk behandling er både kirurgisk
og kateterbasert behandling alternativer,
som i en relativt høy andel av tilfellene
kan etablere normal sinus rytme og gjøre
antikoagulasjon og medisinsk behandling
unødvendig.

Ved diagnosen “lone atrial fibrillation”,
hvor pasienten har atrieflimmer uten
annen diagnostisert hjertelidelse, er
det vanskeligere å forsvare en stor
hjerteoperasjon. Kateter ablasjon er
et alternativ. Slik behandling utføres i
elektrofysiologi laboratorier, men kan
ta lang tid og medføre mye røntgen
stråling. Suksess raten er heller ikke
imponerende. Minimalt invasiv kirurgi er
et alternativ for slike pasienter. Kirurgisk
ablasjon kan gjøres med små innsnitt og
uten bruk av hjerte-lungemaskin, selv om
suksessraten går ned når man ikke fortar
intraatriell ablasjon [19].
Selv om kirurgiske metoder vil spille
en rolle i behandlingen av atrieflimmer,
er det sannsynlig på sikt at forbedret
kateterbasert ablasjon og bruk av ikkeioniserende metoder for imaging og
styring av kateterne, vil bli en viktig
prosedyre.
Aortakirurgi
Kirurgi på aorta ascendens, aortabuen
og descendens representerer store
kirurgiske utfordringer [20]. Aneurysmer
og disseksjoner kan kreve store
mutilerende incisioner, langvarig
bruk av hjerte-lungemaskin og
sirkulatorisk arrest. Slike operasjoner
har derfor relativt høy mortalitet og
komplikasjonsrate. Endovaskulære
prosedyrer har vært sett på som mulige
alternativer til åpen kirurgi [21]. Spesielt
for aneurysmer i aorta descendens og
abdominal aorta har denne behandlingen
vunnet frem.

Hjertetransplantajon kan sannsynligvis
aldri bli noen vanlig prosedyre, med
mindre problematikken omkring
xenotransplantasjoner blir løst.
Mekanisk venstre ventrikkel assist eller
kunstig hjerte ser ut til å kunne bli en
praktisk løsning for hjertesvikt pasienter.
Her vil mindre invasive kirurgiske
teknikker kunne spille en rolle [25] etter
hvert som teknologien forbedres.
Sannsynligvis vil stamcelle-terapi også
bli en viktig metode i behandlingen av
hjertesvikt [26]. Man må kunne anta at
implantasjon av stamceller vil bli utført
med kateterbaserte teknikker.
Hjertekirurgiens fremtid
Både i USA og Europa er hjertekirurgi
blitt mindre attraktivt som karrierevalg
for yngre leger. En hovedgrunn til
dette er persepsjonen av at behovet
for hjertekirurgi er på vei ned og at
arbeidforholdene innenfor hjertekirurgien
er vanskelige, spesialiseringstiden
lang og kompensasjonen i forhold
til arbeidsbelastning og ansvar lite
konkurransedyktig.
Manglende nyutvikling innen spesialiteten, spesielt når det gjelder minimalt
invasive teknikker, kan her spille en rolle.
Mens de kardiologiske miljøer kanskje
noe ukritisk har omfavnet ny utvikling
innen kateterbasert behandling, har
kirurgene ofte vært meget konservative.
Svært mye av utviklingen innen
hjertekirurgisk virksomhet har dreiet seg
om gradvis forbedring av eksisterende
metoder, noe som selvfølgelig på mange
måter kan være fordelaktig
Den medisinsk/teknologiske industrien
investerer betydelige summer i
kateterbasert terapi, mens investering

i utvikling av kirurgisk teknologi har
vært mer beskjeden. Hvis resultatene
av kateterbasert behandling er like
gode som kirurgisk behandling, bør
disse selvsagt foretrekkes. Imidlertid gir
kirurgiske inngrep på en rekke områder
fremdeles bedre resultater enn de
kateterbaserte. Graden av invasivitet er
likevel ofte en svært viktig faktor når det
gjelder pasienters og henvisende legers
valg av prosedyrer. Dette gjelder i høy
grad koronarbehandling selv om det for
store pasientgrupper kan være bedre resultater med koronar bypass enn PCI [12].
Kardiologer og intervensjonsradiologer
har tilegnet seg mange av de teknikker
som tidligere var forbeholdt kirurger.
Som eksempel kan nevnes bruken av
CPB og andre assist-teknikker. På mange
måter har disse spesialistgruppene
utviklet seg i kirurgisk retning og invasive
kardiologer og radiologer kan nå med
rette kalles en form for kirurger.
I tillegg til utviklingen av tradisjonelle
kirugiske ferdigheter vil den fremtidige
hjerte- og kar kirurg måtte tilegne
seg kunnskap og ferdigheter innen
såvel klinisk kardiologi, kateterbasert
intervensjon og moderne kardiovaskulær
bildefremstilling. De fleste hjertekirurger
har allerede erfaring med forskjellige
teknikker og vil utvilsomt kunne tilegne
seg og utføre mer avanserte prosedyrer
med godt resultat.
Det vil være av stor betydning for pasienter, helseinstitusjoner og for samfunnet
generelt at samarbeidet mellom spesialistene innen invasiv behandling av
strukturell hjertesykdom forbedres, og at
utdanning og bruk av slike spesialister
blir optimalt koordinert g

Kongenitale hjertelidelser
En rekke av de vanlige kongenitale vitier
kan nå behandles med minimalt invasive
teknikker [22]. Dette dreier seg blant
annet om atrie septale defekter, ductus
arteriosus og ventrikkel septum defekter
[23].
En ny metode som er tatt i bruk de
senere årene for en gruppe av pasienter
med kongenitale vitier, er implantering
av kateterbasert pulmonalklaff. Hos
pasienter med tidligere hjerteoperasjon
og insuffisiens av denne klaffen (fig 5),
begynner Bonhoeffers metode [24] å få
økende betydning, spesielt ved
reoperasjoner.

Figur 4. Implantasjon av klaff ved fluoroskopi
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Hos pasienter med atrieflimmer og
annen strukturell hjertesykdom, spesielt
mitral-vitier, er en såkalt “Maze”
operasjon et godt alternativ, selv om
operasjonen er komplisert og forlenger
bypass og crossclamp tid betydelig.

Operasjoner for det sviktende hjerte
Transplantasjon er fortsatt en viktig
behandling for pasienter med
terminal hjertesvikt, men mangel på
organer er en alvorlig begrensning.

Figur 5. MelodyR ( Medtronic, Minneapolis, USA).
Ballongekspenderende klaff for pulmonalklaff
implantasjon, sett i ekspandert status.
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Utviklingen av nye materialer, spesielt
såkalte “smart-metals”, som forandrer
egenskaper og form ved endret
temperatur, kan her være til stor hjelp.
Klaffer hvor stenten er laget av nitinol
og klaffen av biologisk materiale, kan
krympes til en diameter som gjør det
mulig å passere kateter og klaff via
femoralkarene. På det nåværende
tidspunkt er en selvekspanderende klaff
(Core-valveR) og en ballongekspanderbar

klaff (Sapien- Edwards valveR) [16] (Figur
2, 3 og 4) på markedet og mer enn 1000
pasienter har fått innsatt slike klaffer.
Prosedyrene er fremdeles kun beregnet
for høy-risiko pasienter, men nye
generasjoner av klaffer og mer erfaring
hos operatørene vil sannsynligvis kunne
føre til videre indikasjoner.
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Tidligere publiserte data
Lacy publiserte i Lancet i 2002 data fra en
randomisert klinisk undersøkelse fra et
singel senter som sammenlignet effekten
av laparoskopi-assistert colectomi med
åpen colectomi ved ikke- metastatisk colon
cancer [2]. Denne studien, med median
follow-up på 43 mnd, viste at laparoskopisk
reseksjon av colon cancer viste fordeler mht
morbiditet, lengden på sykehusopphold,
tumor residiv og cancer- relatert
overlevelse. Det mest slående funnet var
likevel en signifikant bedre overlevelse
for pasienter med stadium- 3 coloncancer
for pasienter operert med laparoskopisk
reseksjon, sammenlignet med de som
gjennomgikk konvensjonell åpen kirurgi.
Dette var første tunge dokumentasjon på at
laparoskopisk kirurgi kunne ha onkologiske
fordeler i forhold til åpen kirurgi.
Lacys gruppe har fulgt disse pasientene
videre og presenterer i årets juli nummer av
Annals of Surgery langtidsresultatene fra
denne klinisk randomiserte studien fra sitt
senter [3].
Pasienter og metode
Fra november 1993 til juli1998 er alle
pasienter med adenocarcinom i colon
fra 15 cm over linea dentata inkludert i
denne studien. Ekslusjonskriterier var
cancer lokalisert i colon transversum,
fjernmetastaser, lokal innvekst,
tarmobstruksjon og tidligere colon kirurgi.
Pasientene ble randomisert dagen før
operasjon. Totalt 219 pasienter ble inkludert,
hvorav 111 pasienter i laparoskopi gruppen
og 108 pasienter i åpen gruppe. Imidlertid
ble det oppdaget metastaser intraoperativt

