FAGLIGE ANBEFALINGER
for behandling ved analcancer

ARBEIDSDOKUMENT v. 1.12.2011
Utarbeidet av Norsk GastroIntestinal Cancer Gruppe, NGICG
og KVIST gruppen ved Statens strålevern

Arbeidsgruppen:
Gunilla Frykholm (KVIST)
Lise Balteskard (UNN)
Olav Dahl (HUS)
Marianne Grønlie Guren (OUS Ullevål)
Mathilde Haraldsen (OUS Radiumhospitalet)
Ingrid Espe Heikkilä (KVIST)
Taran Paulsen Hellebust (KVIST)
Eva Hoff Wanderås (OUS Radiumhospitalet)
Trond Strickert (SOH)

02.12.2011 2/Faglig anbefaling for strålebehandling ved analcancer

Forord
Strålevernets arbeid med kvalitetssikring i stråleterapi (KVIST) ble forankret i NOU1997:20 ”Omsorg
og kunnskap: Norsk kreftplan” [1] og Helse og omsorgsdepartementets ”Nasjonal strategi for
kreftområdet” (2006 – 2009) [2]. KVIST er nå et løpende kvalitetssikringsprogram nedfelt i
Strålevernets strategiske plan (2009 – 2011) og den årlige tildelingen over statsbudsjettet. Arbeidet
organiseres av KVIST-gruppen, som består av onkologer, medisinske fysikere og stråleterapeuter i
deltidsstillinger på Strålevernet og resterende andel på en stråleterapiavdeling. KVIST har utnevnt en
nasjonal referansegruppe som foreslår arbeidsgrupper til å løse oppgaver av ulik art. Alt KVIST arbeid
er fundert på geografisk og flerfaglig representasjon. Siktemålet er å identifisere kliniske, tekniske og
administrative problemstillinger som kan løses på et nasjonalt plan. KVIST-gruppen fungerer som
koordinator og sekretariat for arbeidet.
Enkelte faggrupper som er tilknyttet Onkologisk Forum hadde fram til 2005 utviklet retningslinjer for
behandling av kreft ved ulike diagnoser. Det forelå imidlertid ingen enhetlig struktur på disse
retningslinjene, og stråleterapi var ofte mangelfullt beskrevet. Pilotprosjektet med kliniske revisjoner i
regi av KVIST-gruppen [3] understreket behovet for å utvikle faglige anbefalinger for
strålebehandling. I tildelingsbrevet fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) i 2005 fikk Strålevernet
ved KVIST derfor ansvaret å koordinere utviklingen av faglige anbefalinger for strålebehandling ved
ulike kreftdiagnoser. De nasjonale faggruppene sprunget ut fra Onkologisk Forum har vært helt
sentrale i dette arbeidet, og står for det faglige innholdet i slike anbefalinger. De faglige anbefalingene
bygger på konsensus i fagmiljøet og omhandler de temaene som er nødvendig for å kvalitetssikre hele
strålebehandlingsprosessen. Anbefalingene skal være kunnskapsbaserte med grad av evidens og med
angivelse av viktige referanser.
Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk Helsedirektoratet i oppdrag å
oppdatere faggruppenes retningslinjer og videreutvikle disse til nasjonale handlingsprogrammer for
kreftomsorg
[2].
Disse
publiseres
fortløpende
på
Helsedirektoratets
sider:
http://www.helsedirektoratet.no/kreft/handlingsprogrammer/. Helsedirektoratets handlingsprogrammer
omhandler også stråleterapi, men KVIST anbefalinger har en høyere detaljeringsgrad. De faglige
anbefalinger for strålebehandling utviklet gjennom KVIST-programmet harmoniseres med og linkes
opp mot de nasjonale handlingsprogrammene som utarbeides i regi av Helsedirektoratet og de
onkologiske faggruppene. Helsedirektoratet koordinerer arbeidet med helhetlige web baserte
retningslinjer som publiseres på http://www.helsebiblioteket.no/Kreft.
Faglige anbefalinger for behandling ved analcancer er laget med utgangspunkt i konsensus fra Norsk
Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG), og er utarbeidet etter ”Mal for utarbeidelse av faglige
anbefalinger ved strålebehandling i Norge” [4]. Det er foreløpig ikke publisert noe nasjonalt
handlingsprogram for analcancer i regi av Helsedirektoratet. Disse faglige anbefalingene inneholder
derfor temaer som ellers ville vært en del av et nasjonalt handlingsprogram, deriblant
cytostatikabehandling og kirurgi og kombinert stråle- og ved analcancer og perianalcancer.
I disse anbefalingene er det brukt den samme gradering av kunnskapsgrunnlaget som brukes i
handlingsprogrammer retningslinjer utarbeidet av HDir og Kunnskapssenteret (vedlegg 1). Det stilles
krav om at all relevant kunnskap på området hentes frem, beskrives og vurderes på en systematisk og
åpen måte.
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Den publiserte anbefalingen er å anse som fagmiljøets anbefaling. Arbeidsgruppen er ansvarlig for
innholdet i denne rapporten og NGICG og KVIST er ansvarlig for fortløpende revisjoner etter behov.
Faglige anbefalinger med utspring i KVIST arbeidet blir publisert på på NGICG:s sin hjemmeside
www.ngicg.no og på KVIST passordbeskyttede portal http://kvist.nrpa.no
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1 Innledning
Faglige anbefalinger for behandling ved analcancer bygger på nasjonal konsensus i Norsk
Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) med bakgrunn i nasjonale og internasjonale studier og
retningslinjer. Omfattende litteratursøk ble gjort i november 2007 og 2010 i databasene Pubmed og
Medline med søkestrategi ”anal cancer/carcinoma” and ”radiotherapy/chemoradiotherapy” fra 1987 til
søkedatoen. Det ble også søkt etter guidelines for behandling av anal cancer. Lærebok Perez and
Brady's “Principles and Practice of Radiation Oncology” [5] og Faglige anbefalinger for
strålebehandling av rectumcancer er også brukt som basal informasjon (NGICG) [6].
Oversiktlige resultater fra litteraturgjennomgangen som gjelder behandlingsmodaliteter (radioterapi,
radiokjemoterapi inklusive typer av cytostatika, kirurgi) er: det er ikke funnet noen meta-analyse men
en Cochraneprotokoll er under arbeid, 6 randomiserte studier, 20 aktuelle review-artikkeler (i de siste
to årene) og flere eldre, 14 fase II-studier og et flertall retrospektive studier. Et titall teknisk
beskrivende studier ved analcancer som fremfor alt gjelder IMRT-teknikk ble funnet. Guidelines for
behandling av analcancer er funnet fra ESMO, RTOG, NCCN [7,8,9].

1.1

Bakgrunn

Analcancer er en sjelden kreftsykdom, cirka 60 nordmenn rammes hvert år [10]. Gjennomsnittsalderen
ved diagnose var i 2007 68,5 år (40-95 år), 60-70 % er kvinner og avhengig av stadium er 60-95 %
langtidsoverlevere. Sannsynligheten for kurasjon avhenger av T stadium (tumors størrelse). 5-års
overlevelse synker ved svulster over 5 cm (T3-4) og ved regional lymfeknutemetastasering (N+). Ca
40-50 % av pasientene har T3-4/N+ sykdom ved diagnosetidspunkt [11].
1.1.1. Etiologi
Humant papillomavirus (HPV) har carcinogen effekt og er en viktig årsak til utvikling av analcancer.
HPV er påvist i ca. 80 prosent av cancere, hyppigere i analcancer enn i perianalcancer [12]. HPV 16 er
den vanligste subtypen (76 %) fulgt av HPV 18 som forekommer mye sjeldnere (9 %) [12]. Man
finner viruset i genitale vorter, i intraepitelial neoplasi i randen av den invasive cancer og i selve
canceren. Denne sterke sammenhengen mellom analcancer og HPV forklarer risikofaktorer som flere
seksualpartnere, analt samleie, kondylomer og tidligere cancer i cervix uteri, vagina, vulva og penis
som også er assosiert med HPV spesielt 16 [12,13,14]. Kvinner som har hatt cancer i cervix, har 4 – 5
ganger økt risiko for å få analcancer [15]. Risikoen er økt for HIV- positive, som nå lever lenger pga
effektiv antiretrovirusbehandling og derfor rekker å utvikle cancer [16]. I England har man etter
innføring av effektiv antiretrovirusbehandling funnet en økt relativ risk på 176 i forhold til
normalbefolkningen hos HIV-positive homoseksuelle menn [17]. Pasienter som står på
immunsuppresjon for eksempel pga organtransplantasjon eller andre sykdommer har en 10 ganger økt
risiko i forhold til normalbefolkningen [18]. En stor andel av befolkningen er smittet med HPV, og de
fleste tilfellene av anal- og perianalcancer forekommer hos heteroseksuelle, HIV-negative og ikke
immunsupprimerte personer. Som for andre plateepitelcancere, er røyking en uavhengig risikofaktor
[19].
1.1.2. Symptomer og kliniske funn
Symptomer kan ofte feiltolkes med benigne sykdommer som hemoroider, kondylomer etc. Typiske
symptomer er smerter, blødning, inkontinens for avføring, kløe, eksem og en hard, rød tumorknute
med ujevn sårflate og fissur [20].
1.1.3. Patologi
Ved analcancer utgår cancercellene fra plateepitelet som dekker analkanalen og overgangsepitelet
mellom anus og rectum. Hudcancer innenfor en omkrets på 5 cm fra analåpningen, kalles
perianalcancer og behandles som analcancer.
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De fleste svulstene er utgått fra plateepitel og har varierende grad av differensiering. Svulster oppstått
fra overgangsepitelet har stor mikroskopisk variasjon og har vært kalt kloakogene, basaloide og
overgangsepitelcarcinomer [21]. Slik subklassifisering skal nå unngås. Svulstene fra overgangssonen
må oppfattes som varianter av plateepitelcarsinom og behandles som disse. Extramammary Pagets
disease perianalt kan behandles som analcancer [22]. Bowens disease er beskrevet som forstadie til
plateepitelcarcinom og primærbehandlingen er vanligvis kirurgisk. Alle adenocarsinomer regnes som
lave rectumcancere, og behandles primært som disse. Plateepitelcarcinom i rectum behandles som
analcancer [23].