Resultater
Median follow-up var 95 mnd (range 77133). Alle pasientene ble fulgt i henhold
til etablert protokoll som inkluderte
sykehistorie, klinisk undersøkelse,
laboratorie tester inkludert CEA, undersøkelse av operasjonsarr og subcutane
metastaser. Abdominal ultralyd eller CT og
rtg thorax ble utført hver 6. mnd, og total
colonoskopi årlig.
Resultatene viste at det var en tendens til
høyere cancer-relatert overlevelse (P=0.07,
ikke-signifikant) for laparoskopi gruppen.
Likeledes var total overlevelse høyere for
pasienter i laparoskopi gruppen sammenlignet med den åpne gruppen (p= 0.06,
ikke-signifikant). Sannsynligheten for
cancer-relatert overlevelse var signifikant
høyere i laparoskopi gruppen (p= 0.02)
sammenlignet med åpen kirurgi. Langtidsresultatene bekreftet samme funn som
tidligere publisert fra korttids-oppfølging
av denne gruppen; en signifikant bedre
total overlevelse, cancer-relatert overlevelse
og residivfrihet for laparoskopigruppen
sammenlignet med åpen kirurgi for
stadium 3-coloncancer. Regresjonsanalyse
viste at laparoskopi gruppen var uavhengig
assosiert med redusert risiko for tumor
residiv, død fra en cancer-relatert årsak og
død uavhengig av årsak.
Diskusjon
Dette er første randomiserte kontrollerte
studie med langtids oppfølging (median
95 mnd) som sammenligner laparoskopisk
operasjon kontra åpen kirurgi ved ikkemetastatisk colon cancer. Total overlevelse
og residiv rate favoriserte laparoskopi
gruppen, men forskjellene nådde ikke nivå
for statistisk signifikans. Imidlertid var
sykdoms-relatert overlevelse siginfikant
høyere i laparoskopi gruppen. De positive
fordeler var mer uttalte ved stadium-3
tumores, hvor laparoskopi var assosiert
med signifikant lavere sannsynlighet for

residiv og høyere sykdomsfravær og total
overlevelse. Disse resultatene samstemmer
med de tidligere publiserte data i original
artikkelen, hvor median follow up var 43
mnd.
Resultatene reiser flere spørsmål og noen
av disse blir diskutert i artikkelen. Et av dem
er hvordan laparoskopi kan oppnå bedre
overlevelsesrate sammenlignet med åpen
gruppe. Et annet høyst relevant spørsmål
er hvorfor stadium 3 pasienter viser lengre
overlevelse i den laparoskopisk opererte
gruppen. I tillegg diskuteres hvorfor ikke
disse resultatene har vært reprodusert i
andre studier.
De onkologiske fordeler kan forklares
ved en positiv effekt på kirurgisk stress
respons, preservert cellulær immunitet,
cytokin frigjøring, minimal intraoperativ
tumor manipulasjon og lavere komplikasjonsfrekvens for pasienter behandlet
med laparoskopisk reseksjon. Man
postulerer at stress respons etter colorektal
kirurgi for cancer er mindre uttalt ved
laparoskopisk tilnærming, som igjen
sekundært vil føre til bedre preservering av
postoperativ cellulær immun funksjon og
positiv effekt på inflammasjons mediatorer.
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Barcelona
Det er mange norske kolleger som har vært
på besøk hos prof Lacy på hans avdeling
”Clinic Barcelona Hospital Universitari”
i Barcelona. All kirurgi ved avdelingen
utføres primært laparo-skopisk. Årlig utfører
gruppen hans ca 450-500 laparoskopiske
colorektale reseksjonsinngrep, hvorav 350400 av dem for cancer. Lacys virksomhet er
for øvrig tidligere blitt omtalt i Kirurgen [1].

hos 11 pasienter slik at disse ikke er tatt
med i videre analyser. 12 pasienter (11%) i
laparoskopi gruppen ble konvertert til åpen
kirurgi grunnet mistanke om tumorinnvekst
i naboorgan. Det var ingen konvertering
til åpen kirurgi grunnet tekniske problem.
Adjuvant terapi og postoperativ followup var lik i begge grupper. Primære
endepunkt var cancer-relatert overlevelse
og sekundære endepunkt var sannsynlighet
for overlevelse og sannsynlighet for
residivfrihet. Data ble analysert i forhold til
”intention-to-treat” prinsippet.

Konklusjon
Forfatterne konkluderer med at laparoskopisk assistert colectomi er mer effektiv
enn åpen kirurgi ved behandling av
colon cancer. Ved sentra som behersker
laparoskopi kan laparoskopisk reseksjon
føre til bedret langtids-overlevelse
sammenlignet med åpen kirurgi, spesielt i
avanserte tilfeller (stadium-3) g
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Organisering
Avdelingen har fem overleger og to
assistentleger. Kun to av overlegene
har spesialiteten gastroenterologisk
kirurgi, to er generell kirurger og

en er urolog. Assistentlegene går i
sekundærsjikt i vakt til 2330 hver kveld
delt med tre ortopediske assistentleger.
Bakvaktsjiktet er seksjonert i kirurgi og
ortopedi (til midnatt). Vi har således en
del utfordringer som nok ikke er uvanlig
for små sykehus. I vaktsituasjoner kan
kompetanse for å håndtere kompliserte
gastroenterologiske eller urologiske
problemstillinger være begrenset.
Dette løses dels ved gode relasjoner til
nabosykehus og universitetssykehus,
men også ved lav terskel for å stille
opp for kolleger ved behov. For
assistentlegene er utfordringen å få
tilstrekkelig trening i akutt kirurgi.
Utdanning
Med kun to assistentleger i avdelingen
ligger forholdene godt til rette for god
utdanning. Allikevel har vi mye å gå på
både i strukturering av generell kirurgisk
trening og opplæring i laparoskopisk
teknikk. Mye av årsaken til dette skyldes
at få spesialister dekker relativt store
fagområder, og har derfor begrenset
med kapasitet til opplæring.
Uerfarne assistentleger lærer først basal
kirurgisk teknikk gjennom småkirurgi i
poliklinikk, vaktkirurgi (mest ortopedi),
brokk-, varice- og scrotalkirurgi og rask
innføring i diagnostisk laparoskopi
eventuelt med appendectomi. Når
selvstendighet oppnås i disse prosedyrer
begynner opplæring i gallekirurgi. Etter
hvert blir man opplært i mer avanserte
prosedyrer som ventralherniekirurgi,
fundoplicatio og laparoskopiske

lyskebrokksprosedyrer. Er talentet
til stede, og tålmodigheten hos
kandidaten god vil man hos oss kunne
avansere ytterligere til colonkirurgi og
fedmekirurgi.
Vår utfordring når det gjelder utdanning
i mange prosedyrer skyldes i hovedsak
to forhold. Volumene i de enkelte
prosedyrer er til dels relativt lave, og
”alle” intraabdominelle inngrep utføres
laparoskopisk, slik at mye teknisk trening
ofte er nødvendig for å gjøre trygge
prosedyrer.
Det er særlig relatert til det siste
punktet vi har mye å gå på. Strukturert
opptrening i laparoskopisk teknikk i
pop-trainer og på simulatorer vil kunne
kvalifisere assistentlegen tidligere i
utdanningsløpet.
Tilbud
Tilbudet innen laparoskopisk kirurgi
har gjennom de siste drøyt 15 årene økt
betydelig. Ved vårt sykehus har vi vært
aktive med å lære oss nye prosedyrer,
og behersker i dag de fleste prosedyrer
som er relevante for et sykehus av vår
størrelse. Således utføres all gallekirurgi
på galleblære og gallegang inklusive
avlastninger i palliative situasjoner,
benign og palliativ kirurgi på ventrikkel
og tynntarm, all kirurgi på tykktarm,
inklusiv for cancer, all benign kirurgi på
rectum, ventralherniekirurgi og kirurgi
for residiv og bilaterale lyskebrokk.
De sistnevnte har vi langt på vei
trøndelagsfunksjon for. I tillegg er vi
ett av tre sykehus i regionen som tilbyr
kirurgi for sykelig overvektige i form av
gastric bypass.
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Historie
Laparoskopisk kirurgi ble introdusert
ved Sykehuset Namsos, den gang
Namdal sykehus, i 1992 ved oppstart
av gallekirurgi med denne teknikken. Et
valg foretatt av avdelingens mest erfarne
overlege skilte vårt sykehus fra mange
andre i denne perioden; han valgte å la
yngre assistentleger lære seg teknikken
mens han selv sto over. Dermed ble
det skapt et grunnlag for å bygge en
selvstendig erfaring i den kirurgiske
avdelingen hos yngre medarbeidere.
Spesielt to entusiaster siktet seg tidlig
inn mot gastroenterologisk kirurgi, og
fikk stor frihet til å utvikle teknikken,
og lære nye prosedyrer. Læringen ble
i stor grad oppnådd ved nasjonale og
internasjonale teoretiske og praktiske
kurs, samt besøk av autoriteter med hjelp
til oppstart i nye prosedyrer. Styrken
lå i at det alltid var to personer som
lærte det samme, og ga hverandre gode
arbeidsvilkår. I perioden da gruppe 1
tjeneste for å ta ut spesialiteten splittet
de to, ble de avanserte prosedyrene
kun utført på avspaseringstid for den
av kirurgene som var bortreist slik at
man alltid var to erfarne som utførte
prosedyrene. Denne strategien har
medført at sykehuset i dag utfører
alle intraabdominelle prosedyrer med
laparoskopi som den foretrukne teknikk.