1.1.4. Anatomi
Den proksimale ende av analkanalen begynner anatomisk ved overgangen mellom m. puborectalis
(av m. levator ani) og ekstern sphincter ani og analkanalen strekker seg distalt ca 4 cm.
Anal verge: Den distale enden av analkanalen, analåpningen. Morfologisk er det her en
overgangssone mellom plateepitel og hud (med eller uten hår).
Linea dentata: overgang plateepitel – sylinderepitel (rectum) inne i analkanalen (visuelt
endoskopisk begrep)
Intern sphincter ani: Tynt langsgående muskeldrag som slutter distalt rett ovenfor anal verge.

1.1.5. Spredningsmønster
Analcancer opptrer oftest locoregionalt med tidlig lymfatisk spredning [5,24,25,26]. Fjernmetastaser
opptrer sjelden, i motsetning til andre kreftformer i gastrointestinaltractus. Analcancer sprer seg
prinsipielt på tre måter: Lokal innvekst i omkringliggende vev, spredning til regionale lymfeknuter og
fjernspredning.
Lokal spredning: Analslimhinnen er fast bundet til underliggende muskulatur på grunn av at
submucosa er tynn ved analkanalen. Dette gir mulighet for innvekst i sphinctermuskulatur på et tidlig
stadium og derved risiko for permanent svekket sphinctermuskulatur.
Tumor har tendens til å vokse sirkulært i analkanalen. Svulster som ligger fortil vokser hos kvinner
hyppig inn i bindevevet mellom rektum og vagina. Vaginalslimhinnen er oftest svullen, men intakt, og
ulcererer først i senere stadier.
Regional spredning: Lymfatisk spredning forekommer hyppigere enn hematogen spredning [24].
Lymfedrenasjen avhenger av lokalisasjonen av tumor [27]: Over linea dentata går lymfedrenasjen,
som for rectumcancer, til lymfeknuter i mesorectum og perirectalt, langs a. iliaca internas
forgreninger, og til presacrale lymfeknuter. Spredning til lymfeknuter langs arteria mesenterica
inferior går via lymfekar langs a rectalis superior. Ved affeksjon av den eksterne sphincter er det
spesielt aktuelt med spredning via a. rectalis inferior og a. pudenda interna (dvs fossa ischiorectalis) til
iliaca interna. Området nedenfor linea dentata dreneres også via subcutane lymfebaner til lysken.
Karakteristisk sitter disse lymfeknutene helt medialt mot symfysen. Spredning til inguinale
lymfeknuter påvises i 10-20 prosent av tilfellene [5,28,29]. Risikoen for lymfeknutespredning er
mindre enn 10 prosent ved små, overfladiske, høyt differensierte cancere, omtrent 30 prosent når
tumor involverer sphincter og over 50 prosent når tumor vokser gjennom sphincter [5,30]. Ved
patologiske inguinale lymfeknutemetastaser er det rimelig å anta at det kan foreligge mikroskopisk
sykdom i ”neste stasjon”, dvs langs samme sides iliaca externa-kar. Også ved T4-svulster som har
vokst inn i naboorgan, blære, prostata, uterus er det rimelig å anta at det kan foreligge spredning langs
iliaca externa-karene, men da bilateralt. Ved innvekst i nedre tredjedel av vagina er det risiko for
spredning til lysker [27].
Fjernmetastaser: Vanligste lokalisasjon av fjernmetastaser er i lever og lunger, som forekommer hos
mindre enn 10 % av pasientene ved diagnosetidspunkt, hyppigst ved lokalavanserte primærsvulster
[28].
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1.1.6. Behandling
Frem til ca 1980 var behandlingen av analcancer kirurgisk reseksjon med 5-års overlevelse på 40-60 %
og frekvensen lokale residiv var ca 30 % [5,24,31]. Analcancer er en strålefølsom tumor [32,33], og
stråleterapi med eller uten samtidig kjemoterapi (radiokjemoterapi), erstattet derfor kirurgi på 80-tallet.
Det er ikke gjort direkte sammenlignende studier mellom kirurgi og radiokjemoterapi, men
overlevelsen er rapportert å være bedre ved radiokjemoterapi [5,34,35,36]. De aller minste svulster kan
kureres med stråleterapi alene, mens større svulster vanskelig kureres på denne måten. Med
radiokjemoterapi er 5-års overlevelsen for pasienter med svulster > 4-5 cm, over 60 % [5]. Resultater
fra oppfølging av behandling i Norden er i tråd med internasjonale data [37,38,39]. Kjemoterapi har en
strålesensitiviserende virkning i tillegg til at mikrometastaser kan utryddes og dermed redusere risiko
for residiv. Det er gjort to randomiserte studier som har dannet basis for at radiokjemoterapi nå anses
som standardbehandling [40,41], evidensgrad 1b. En Cochranerapport er under arbeid [42].
Ved radiokjemoterapi kan sphinkterapparatet bevares og kolostomi unngås hos ca 80 % av pasientene.
Stråleterapi sammen med en kur med 5FU/Mitomycin-C var lenge standard behandling [5,43]. Dette
regimet hadde ikke tilstrekkelig effekt hos pasienter med store primærsvulster (T3-4/N+) og i tillegg var
det forbundet med en del toksisitet. Ettersom radiokjemoterapi virker bedre på små enn store svulster,
var det rimelig å anta at bedre effekt kunne oppnås ved å redusere svulstens volum med kjemoterapi før
oppstart av stråleterapi, såkalt ”downstaging/ downsizing”. Cisplatin hadde vist seg å ha effekt ved
residiv av analcancer ved metastatisk sykdom, og i flere studier ha en strålesensitiviserende effekt [44].
I fase II studier har induksjonsbehandling med cisplatin/5FU dessuten gitt oppmuntrende resultat
[45,46,47] og også kombinasjonsbehandling med mitomycin og lavdose cisplatin konkomitant med
stråling er prøvd [48,49].
For å bedre behandlingsresultatene, ble det i 2000 introdusert nye nordiske retningslinjer (NOAC Nordisk Anal Cancer Gruppe) med intensivering av behandlingen, spesielt for T3 / T4-svulster og
svulster med lymfeknutespredning. Cisplatinbasert, neoadjuvant kjemoterapi ble innført i
primærbehandlingen av de avanserte svulstene (T3-4/N+), stråledosen til selve svulsten (boost) ble økt
fra 54 til 58-60 Gy, og samtidig ble 3-dimensjonal (3D) CT-basert doseplanlegging innført.
Internasjonalt har interstitiell brachyterapi også blitt brukt istedenfor ekstern boost for å øke dosen til
makroskopisk tumor [50]. T1/T2 svulstene fikk som tidligere en kur FuMi konkomitant med 54 Gy.
I 2008 ble en randomisert undersøkelse publisert som ikke viste overlevelsesgevinst med neoadjuvant
cisplatin/5-FU sammenlignet med konkomitant 5-FU/mitomycin C [34].
Den engelske ACT II, verdens største randomiserte analcancerstudie med 940 pasienter, ble publisert
på ASCO 2009 [51,52]. Her var det ingen forskjell på cisplatin/5FU og 5FU/Mitomycin C
konkomitant med stråleterapi til 50.5 Gy. Det gav ingen tilleggseffekt å gi to kurer cisplatin/5FU etter
endt kjemostråleterapi. Den franske ACCORD 3-studien med 307 pasienter ble også publisert på
ASCO 2009 [53]. Verken neoadjuvant behandling med cisplatin eller høyere stråledose til 65 Gy
(sammenlignet med 60 Gy) viste bedre effekt etter 3 år. Neoadjuvant behandling med cisplatin/5Fu er
altså svært omdiskutert.
På grunnlag av den nyere dokumentasjonen, internasjonal praksis og bivirkningsprofil, velger NGICG
nå å gå over til mitomycin C og 5-fluorouracil konkomitant med stråleterapi, nå med to kurer ved
lokalavansert sykdom [34,54].
Ved lokalavanserte svulster er den lokale residivfrekvensen/resttumor etter kjemostråleterapi beskrevet
å være 25-30 %, salvage kirurgi kan da være indisert, dog ikke uten risiko for komplikasjoner
[55,56,57].
Fem års overlevelsen hos pasienter ved analcancer er i dag 60-70 %, dvs. at mange blir
langtidsoverlevere. Behandlingen består av høye stråledoser til bekkenet og samtidig kjemoterapi, med
tidlig effekt på tumorrelaterte symptomer men som kan medføre både akutte bivirkninger og seneffekter som reduserer livskvalitet og funksjonsevne [37,58]. I et materiale fra Radiumhospitalet 198389 ble det observert alvorlige senbivirkninger f.eks på analfunksjon, intestinal obstruksjon og diaré hos
16 prosent av pasientene, der ”alvorlige senbivirkninger” ble definert som at normalt sosialt liv ikke
var mulig, eller at kirurgi måtte utføres [59].
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Med innføring av nye behandlingsteknikker som f.eks intensitetsmodulert stråleterapi (IMRT), kan
pasienter potensielt sett få redusert bivirkninger samtidig som behandlingseffekten på tumor
opprettholdes [50,60,60,62,63].
Ved utbredt sykdom vil stråleterapi av primærtumor kunne gi en god palliasjon og lokal kontroll.