Dette gir oss totalt sett et stort volum av
laparoskopiske prosedyrer, og innføring
av nye prosedyrer kan gjennomføres
trygt og med god kvalitet.
Målsetning
Vi har som mål å heve kvaliteten i
vår avdeling ved standardisering
av pasientforløp, innføring av ERAS
(enhanced recovery after surgery),
systematisert dokumentasjon av
resultater og bedret utdanningsløp.
Vi ønsker å være det naturlige
valg for pasienter med behov for
behandling av høy kvalitet innen vårt
kompetanseområde g
COVIDIEN, COVIDIEN with logo, “positive results for life“
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Notes
Første større studie på transvaginal
cholcystektomi

N

atural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery (NOTES) er
en hybrid behand-lingsmodalitet som
kombinerer element-er fra fleksibel
endoskopi og tradisjonell laparoskopi.
Metoden(e) er stadig under utvikling
og viderefører en rekke elementer
innen forskjellige områder av den
minimalt invasiv kirurgi. En oversikt
over forskjellige aspekter av NOTES er
tidligere omtalt her i Kirurgen [1,2].

Flere innganger til abdominalhulen
På dyremodeller har man forsøkt en
rekke metode for å nå bukhulen og det er
publisert både transvaginal, transrectal,
transgastisk og transvesical tilgang.
På mennesker har man i hovedsak
publisert rapporter om transgastriske
appendectomier og transvaginale
cholecystectomier. Det er av interesse
at en betydelig andel av utviklingen har
funnet sted i land man tradisjonelt sett
kanskje ikke har forbundet med utvikling
av avanserte medisinske prosedyrer.
I NOTES utviklingen har både India
og Brasil fremstått som innovative
kraftsentra med etter hvert bred erfaring
i transluminal kirurgi.
Første større transvaginale
cholecystectomi-studie
Laparoskopisk cholecystectomi har blitt
standard prosedyre etter at den først
ble beskrevet av Mouret i 1987 [3]. I
juli-utgaven av Endoscopy presenterer
Cardoso Ramos og medarbeidere
fra Sao Paolo i Brasil en studie av
av 32 transvaginale laparoskopisk
videoassisterte cholecystectomier
[4]. Kombinasjonen av transvaginal
og transabdominell videoskopi gjør
inngrepene til såkalte hybride NOTES
inngrep.
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32 kvinner aksepterte TVC mens de
øvrige valgte LC. Alle inngrepene ble
utført av samme operatør og studien ble
gjennomført som en åpen prospektiv
serie med èn behandlingsarm
Metodikk
Til TVC ble det benyttet 2 laparoskopiske
optikker; ett abdominalt og ett
transvaginalt. Pneumoperitoneum ble
etablert med Verres nål. Deretter ble det
satt en 5mm port gjennom umibilicus
hvor man benyttet 30 graders optikk
for å få oversikt over bekkenet og
bukhulen forøvrig. Adheranseløsning
ble foretatt der det var påkrevet. Under
synets veileding plasserte man så en
12mm troacar svarende til vaginas
fornix posterior. Sistnevnte port ble
deretter benyttet som kameraport hvor
man brukte en 10mm 45° rigid optikk
beregnet for bariatrisk laparoskopisk
kirurgi. Videre ble det plassert en 2mm
nåleport i øvre høyre kvadrant.
Selve cholecystektomien ble
gjennomført med optikken transvaginalt
og med holdetang gjennom
nåletroakaren for å få traksjon på
galleblæren (kirurgens venstre hånd)
mens navleporten ble benyttet
til selve disseksjonen (kirurgens
høyre hånd). Galleblæren ble løsnet
med ”dome-down” teknikke med
Harmonic scalpel og preparatet ble
deretter tatt ut transvaginalt (under
synets veiledning med kamera i
umbilicus). Vaginaldefekten ble lukket
transgvaginalt med resorberbar sutur.
Per- og postoperative resultater
Operasjonstiden for TVC var i
gjennomsnitt 38 minutter (18-50
min). Peroperativ cholangiografi ble
gjennomført med standard C-bue
hos 3 pasienter. En pasient som
tidligere var hysterectomert ble
konvertert til tradisjonell laparoskopisk
cholecystectomi. Alle pasienter ble
utskrevet etter 6 timer og gjenopptok
alle dagliglivets aktiviteter i løpet av

det første døgnet. Alle pasienter ble
fulgt opp med klinisk undersøkelse etter
7 dager, 30 dager og deretter hver 2.
måned det første året.
Ingen hadde hatt behov av analgetika
etter utskrivelsen. Det ble ikke observert
abdominale eller vaginale komplikasjoner. Alle pasienter ble undersøkt
av gynekolog på 30 dagers kontrollen
uten funn av særskilte sekvele. Det
nevnes spesifikt at ingen klaget over
postoperativ dyspareuni.
Gynekologisk skepsis?
I samme utgave av Endoscopy er det en
artikkel om gynekologenes synspunkter
omkring transvaginal tilgang ved
NOTES-kirurgi [5]. Undersøkelsen
var basert på et spørreskjema sendt
ut til 181 gynekologiske institusjoner.
Svarfrekvensen var på kun 28.7%.
Den lave responsraten gjør at man
nok ikke skal legge for stor vekt
på den, men trenden var klar på at
med respondentenes erfaring med
transvaginal tilgang var det generell
skepsis til metoden. Dette ble begrunnet
med risiko for komplikasjoner som
postoperative infeksjoner, organskader,
infertilitet, adheranser og spredning av
preeksisterende endometriose.
Gynekologer er ikke ukjente med
metoden og transvaginal tilgang
har i mange år vært benyttet av
gynekologer for tilgang til bekkenet. I
2001 rapporterte Gorats en retrospektiv
studie med fertiloskopi og transvaginal
hydrolaparoskopi [6]. I en serie på
3667 prosedyrer ble det rapportert
en forekomst av tarmskade i 0.65%
av tilfellene. I 2005 publiserte de en
ny studie med 663 transvaginale
laparoskopier der det tilkom 4
punksjoner av bakre uterusvegg, 1
blødning fra vaginalporten samt 5
nåleperforasjoner av rectum [7].
Problemområder
NOTES er en videreføring av den
minimalt invasive kirurgiske tankegang
der man skaffer seg tilgang til bukhulen
via naturlig kroppsåpning. Dette har
generert skepsis i deler av det kirurgiske
fagmiljø da metoden innebærer
penetrasjon av et friskt organ for å få
––>

tilgang til de patologiske prosesser. I
tillegg er det også en teoretisk forhøyet
risiko for infeksjon da man må gjennom
et bakteriefylt lumen for å komme til
den sterile bukhulen. Selv om man de
siste 1-2 år har utviklet en rekke tekniske
løsninger for lukning av tarmdefekten
er det fremdeles ingen metode som
sikrer en fullstendig trygg lukning av
organet. I en annen artikkel i samme
utgave av Endoscopy refereres en studie
hvor man in vitro har forsøk forskjellige
metoder for lukning av tarmdefekten
med endoskopiske metoder [8]. Av de
testede metoder var det en fleksibel
endoskopisk lineær stapler (Power
stapler) og en endoskopisk suturmaskin
(Endostich) som ga høyest motstand
mot applisert trykk. Metodene må
verifiseres i dyrestudier før det blir

aktuelt med humane forsøk.
Videre bekymringer er begrensninger i
instrumentutvalg, bevegelsesomfang og
mulighet for triangulering hos kirurgen.
At metoden omtales som en ”noscar” teknikk er også en sannhet med
modifikasjoner da de fleste publiserte
prosedyrer innebærer en eller annen
form for transabdominell tilgang for
visualisering eller hjelp til traksjon av
målorganet. Så også i denne gangen
hvor man benyttet èn 2mm nåletroakar
og en 5mm navletroakar.
Konklusjon
Denne studien viser kun en serie med en
enkelt prosedyre og gir på ingen måte
noe sammenligningsgrunnlag overfor
etablerte metoder. Foreløpig bør det på
ingen måte føre til press for å endre

praksis for behandling av galleblærekonkrementer men det er som tidligee nevnt
viktig å holde seg oppdatert i dette
spennende fagområdet g
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Det er en rekke ganger dokumentert
åpenbare fordeler med laparoskopi vs
åpen kirurgi for en lang rekke kirurgiske
inngrep, der kortere sykehusoppehold,
minimalt traume og lavt analgetika
forbruk er de mest refererte parametre.
Ved å benytte transluminal framfor
transabdominal tilgang ønsker man å
utføre kirurgi uten å påføre pasientene
synlige arr eller trocar-induserte traumer
mot bukveggen.

Fra juli 2007 til mars 2008 fikk 86 kvinner
valget mellom tradisjonell laparoskopisk
cholecystectomi (LC) og transvaginal
laparoskopisk videoassistert
cholecystectomi (TVC).

Hilde Gregussen
Bård Røsok
Kirurgisk avdeling,
Rikshospitalet
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Basiskurs i laparoskopi med
trening på grisemodell

Grisen (Sus scrofa domesticus) er også
kjent som svin, tamgris og tamsvin og
er en underart av villsvin (Sus scrofa). I
vitenskaplig sammenheng blir tamgrisen
også omtalt som Sus domesticus. Grisen
ble trolig først domestisert i det nære
Østen for omkring 9 000 år siden. I
Norge har man trolig hatt tamgris siden
år 1500-1400 f. Kr. Grisene som brukes
i labmodellen i Frankrike er underlagt
strenge oppdretts- og vekstvilkår, og det
var til enhver tid dyrepassere og dyrlege
til stede under øvelsene. Grisene var
noen måneder gamle, og veide rundt
30-40 kg, og lå i full narkose under
inngrepene.

Fra villgris til husgris til laboratoriegris
Grisemodeller er nå på svært utbredt
i forsknings- og opplæringsøyemed,
spesielt med introduksjon av
laparoskopiske teknikker, hvor både
basis- og avanserte ferdigheter kan læres
og trenes.

Grisesnakk
Knapt noe dyr på kloden har etterlatt
seg et slikt vell av ord og uttrykk som
grisen, og paradoksalt nok er de fleste
kontroversielle. På den ene siden finner
man en flom av respekt, på den andre det
motsatte. Grisen figurerer i så vel kunst
som adelig heraldikk. Den brukes som et
symbol på godt og vondt. Et begrep som
«svinedyrt» indikerer at noe er kostbart,
og kanskje i overkant av hva man kunne
forvente. «Din gris» gir assosiasjoner til
noe urent eller uærlig. «Griseheldig» gir
assosiasjoner til tilfeldig flaks og lykke.
Dette og en rekke andre slike uttrykk er
en klar indikasjon på at grisen har vært
svært betydningsfull for mennesket
gjennom lang tid. I Kina har man sågar
valgt å hedre grisen i sin kalender. I
Norge har vi uttrykket «kjælegris» som
understreker at grisen alltid har vært noe
mer enn mat for oss.
Det er lenge siden mennesket oppdaget
at tamgrisen har en rekke
utmerkede egenskaper som
kjæledyr. Det er altså ikke
tilfeldig at et begrep som
«kjælegris» har oppstått.
Grisen lar seg dressere og
kose med på linje med en
hund, også med hensyn
til innendørs renslighet.
Grisen har dessuten en
fantastisk god luktesans
som med litt trening lar
seg utnytte til blant annet
å finne trøfler og det er
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også gjort forsøk med griser til å lete opp
sprengstoff, våpen, narkotika og mat.
Grisen er imidlertid ikke like hendig og
bevegelig som en hund, som derfor er
bedre egnet til noen av disse formålene.
Utfordringer i trening på gris
Selv om grisen innehar en tilnærmet lik
anatomi som hos mennesker, vil man
under trening oppdage at det foreligger
enkeltelementer som er annerledes enn
slik man opplever det hos mennesker. En
del av disse elementene som vi la merke
til var bl.a. at inspirasjonen til grisen i
større grad påvirker bevegelse på alle
organer og vanskeliggjør operasjonen
enn som hos mennesker. Videre så
har grisens lever flere lapper, noe som
gjør det dels nødvendig å holde disse
leverlappene vekke fra operasjonsfeltet,
avhengig av hvilken type prosedyre man
skulle utføre.
Grisen har heller ikke navle, noe som gjør
at troakarplassering og tilgang blir noe
modifisert, men det er lettere å innsette
portene hos gris enn mennesker (spesielt
da det i praksis ikke forekommer noe
større fettlag eller ”seig” peritoneum
som må forseres). Tynntarm er veldig
tynnvegget og det er ikke mulig å skille
serosa/mucosa. Milten er fragil og blør
ekstremt lett. Galleblæren sprekker gjerne
lett da den er mer tynnvegget enn hos
mennesker. Tykktarmen er spiralformet
og således blir denne kirurgien noe
annerledes.
Øvelser utført på kurset
Suturtrening på boks og skumplast
modell
Kurset ble innledet med ”tørrtrening” på
suturteknikk og øvelse i 2-dimensjonal
instrumenthåndtering på boks med bruk ––>

av skumplastmodell. Ved å operere i team
på to fikk man vekselvis styre kamera og
”operere”. Deretter gikk vi over til å utføre
en rekke prosedyrer på grisemodell,
hvorav hovedtrekkene nevnes.
Cholecystektomi
Da vi var delt inn i team på to og hadde 2
dager med operasjon på gris, fikk begge i
teamet anledning til å gjøre laparoskopisk
cholecystectomi på gris. Som tidligere
nevnt, er det noen forskjeller fra gris til
menneske. De fleste vil oppleve at det
er en vanskeligere prosedyre på gris,
da griseleverens mange og store lapper
gjør god tilgang betydelig vanskeligere.
I tillegg er galleblæren svært tynnvegget
og en får ikke like lett frem et naturlig
disseksjons sjikt mellom galleblære og
lever som hos mennesker. Det er også
små variasjoner i anatomien ved ductus
cysticus fra gris til menneske, men i
det hele gir det en nokså reel trenings
situasjon.
”Ulcus perforans”: Sutur av serosarift på
ventrikkel
Ved å lage iatrogent hull på ventrikkel
fikk hver kandidat muligheten til å øve på
laparoskopisk sutur av ”ulcus perforans”
med omentflik. Dette ble en direkte
overføring fra treningen på boks utført
tidligere i kurset, og opplevdes som et
nyttig steg i mestringen av teknikken.
Appendektomi
Blindtarmen mangler hos gris, og for å
øve på ”appendektomi” ble appendix
konstruert ved å avsette tynntarm, som
da både i diameter og anatomi kunne
fungere som to ”neo-appendikser”
– i dette trinnet fikk man også brukt
EndoGia.
Splenektomi med bruk av Ligasure
Milten hos grisen er avlang og om mulig
enda mer vaskularisert og fragil enn hos

mennesker. Beliggenheten i abdomen
er omtrent den samme som hos oss.
Det ble kun brukt Ligasure og diverse
instrumenter for å bedre tilgangen med å
holde bort venstre leverlapp, som er stor
hos grisen. (Dette ble gjort som den nest
siste prosedyren da unggrisene vi brukte
ikke tåler særlig blodtap.)
Ende-til-ende anastomose på tynntarm
Utført ved bruk av endoGIA og åpningen
ble deretter sydd over laparoskopisk.

Nødkirurgi – stikkskade på hjertet
Som siste del av treningen ble det,
under veiledning av veterinæren som
gjorde thorakotomi, trenet på hemostase
og sutur på stikkskade i hjertet. Hver
kandidat fikk øve på dette minst 1-2
ganger, og selv om dette er en sjelden
nødvendighet i virkeligheten, opplevdes
det som nyttig å kunne stanse blødning
på et pulserende hjerte. De fleste grisene
overlevde denne prosedyren.
Læringsutbytte
Basiskurs i laparoskopi på grisemodell
ble oppfattet av samtlige deltakere til å
være et veldig nyttig kurs. Økt kjennskap
til utstyr brukt ved laparoskopi gjennom
diverse bruk av ulike porter, graspere,
sakser, diatermi på krok og/eller saks,
endoclips, retractorer, og ellers de
vanligste instrumenter til laparoskopisk
kirurgi var en nyttig bieffekt i tillegg til de
forskjellige prosedyrene som ble utprøvd.
Det som skilte seg ut på utstyrsfronten
var vel nyttigheten av Ligasure. Å
kunne suturere laparoskopisk er en
nødvendighet ved større kirurgi, men
kan også være nødvendig eller ønskelig
ved mindre laparoskopiske inngrep,
da uforutsette ting kan skje underveis
(serosarift på tynntarm eller lignende).
Det er nyttig å tørrtrene på suturering
på skumplastmodell, men å gjøre det