1.2

Indikasjoner / anbefalinger

Pasienter med plateepitelcarcinom i analkanal eller perianalt i lokalisert stadium uten fjernmetastaser
er aktuelle for behandling med kurativ intensjon. TNM-klassifisering for analcancer er oppsummert i
vedlegg 2 [64].







T1 svulster < 1 cm, histologi høyt eller moderat differensiert, N0, kan behandles med lokal
kirurgisk reseksjon eller lokal stråleterapi.
Etter kirurgi av lavt differensierte svulster < 1 cm, anbefales det å strålebehandle de regionale
lymfeknuter og tumorseng. Hvis svulsten er fjernet med >5mm margin, er det tilstrekkelig å gi 46
Gy/23fr til hele volumet.
Lavt differensierte T1-svulster < 1 cm, T1 > 1cm uansett histologi, og T2 svulster uten påviste
lymfeknutemetastaser (N0) anbefales radiokjemoterapi med en kur mitomycin-5-fluorouracil
(FuMi) konkomitant med stråleterapi til 54 Gy/27fr til makroskopisk tumor.
Ved store svulster og/eller lymfeknutemetastasering, T3-4/N+, anbefales stråleterapi med dose 58
Gy til makroskopisk tumor og to konkomitante FuMi kurer.
Lyskene skal vanligvis inkluderes i strålefeltet til 46 Gy fordi svulstene ofte er beliggende distalt
for linea dentata eller ved innvekst i nedre tredjedel av vagina. Patologiske lymfeknuter skal
behandles til 58 Gy.
Iliaca eksterna-regionen skal inkluderes til 46 Gy bilateralt ved T4-svulst. Iliaca externa-regionen
skal inkluderes på begge sider til 46 Gy dersom radiologisk (og helst histologisk) påvist patologisk
lymfeknute i den ene eller begge lysker

2 Forberedelser
2.1

Pågående studier/registrering

Det pågår en nasjonal oppfølging med etterundersøkelse av pasienter behandlet etter NOACprotokollene i årene 2000-2007.