på gris innfører en rekke elementer
en ikke får føling med når en bruker
”kalde” kunststoffmaterialer, mens en
grisemodell blir tilnærmet likt som i
virkeligheten. Ved intraabdominal kirurgi
er det alltid en risiko for at uforutsette
ting kan skje, og jo flere organer man har
fått trent på og er eksponert for, jo bedre
forberedt er man på å tilegne seg denne
kunnskapen og ferdigheten. Motoriske
ferdigheter med øye hånd koordinasjon
er viktig ved laparoskopi. Det ville være
naturlig at slike kurs ble obligatoriske for
utdanningskandidater i kirurgiske fag –
og gjerne tidlig i opplæringen.1, 2, 6
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fører ikke Eligard® til ytterligere reduksjon av serumtestosteronkonsentrasjon. Det er rapportert
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med andre legemidler. Bivirkninger: Hyppigst rapportert er hetetokter, ubehag, tretthet og
forbigående lokal irritasjon på injeksjonsstedet. Milde eller moderate hetetokter forekommer
hos ca. 58%. Hyppige (>1/100): Blod: Hematologiske endringer. Gastrointestinale: Kvalme,
dyspepsi, diaré. Hud: Ekkymose, erytem, pruritus. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, smerter i
lemmer, myalgi. Neurologiske: Hypoestesi. Sirkulatoriske: Hetetokter. Urogenitale: Uregelmessig
vannlating, vannlatingsvansker, dysuri, nokturi, oliguri. Øvrige: Svie, smerte og bloduttredelser
på injeksjonsstedet, parestesi på injeksjonsstedet, ømhet i brystene, testikkelatrofi, smerte i
testiklene, infertilitet, brysthypertrofi, tretthet, rigor, svekkelse, forhøyet kreatininfosfokinase,
økt koaguleringstid. Mindre hyppige: Blod: Forhøyet alaninaminotransferase, forhøyet
triglyseridnivå, økt protrombintid. Gastrointestinale: Konstipasjon, tørr munn. Hud: Klamhet,
svettetokter om natten, økt svetting. Luftveier: Rhinoré, dyspné. Metabolske: Forverret diabetes
mellitus (endret glukosetoleranse). Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, muskelkramper.
Neurologiske: Svimmelhet, hodepine, insomnia, smaksforstyrrelser, luktforstyrrelser. Psykiske:
Uvanlige drømmer, depresjoner, nedsatt libido. Sirkulatoriske: Hypertensjon, hypotensjon.
Urogenitale: Urinveisinfeksjon, sammentrekninger i blæren, hematuri, hyppig vannlating,
urinretensjon, gynekomasti, impotens, testikkelplager. Øvrige: Pruritus på injeksjonsstedet,
letargi, smerte, feber, vektøkning. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Flatulens, oppstøt,
luftsmerter. Hud: Lokal hudinfeksjon, alopeci, hudutslett. Neurologiske: Uvanlige ufrivillige
bevegelser. Sirkulatoriske: Synkope, kollaps. Øvrige: Brystsmerter. I tillegg er følgende
generelle bivirkninger rapportert: Redusert libido, perifert ødem, lungeemboli, palpitasjon,
myalgi, muskelsvekkelse, frysninger, dyspné, perifer vertigo, utslett, amnesi, synsforstyrrelser
og hudsensitivitet. Det er i sjeldne tilfeller rapportert om infarkt av tidligere eksisterende
hypofyseadenom etter administrering av både kort- og langtidsvirkende GnRH-agonister.
Rapporter om trombocytopeni og leukopeni er sjeldne. Overdosering/Forgiftning: Ikke
misbrukspotensiale, og sannsynligheten for tilsiktet overdose er liten. Ingen rapporterte
tilfeller av misbruk eller overdoser i klinisk praksis, men ved ev. overdose skal pasienten
overvåkes, og støttende behandling gis etter behov. Andre oplysninger: Ved tilberedning
skal kun medfølgende oppløsningsvæske i sprøyte A anvendes. Når oppløsningen er godt
blandet, vil den være lys gyllenbrun til gyllenbrun. Se utførlig bruksanvisning i pakningen.
Pakninger og priser: 7,5 mg: 1 sett kr 1 198,30. 22,5 mg: 1 sett kr 3 357,50. 45 mg: 1 sett
kr. 6 581,60. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Behandling av hormonfølsom prostatakreft i
avansert stadium Refusjonskode: ICPC: Y77 Ondartet svulst prostata ICD: C61 Ondartet svulst
i blærehalskjertel Vilkår nr: 9 Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk
eller av spesialist i vedkommende disiplin. Basert på preparatomtale godkjent av Statens
Legemiddelverk d. 12.02.2008 og 12.11.2007 . Full preparatomtale kan rekvireres hos Astellas
Pharma. Sist endret: 27.03.2008.

5BDIP4JMz/ZDPNFE1IBSNB
-PLBMUIFNPTUBUJLVN

Femar «Novartis»

"5$OS##$

.&%*4*/&35 47".1 )WFS DN JOOFI )VNBOU ÂCSJOPHFO   NH  IVNBOU
USPNCJO*& FRVJOULPMMBHFO IVNBOUBMCVNJO OBUSJVNLMPSJE OBUSJVNTJUSBU
-BSHJOJOIZESPLMPSJE'BSHFTUPGG3JCPÃBWJO & 
*OEJLBTKPOFS 5BDIP4JMFSJOEJTFSUTPNTU·UUFCFIBOEMJOHWFELJSVSHJTLFJOOHSFQ
GPS¦CFESFIFNPTUBTFOEFSTUBOEBSEUFLOJLLFSJLLFFSUJMTUSFLLFMJHF
%PTFSJOH ,VOUJMMPLBMUCSVL4LBMCBSFCSVLFTBWFSGBSOFLJSVSHFS%FUFS
VUJMTUSFLLFMJHJOGPSNBTKPOPNCSVLUJMCBSO"OUBMMLPMMBHFOTWBNQFSTPNBOWFOEFT
C·SBMMUJEW§SFJTBNTWBSNFEEFUVOEFSMJHHFOEFLMJOJTLFCFIPW SFMBUFSUUJM
TU·SSFMTFOQ¦T¦SÃBUFOPHN¦WVSEFSFTJOEJWJEVFMUBWEFOCFIBOEMFOEFLJSVSH
*LMJOJTLFTUVEJFSIBSWBMHBWEPTFSJOHWBOMJHWJTWBSJFSUNFMMPNTWBNQFS
 DNY DN NFOCSVLBWPQQUJMFSSBQQPSUFSU'PSNJOESFT¦SÃBUFS GFLT
WFENJOJNBMJOWBTJWLJSVSHJ BOCFGBMFTLPMMBHFOTWBNQFSBWNJOESFTU·SSFMTF
 DNY DNFMMFSDNY DN 
,POUSBJOEJLBTKPOFS 0WFSG·MTPNIFUGPSWJSLFTUPGGFOFFMMFSGPSOPFOBW
IKFMQFTUPGGFOF
'PSTJLUJHIFUTSFHMFS,VOUJMMPLBMCSVL4LBMJLLFCSVLFTJOUSBWBTLVM§SU%BUB
GPSBOWFOEFMTFWFEOFVSPLJSVSHJ LBSLJSVSHJFMMFSWFEHBTUSPJOUFTUJOBMBOBTUPNPTF
GPSFMJHHFS JLLF "MMFSHJTLF IZQFSTFOTJUJWJUFUTSFBLTKPOFS LBO PQQTU¦ 5FHO Q¦ IZQFS
TFOTJUJWJUFUTSFBLTKPOFS FSVUTMFUU HFOFSFMMVSUJDBSJB UFUUIFUTG·MFMTFJCSZTUFU UVOH
QVTUFOIFU  IZQPUFOTKPO PH BOBGZMBLTJ %FSTPN EJTTF TZNQUPNFSUFHO PQQTU¦S 
TLBMBENJOJTUSFSJOHFOBWCSZUFTVNJEEFMCBSU)WJTTKPLLUJMTUBOEJOOUSFS TLBM
HKFMEFOEFQSPTFEZSFGPSTKPLLCFIBOEMJOHG·MHFT5JMUBL GPS ¦ GPSFCZHHF JOGFLTKPOFS
WFE CSVL BW MFHFNJEMFS GSFNTUJMU GSB IVNBOU CMPE FMMFS QMBTNB PNGBUUFS TFMFLTKPO
BW CMPEHJWFSF TDSFFOJOH BW IWFS FOLFMU UBQQJOH PH QMBTNBQPPMFS GPS JOGFLTKPOT
NBSL·SFS  PH FGGFLUJW JOBLUJWFSJOHGKFSOJOH BW WJSVT TPN FO EFM BW QSPEVLTKPOT
QSPTFTTFO 5JM USPTT GPS EFUUF LBO FO JLLF GVMMTUFOEJH VUFMVLLF NVMJHIFUFO GPS
PWFSG·SJOHBWTNJUUTPNNFBHFOT%FUUFHKFMEFSPHT¦WJSVTFMMFSQBUPHFOFSTPN
IJUUJMFSVLKFOU5JMUBLFOFBOTFT¦W§SFFGGFLUJWFNPULBQQFLMFEEFWJSVTTPN)*7 
)#7PH)$7 PHNPUEFUJLLFLBQQFLMFEEFWJSVTFU)"75JMUBLFOFIBSCFHSFOTFU
WFSEJNPUJLLFLBQQFLMFEEFWJSVTTPNQBSWPWJSVT#*OGFLTKPONFEQBSWPWJSVT
#LBOW§SFBMWPSMJHGPSHSBWJEFLWJOOFS GPTUFSJOGFLTKPO PHGPSQFSTPOFSNFE
JNNVOEFGFLUFMMFS·LUFSZUSPQPJFTF GFLTIFNPMZUJTLBOFNJ "WIFOTZOUJM
QBTJFOUFOFBOCFGBMFTEFUNFHFUJOOTUFOEJH¦KPVSOBMG·SFOBWOPHCBUDIOVNNFS
IWFSHBOHQSFQBSBUFUCFOZUUFT
*OUFSBLTKPOFS 1SFQBSBUFULBOEFOBUVSFSFTWFELPOUBLUNFEPQQM·TOJOHFSTPN
JOOFIPMEFSBMLPIPM KPEFMMFSUVOHNFUBMMFS GFLTBOUJTFQUJTLFPQQM·TOJOHFS %FOOF
UZQFTVCTUBOTFSTLBMGKFSOFTT¦HPEUTPNNVMJHG·SCSVLBWQSFQBSBUFU
(SBWJEJUFU"NNJOH 4JLLFSIFUFO WFE CSVL VOEFS HSBWJEJUFU FMMFS BNNJOH FS JLLF
LMBSMBHU &LTQFSJNFOUFMMF EZSFTUVEJFS FS VUJMTUSFLLFMJHF UJM ¦ WVSEFSF SFQSPEVLTKPOT
UPLTJTLF FGGFLUFS  PHFMMFS FGGFLUFS Q¦ FNCSZPGPTUFSVUWJLMJOH  TWBOHFSTLBQT
GPSM·Q  G·ETFM PHFMMFS QPTUOBUBM VUWJLMJOH 4LBM JLLF BENJOJTUSFSFT UJM HSBWJEF PH
BNNFOEFLWJOOFS IWJTJLLFTUSFOHUO·EWFOEJH
#JWJSLOJOHFS 4JSLVMBUPSJTLF-JWTUSVFOEFUSPNCPFNCPMJTLFLPNQMJLBTKPOFSLBO
GPSFLPNNFEFSTPNMFHFNJEEFMFUVUJMTJLUFUBENJOJTUSFSFTJOUSBWBTLVM§SU
WSJHF 'FCFS LBO GPSFLPNNF )ZQFSTFOTJUJWJUFU FMMFS BMMFSHJTLF SFBLTKPOFS LBO
PQQTU¦JTKFMEOFUJMGFMMFSIPTQBTJFOUFSCFIBOEMFUNFEÂCSJO* FOLFMUF UJMGFMMF IBS
EJTTF SFBLTKPOFOF VUWJLMFU TFH UJM BMWPSMJH BOBGZMBLTJ 4MJLF SFBLTKPOFS LBO TQFTJFMU
PCTFSWFSFT WFEHKFOUBUUCSVLBWMFHFNJEEFMFUFMMFSEFSTPNEFUBENJOJTUSFSFTUJM
QBTJFOUFSNFELKFOUIZQFSTFOTJUJWJUFUGPSOPFOBWJOOIPMETTUPGGFOF
-BCPSBUPSJFWFSEJFS"OUJTUPGGFSNPUJOOIPMETTUPGGFSJÂCSJOQSFQBSBUFSUJMT¦SMVLLJOH
LBOGPSFLPNNFJTKFMEOFUJMGFMMFS
&HFOTLBQFS ,MBTTJÂTFSJOH -PLBMU IFNPTUBUJLVN *OOFIPMEFS ÂCSJOPHFO PH
USPNCJO TPN FU U·SLFU CFMFHH Q¦ PWFSÃBUFO BW FO LPMMBHFOTWBNQ %FO BLUJWF
TJEFOFSGBSHFUHVM7JSLOJOHTNFLBOJTNF7FELPOUBLUNFEGZTJPMPHJTLFW§TLFS 
GFLTCMPE MZNGFFMMFSGZTJPMPHJTLTBMUWBOO PQQM·TFTJOOIPMETTUPGGFOFJCFMFHHFU
PHEJGGVOEFSFSEFMWJTJOOJT¦SPWFSÃBUFO%FUUFFUUFSG·MHFTBWÂCSJOPHFOUSPNCJO
SFBLTKPOFO TPN JOJUJFSFS EFU TJTUF USJOOFU BW EFO GZTJPMPHJTLF CMPELPBHVMBTKPO
TQSPTFTTFO'JCSJOPHFOCMJSPNEBOOFUUJMÂCSJONPOPNFSFTPNTQPOUBOUQPMZNFS
JTFSFSUJMFUÂCSJOLPBHFM PHTPNQ¦EFOOFN¦UFOIPMEFSLPMMBHFOTWBNQFOGBTUUJM
T¦SPWFSÃBUFO'JCSJOCMJSEFSFUUFSLSZTTCVOEFUNFEFOEPHFOLPBHVMBTKPOTGBLUPS
9***  PH EBOOFS EFSWFE FU UFUU  NFLBOJTL TUBCJMU OFUUWFSL NFE HPEF MJNFFHFO
TLBQFSTPNCJESBSUJM¦MVLLFT¦SFU.FUBCPMJTNF'JCSJOLPBHFMFUNFUBCPMJTFSFTQ¦
TBNNFN¦UFTPNFOEPHFOUÂCSJOWFEÂCSJOPMZTFPHGBHPDZUPTF,PMMBHFO
TWBNQFOEFHSBEFSFTWFESFTPSQTKPOUJMWFW$BVLFSFUUFSBQQMJLBTKPOFSEFU
LVOTN¦SFTUFSUJMCBLF VUFOOPFOUFHOUJMMPLBMJSSJUBTKPO
"OESFPQQMZTOJOHFS-FWFSFTGFSEJHUJMCSVLJTUFSJMFQBLOJOHFS'PSJOTUSVLTKPOFS
WFES·SFOEFCSVLPHI¦OEUFSJOH TFQBLOJOHTWFEMFHH
1BLOJOHFSPHQSJTFS  Y  DNTULLS TULLS 
 Y DNTULLS  Y DNTULLS 
3FGFSBOTFS
 $[FSOZ FU BM $PMMBHFO QBUDI DPBUFE XJUI GJCSJO HMVF DPNQPOFOUT
+ $BSEJPWBTD 4VSH 7PM /P
 $BSCPO 35 &WBMVBUJPO PG CJPEFHSBEBCMF GMFFDFCPVOE TFBMJOH )JTUPSZ
NBUFSJBM TDJFODF BOE DMJOJDBM BQQMJDBUJPO 5JTTVF FOHJOFFSJOH BOE CJP
EFHSBEBCMF FRVJWBMFOUT 4DJFOUJGJD BOE DMJOJDBM BQQMJDBUJPOT &EJUFE CZ
-FXBOESPXTLJ ,6 8JTF %- 5SBOUPMP %+ (SFTTFS +% :BT[FNTLJ .+
"MUPCFMMJ %& .BSDFM %FLLFS