2.2








Utredning før behandling
Inspeksjon og ano-rektoskopi med eksplorasjon og biopsi skal rutinemessig være gjort, liksom
generell klinisk undersøkelse inkludert vekt, høyde og ECOG status.
MR bekken inkludert lysker skal gjøres etter standard norsk protokoll www.ngicg.no
[65,66,67] for oversikt over lokal tumorutbredelse og lokoregionale lymfeknutemetastaser
[68]. MR bør ikke være eldre enn 2-3 uker.
Anorektal ultralyd kan gi gode tilleggsopplysninger om lokal utbredelse og for å vurdere
tumors beliggenhet i forhold til linea dentata og interne sfinkter [68].
Gynekologisk undersøkelse og cystoskopi ved behov dersom mistanke om innvekst.
Ved uavklarte lymfeknuter i lyske bør det tas finnålspunksjon for å verifisere stadium.
Utredning av evt. metastaser skal omfatte CT thorax og MR/CT/UL av lever.
PET CT bør gjøres for best mulig N og M-staging. PET er uten betydning for T-status. I en
studie av 61 pasienter ble det vist at PET /PET-CT endrer stadium hos 23 % (15 % høyere
stadium, 8 % lavere stadium) sammenlignet med CT, MRI og anorectal ultralyd. Kun hos 3 %
skiftet indikasjonen fra kurativ til palliativ behandling, men hos 13 % fikk dette konsekvenser
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for størrelsen og utformingen av strålefeltet. PET anbefales ved analcancer større enn 2 cm.
[68,69,70], evidensgrad 2b.
TNM-klassifikasjon skal journalføres som konklusjon av utredningen [26,64].
Ved svært strikturerende svulster og ved inkontinens eller fistler, kan vurdering av avlastende
stomi være aktuelt før oppstart av stråleterapien.
Rutineblodprøver.
Alle pasienter med anal cancer bør som ved rectumcancer, vurderes i forhold til stadium av et
multidisiplinært team bestående av radiolog, kirurg, onkolog og evt. patolog [9,71,72,73].

Pasientens totale situasjon, som alder, allmenntilstand og andre sykdommer og pasientens egen
holdning til en omfattende behandling som kan ha store følger for livskvaliteten, må tas i betraktning.
Der er ingen øvre aldersgrense for behandlingen, men individuell vurdering må foretas ved alder over
75-80 år [74,75,76]. Erfaringsmessig kan det ved høy alder være aktuelt å tilby stråleterapi uten
konkomitant kjemoterapi, og evt. gi noe høyere dose (60 Gy) hvis god toleranse.

2.3

Rekvirering av stråleterapi

Ved tidspunktet for rekvirering av stråleterapien, bør pasienten ha vært til vurdering av onkolog og
ideelt sett bør pasienten være ferdig utredet [77].
For beskrivelse av målvolum og doser som skal rekvireres vises det til kapittel 3.3.
Kritisk ventetid: Stråleterapien bør startes innen 1-3 uker fra rekvirering.

2.4

Cytostatikabehandling i kombinasjon med stråleterapi

Ved lavt-differensierte T1-svulster, T1 > 1cm og T2-svulster uten påviste lymfeknutemetastaser
(N0), anbefales en kur med regimet FuMi (5-fluorouracil og mitomycin C) konkomitant med
stråleterapi til totalt 54 Gy, oppstart ved 1. eller 2. strålefraksjonen:
FuMi: Mitomycin C 10mg/m2 (max 20 mg totaldose) som bolusinfusjon iv dag 1 og deretter gis 5-FU
i kontinuerlig infusjon 1000mg/m2/24timer i 4 døgn. Infusjonen bør være startet før dagsfraksjonen
med stråling.
Ved avanserte primærsvulster T3–T4, og alle N+ anbefales to kurer med regimet FuMi
konkomitant med stråleterapi. Første kur startes dag 1 og andre kur dag 29 (5 stråleuken) [34].
Før oppstart med cytostatika må nyrefunksjonen vurderes. Estimert GFR bør være på minst 60 ml/min.