Aromatasehemmer.
ATC-nr.: L02B G04
TABLETTER 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Letrozol 2,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.
Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).
Indikasjoner: Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv brystkreft i tidlig fase. Utvidet adjuvant behandling av hormonavhengig brystkreft i
tidlig fase hos postmenopausale kvinner som har gjennomgått standard adjuvant behandling
med tamoksifen i 5 år. Primær behandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos
postmenopausale kvinner. Behandling av avansert brystkreft hos kvinner med naturlig eller
kunstig indusert postmenopausal status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen
etter tidligere behandling med antiøstrogener. Effekt er ikke vist hos pasienter med negativ
østrogen-reseptor status.
Dosering: Voksne og eldre: Anbefalt dose 2,5 mg daglig. Ingen dosejusteringer er nødvendig
hos eldre. Adjuvant behandling bør pågå i 5 år eller til tilbakefall.Ved tidlig adjuvant behandling
er klinisk erfaring tilgjengelig med en median behandlingstid på 25 måneder. Ved utvidet
adjuvant behandling er klinisk erfaring tilgjengelig med en median behandlingstid på 3 år. Ved
avansert brystkreft eller metastatisk sykdom bør behandlingen fortsette til tumorprogresjon
er vist. Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved nedsatt
nyrefunksjon med kreatininclearance >30 ml/minutt. Det er ikke tilstrekkelig data på pasienter
med kreatininclearance <30 ml/minutt eller på pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffet eller ett eller flere av hjelpestoffene.
Premenopausal endokrin status, graviditet og amming. Forsiktighetsregler: Dokumentasjon
mangler ved bruk hos pasienter med ClCR <30 ml/minutt. Femar er studert hos et begrenset
antall ikke-metastaserende pasienter med mild til moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon.
Hos personer uten kreft med alvorlig nedsatt leverfunksjon (levercirrhose og «Child Pugh
score» C) økte systemisk eksponering og terminal halveringstid 2-3 ganger. Bør derfor gis
med forsiktighet og etter en grundig vurdering av potensiell risiko/nytte for slike pasienter.
Hos kvinner som har forhistorie med osteoporose og/eller tidligere frakturer, eller som har
økt risiko for osteoporose, bør mineraltettheten (BMD) bestemmes vha. bentetthetsmåling
før adjuvant og utvidet adjuvant behandling påbegynnes. Disse kvinnene bør under og etter
behandling følges opp med tanke på utvikling av osteoporose. Behandling eller forebygging
av osteoporose bør igangsettes og følges nøye opp når dette er nødvendig. Ettersom
svimmelhet, slapphet og søvnighet kan opptre ved bruk av letrozol, anbefales det å utvise
forsiktighet ved bilkjøring og håndtering av maskiner. Inneholder laktosemonohydrat og bør
derfor ikke brukes ved sjelden, arvelig galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukosegalaktosemalabsorp sjon. Interaksjoner: Letrozol hemmer cytokrom P-450-isoenzymene
2A6 og til en viss grad 2C19 in vitro. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med
andre legemidler der metabolismen hovedsakelig avhenger av disse isoenzymene og dersom de
har et smalt terapeutisk vindu. Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Bivirkninger:
Vanligvis milde eller moderate. Inntil 1/3 av pasientene som har metastaser, inntil 70-75% som
får adjuvant behandling og inntil 40% som får utvidet adjuvant behandling kan få bivirkninger.
De vanligste hos pasienter som har metastaser er hetetokter, kvalme og tretthet. Mange
bivirkninger kan tilskrives østrogenmangel (f.eks. hetetokter, håravfall og vaginal blødning).
Ved utvidet adjuvant behandling er det sett økt insidens av hetetokter, artralgi/artritt og
myalgi. De fleste av disse er observert i løpet av 1. behandlingsår. En økt, men ikke signifikant
insidens av osteoporose og benfrakturer er observert. Tromboemboliske hendelser (1,5%),
angina pectoris (0,8%), hjerteinfarkt (0,7%) og hjertesvikt (0,9%) har forekommet på ulike
tidspunkter etter behandlingsstart. Hyppige (>1/100): Hud: Økt svette, håravfall, utslett inkl.
erytematøst, makulopapuløst, psoriasislignende og vesikulært utslett. Gastrointestinale:
Kvalme, brekninger, dyspepsi, obstipasjon, diaré. Metabolske: Hyperkolesterolemi. Muskelskjelettsystemet: Myalgi, bensmerter, artralgi, osteoporose, benfrakturer. Neurologiske:
Hodepine, svimmelhet. Sentralnervesystemet: Depresjon. Øvrige: Anoreksi, økt appetitt,
hetetokter, tretthet inkl. asteni, utilpasshet, perifere ødem, vektøkning. Mindre hyppige: Blod:
Leukopeni. Hud: Kløe, tørr hud, urticaria. Gastrointestinale: Abdominale smerter, stomatitt,
munntørrhet. Lever: Økning i leverenzymer. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet:
Artritt. Neurologiske: Søvnighet, søvnløshet, svekket hukommelse, dysestesi inkl. parestesi og
hypoestesi, smaksforstyrrelser, cerebrovaskulære skader. Sentralnervesystemet: Angst inkl.
nervøsitet og irritabilitet. Sirkulatoriske: Overfladisk og dyp tromboflebitt, hypertensjon,
iskemiske kardiale hendelser, palpitasjoner, takykardi. Syn: Katarakt, irritasjon i øyet, tåkesyn.
Urogenitale: Urinveisinfeksjon, økt vannlatingsfrekvens, vaginal blødning og utflod, tørr
vagina. Øvrige: Smerter lokalisert til svulster, generelle ødem, brystsmerter, pyreksi, tørre
slimhinner, tørste, vekttap. Sjeldne (<1/1000): Sirkulatoriske: Lungeemboli, arteriell trombose,
cerebrovaskulært infarkt. Overdosering/Forgiftning: Isolerte tilfeller med overdosering
med letrozol er rapportert. Ingen spesifikk behandling ved overdosering, men behandlingen
bør være symptomatisk og støttende. Egenskaper: Klassifisering: Selektiv, ikke-steroid
aromatasehemmer. Virkningsmekanisme: Hemmer aromataseenzymet ved kompetitiv binding
til hemdelen i cytokrom P-450-subenheten av enzymet og medfører dermed redusert
østrogenbiosyntese i alle vev. Via reduksjon i konsentrasjonen av sirkulerende østrogen, kan
veksten av østrogenfølsom tumor hemmes. Hos postmenopausale pasienter med avansert
brystkreft har daglige doser på 0,1-5 mg letrozol vist å redusere plasmakonsentrasjonen
av østradiol, østron og østronsulfat med 75-95% i forhold til «baseline» hos alle de
behandlede pasientene. Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Absolutt biotilgjengelighet er 99,9%.
Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 1-2 timer etter inntak. Proteinbinding: Ca. 60%. Fordeling:
Tilsynelatende distribusjonsvolum: 1,87 liter/kg. Konsentrasjonen av letrozol i erytrocytter
er ca. 80% av plasmakonsentrasjonen. Halveringstid: Ca. 48 timer. Metabolisme: I lever, via CYP
3A4 og CYP 2A6, hovedsakelig til en farmakologisk inaktiv carbinolmetabolitt. Utskillelse:
Hovedsakelig via urin, noe i fæces. Pakninger og priser: Enpac: 30 stk. 1251,90, 100 stk.
4092,70. T: 9a).
Refusjon: Behandlingen skal være instituert i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av
spesialist i vedkommende disiplin. Generell refusjon omfatter kun: -Primær behandling
av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. -Behandling av
avansert brystkreft hos østrogenreseptorpositive kvinner med naturlig eller kunstig
indusert postmenopausal status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen
etter tidligere behandling med antiøstrogener. -Utvidet adjuvant behandling hos
postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv tidlig invasiv brystkreft som har
gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i 5 år. -Adjuvant behandling
av postmenopausale kvinner med hormonreseptor positiv brystkreft i tidlig fase.
Sist endret: 11.04.2007 (SPC 27.03.2007)
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Benresorpsjonshemmer.
ATC-nr.: M05B A08
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4 mg/5 ml: 1 ml inneh.: Zoledronsyremonohydrat tilsv.
zoledronsyre 0,8 mg, mannitol, natriumsitrat, sterilt vann.
Indikasjoner: Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologiske frakturer, ryggmargskompresjon, bestråling
eller kirurgisk behandling av skjelettmetastaser, eller tumorindusert hyperkalsemi) hos pasienter med utbredt
kreftsykdom som involverer skjelettet. Behandling av tumorindusert hyperkalsemi (TIH).
Dosering: Skal kun brukes av leger med erfaring i bruk av intravenøse bisfosfonater. Voksne og eldre: Anbefalt
dose til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom som involverer skjelettet,
er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet med 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukoseoppløsning
50 mg/ml), gitt som en i.v. infusjon over minst 15 minutter hver 3.-4. uke. Pasienten bør også få 500 mg oralt
kalsiumtilskudd og 400 IE D-vitamin daglig. Anbefalt dose ved hyperkalsemi (albuminkorrigert serumkalsium
f12 mg/dl eller 3 mmol/liter) er zoledronsyre 4 mg infusjonsvæske (fortynnet i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml eller
glukoseoppløsning 50 mg/ml), gitt som en enkel intravenøs infusjon over minst 15 minutter. Pasienten må være godt
hydrert før og under administrering av zoledronsyre. Nedsatt nyrefunksjon: TIH: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon
bør preparatet kun brukes etter en nytte-/risikoevaluering. Unødvendig med dosejustering ved serumkreatinin <400
mol/liter eller <4,5 mg/dl. Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med utbredt kreftsykdom
som involverer skjelettet: Serumkreatinin og kreatininclearance (ClCr) bør bestemmes når behandling initieres
hos pasienter med multippelt myelom eller metastatiske benlesjoner fra solide tumorer. ClCr beregnes ut fra
serumkreatinin ved å bruke Cockcroft-Gault-formelen. Preparatet anbefales ikke til pasienter med alvorlig nedsatt
nyrefunksjon, dvs. ClCr <30 ml/minutt. Følgende doser anbefales til pasienter med benmetastaser ved ClCr 30-60
ml/minutt:
Kreatininclearance ved
behandlingsstart (ml/minutt)
>60
50-60
40-49
30-39

Anbefalt dose1)

Volum konsentrat

4 mg
3,5 mg
3,3 mg
3 mg

5 ml
4,4 ml
4,1 ml
3,8 ml

1) Doser er beregnet ut fra ønsket AUC på 0,66 mg × timer/liter (Cl = 75 ml/minutt). De lavere dosene som
Cr
er anbefalt for pasienter med nedsatt nyrefunksjon forventes å gi samme AUC som observert hos pasienter med
kreatininclearance på 75 ml/minutt.
Det opptrukne volum av konsentratet må fortynnes videre i 100 ml steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller
glukoseoppløsning 50 mg/ml. Serumkreatinin bør måles før hver dose, og behandlingen holdes tilbake hvis
nyrefunksjonen forverres. Behandlingen bør kun gjenopptas når serumkreatinin igjen er innenfor en økning på 10%
av verdien ved behandlingsstart, og da med samme dose som før behandlingen ble avbrutt. Preparatet bør ikke brukes
til barn.
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for zoledronsyre, andre bisfosfonater eller noen av hjelpestoffene. Graviditet
og amming.
Forsiktighetsregler: Før administrering må pasientene vurderes for å sikre at de er tilstrekkelig hydrert. Overhydrering
bør unngås hos pasienter med risiko for hjertesvikt. Etter behandlingsstart bør hyperkalsemirelaterte metabolske
parametre, som serumnivåene av kalsium, fosfat og magnesium, følges nøye. Hvis hypokalsemi, hypofosfatemi eller
hypomagnesemi oppstår, kan det være nødvendig med tilleggsbehandling i en kort periode. Pasienter med ubehandlet
hyperkalsemi har som regel en viss grad av nedsatt nyrefunksjon. Nøye oppfølging av nyrefunksjonen bør derfor
vurderes. Sikkerhet og effekt hos barn er ikke kjent og preparatet bør derfor ikke brukes til barn. Hos pasienter med
TIH med tydelig forverring av nyrefunksjonen bør det vurderes nøye hvorvidt den potensielle fordelen med behandling
oppveier mulig risiko. For å avgjøre om pasienter med benmetastaser skal behandles for å forebygge skjelettrelaterte
hendelser, bør det tas i betraktning at behandlingseffekten inntrer etter 2-3 måneder. Behandling med bisfosfonater
er forbundet med tilfeller av nedsatt nyrefunksjon. Faktorer som kan øke risikoen for forverring av nyrefunksjonen
inkluderer dehydrering, allerede nedsatt nyrefunksjon, gjentatte behandlinger med Zometa og andre bisfosfonater, samt
bruk av andre nefrotoksiske legemidler. Selv om risikoen reduseres ved å administrere zoledronsyre over 15 minutter,
kan forverring av nyrefunksjonen fortsatt forekomme. Forverring av nyrefunksjonen, inkl. utvikling til nyresvikt og
behov for dialyse er rapportert etter oppstart, eller etter en enkeltdose. Økning i serumkreatinin kan også forekomme
hos noen pasienter ved kronisk administrering av zoledronsyre med anbefalte doser til forebygging av skjelettrelaterte
hendelser, men mindre hyppig. Lavere doser anbefales ved initiering av behandling hos pasienter med benmetastaser
med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Pga. potensiell innvirkning av zoledronsyre på nyrefunksjonen, mangel
på kliniske sikkerhetsdata hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon ved behandlingsstart (serumkreatinin
f400 mol/liter eller f4,5 mg/dl hos pasienter med TIH, serumkreatinin f265 mol/liter eller f3,0 mg/dl hos pasienter med kreft og benmetastaser), og kun begrensede farmakokinetiske data hos pasienter med alvorlig nedsatt
nyrefunksjon ved behandlingsstart (kreatininclearance <30 ml/minutt), anbefales ikke bruk hos denne pasientgruppen.
Det er begrensede kliniske data hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Tilfeller av osteonekrose i kjeven
er rapportert, hovedsakelig hos kreftpasienter. Mange av disse pasientene ble samtidig behandlet med kjemoterapi
og kortikosteroider. De ﬂeste tilfellene er rapportert i forbindelse med tannbehandling f.eks. tanntrekking. Mange av
pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Ved samtidige risikofaktorer (f.eks. kreft, kjemoterapi,
kortikosteroider, dårlig munnhygiene) bør tenner undersøkes og nødvendig forebyggende tannbehandling vurderes før
behandling med bisfosfonater. Invasiv tannbehandling bør om mulig unngås hos slike pasienter under behandling med
bisfosfonater. Tannkirurgi kan forverre tilstanden hos pasienter som utvikler osteonekrose i kjeven under behandling
med bisfosfonater. Selv om årsakssammenheng ikke er vist, bør tannkirurgiske inngrep unngås da tilhelingen etter
inngrepet kan forlenges. Hos pasienter der tannbehandling er nødvendig foreligger det ingen data som antyder
at seponering av bisfosfonatet reduserer risikoen for osteonekrose i kjeven. Hver pasient bør håndteres ut fra en
individuell nytte-/risikoevaluering på grunnlag av den kliniske vurderingen til behandlende lege. Det er i sjeldne
tilfeller rapportert om alvorlige, og i enkelte tilfeller funksjonsnedsettende smerter i ben, ledd og/eller muskulatur hos
pasienter som bruker bisfosfonater.
Interaksjoner: Forsiktighet bør utvises når bisfosfonater gis sammen med aminoglykosider, da legemidlene kan
ha additiv effekt som resulterer i et lavere serumkalsiumnivå i lengre perioder enn nødvendig. Forsiktighet bør også
utvises ved bruk sammen med andre potensielt nefrotoksiske legemidler. Hos pasienter med multiple myelomer kan
risikoen for svekket nyrefunksjon øke når intravenøse bisfosfonater brukes i kombinasjon med talidomid.
Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner.
Bivirkninger: Hyppige (>1/100): Blod: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, anoreksi. Muskel-skjelettsystemet:
Bensmerte, myalgi, artralgi, generell smerte. Sentralnervesystemet: Hodepine. Syn: Konjunktivitt. Urogenitale:
Nedsatt nyrefunksjon. Øvrige: Feber, inﬂuensalignende syndrom (inkl. tretthet, frysninger, sykdomsfølelse og rødme),
hypofosfatemi, økt kreatinin og urinsyre i blod, hypokalsemi. Mindre hyppige: Blod: Trombocytopeni, leukopeni.
Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, abdominale smerter, dyspepsi, stomatitt, munntørrhet. Hud: Kløe, utslett (inkl.
erytematøst og makuløst utslett), økt svetting. Luftveier: Dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Muskelkramper.
Psykiske: Angst, søvnforstyrrelser. Sentralnervesystemet: Svimmelhet, parestesi, smaksforstyrrelser, hypoestesi,
hyperestesi, tremor. Sirkulatoriske: Hypertensjon, hypotensjon. Syn: Tåkesyn. Urogenitale: Akutt nyresvikt, hematuri,
proteinuri. Øvrige: Brystsmerter, hypomagnesemi, hypokalemi, hypersensitivitetsreaksjoner, asteni, perifert ødem,
reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. smerte, irritasjon, hevelse, indurasjon), vektøkning. Sjeldne (<1/1000): Blod:
Pancytopeni. Psykiske: Forvirring. Sirkulatoriske: Bradykardi. Syn: Uveitt, episkleritt. Øvrige: Angioneurotisk ødem,
hyperkalemi, hypernatremi. Det er rapportert tilfeller av osteonekrose, primært i kjeven (se Forsiktighetsregler).
Mange av disse pasientene viste tegn til lokal infeksjon, inkl. osteomyelitt. Kreftdiagnose, annen behandling (f.eks.
kjemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider), andre alvorlige sykdomstilstander (f.eks. anemi, koagulopati,
infeksjon, underliggende sykdom i munnhulen) er veldokumenterte risikofaktorer for utvikling av osteonekrose i
kjeven. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert hypotensjon som har ført til synkope eller sirkulatorisk kollaps,
hovedsakelig hos pasienter med underliggende risikofaktorer, atrieﬂimmer, somnolens og bronkokonstriksjon.
Overdosering/Forgiftning: Pasienter som har fått høyere doser enn anbefalt, bør overvåkes nøye fordi nedsatt
nyrefunksjon (inkl. nyresvikt) og unormaliteter i serumelektrolytter (inkl. kalsium, fosfat og magnesium) er observert.
Hvis hypokalsemi oppstår, bør infusjon av kalsiumglukonat gis når det er klinisk indisert.
Egenskaper: Klassiﬁsering: Bisfosfonat med spesiﬁkk virkning på ben. Inhibitor av osteoklastisk benresorpsjon.
Virkningsmekanisme: Ukjent. Proteinbinding: Ca. 56%. Halveringstid: Rask bifasisk eliminasjon med halveringstider
på 0,24 timer og 1,87 timer, etterfulgt av en eliminasjonsfase med en terminal halveringstid på 146 timer. Ingen
akkumulering av zoledronsyre i plasma etter multiple doser gitt hver 28. dag. Utskillelse: Via nyrene. Total clearance
fra kroppen er ca. 5 liter/time uavhengig av dose.
Pakninger og priser: 5 ml 2988,80.
Sist endret: 04.01.2008 (SPC 19.10.2007)
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Vet dine prostatakreftpasienter
hvordan det føles når skjelettet
begynner å svikte?
Sannsynligvis ikke!

2895/03.2006

Id-kode: 4772/09.2008

ZOMETA er det eneste bisfosfonat som har indikasjon på behandling av skjelettkomplikasjoner
ved prostatakreft1
– Reduserer skjelettkomplikasjoner med 36% sammenlignet med placebo (p= 0.002)2
– Utsetter skjelettkomplikasjoner med 6 måneder sammenlignet med placebo (p= 0.009)2
– Reduserer smerte sammenlignet med placebo (p= 0.024)2

1. Produktinformasjon: www.felleskatalogen.no/www.legemiddelverket.no
2. Saad F. et al. Journal of The National Cancer Institute. 2004;96: 879-882.
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