2.5

Kirurgi i kombinasjon med stråleterapi

Ved høygradig stenose bør man vurdere å anlegge avlastende stomi på forhånd for å lette
gjennomføringen og hindre pauser i stråleterapien.
Operasjon som primærbehandling begrenses i dag til små (< 1 cm) perianale, høyt og middels
differensierte svulster som kan fjernes uten affeksjon av sphinktermuskulaturen. Ved marginal
reseksjon (< 5 mm) skal det gjøres reeksisjon eller gis stråleterapi.
Kirurgi etter stråleterapi bør vurderes ved store svulster og der man ikke oppnår remisjon med
kjemostråleterapi i primærsituasjonen [55,56,57]. Rektumamputasjon vil vanligvis være nødvendig.
Ekstirpasjon av lymfeknute i lyske eller lymfeknutetoalett må vurderes ved fortsatt patologiske
glandler etter stråleterapi. Ved analcancer kan imidlertid tumorregresjon etter kjemostråleterapi
fortsette i noe tid etter avsluttet behandling.
Operasjon er også aktuelt ved residivbehandling og som behandling for begrensede fjernmetastaser i
lever eller lunge.
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Kirurgisk behandling kan være til nytte ved strålekomplikasjoner som fistler, nekroser, ulcerasjoner,
analinsuffisiens m.m.

2.6

Pasientinformasjon

Før planlegging av stråleterapi starter, skal pasienten ha en samtale med stråleterapisansvarlig lege der
det bør gis både muntlig og skriftlig informasjon om funn som er gjort og om stråleterapi som
behandlingsmodalitet. I samtalen bør det redegjøres for planlagt behandlingsopplegg og
behandlingsintensjon, om forberedelser for CT-undersøkelse, simulering og behandling for eksempel
intravenøs kontrast, blærefylning.
Pasienten skal også gis muntlig og skriftlig informasjon om vanlige akutte og sene strålereaksjoner.
Under stråleterapi av bekkenområdet, spesielt ved kombinasjon med cytostatika, ses ofte hudrødme og
sårhet i stråleområdet, diaré, cystitt-symptomer, slapphet og hos enkelte forekommer kvalme og
buksmerter [78,79,80]. Tiltak som kan være aktuelle er lufting, lindrende saltvannsomslag ved
væskende dermatitt, medikamenter mot diaré, kvalme eller smerter.
Informasjon om sene effekter av stråleterapi omfatter informasjon om endret endetarmsfunksjon, for
eksempel hyppig avføring, urge og inkontinens, samt informasjon om menopause og sterilitet for
fertile kvinner og risiko for impotens og sterilitet for menn. Mulighet for sædbanking skal tilbys yngre
menn før oppstart av stråleterapien.
Seksuelt samliv bør gjenopptas så snart som mulig. Ved store strålereaksjoner i vagina kan mekaniske
hjelpemidler være aktuelle. For å motvirke sammenvoksninger og nedsatt elastisitet i skjedeveggen
etter stråleterapien, bør kvinner få tilbud om bruk av dilatator (glasstav) som føres inn i skjeden et par
ganger i uken fra et par uker etter endt bestråling og i seks måneder. Det er ikke nødvendig å bruke
glasstav hvis man har samleie med samme frekvens.
Østrogenbehandling for premenopausale kvinner vurderes. Kvinnene bør oppfordres til regelmessig
gynekologisk undersøkelse. Menn bør eventuelt få tilbud om å måle hormonstatus.
Informasjon om risikoen for andre sene strålereaksjoner spesielt tynntarmskade med subileus/ileus
symptomer og mikrofrakturer i sakrum eller bekkenskjelett, bør gis.
I forbindelse med behandlingstart skal pasienten ha informasjonssamtale med stråleterapeut om den
praktiske gjennomføringen av behandlingen. Det bør dokumenteres i journal når informasjonen er gitt
og skriftlig informasjon er levert til pasienten.

2.7

Akutte og sene bivirkninger etter bestråling i bekkenet

Bekkenbestråling kan gi hyppige bivirkninger, både akutte og kroniske. Graden av bivirkninger er
relatert til total stråledose, fraksjoneringsmønster og bestrålt volum. Bivirkningene kan deles inn i en
akutt, subakutt og kronisk fase (henholdsvis 0-3, 3-12 og mer enn 12 måneder fra start av stråleterapi).
Den akutte stråleskade rammer først og fremst vev med rask celledeling, som for eksempel mucosa i
tynntarm, som har en celleturnover på 5-6 dager, og mucosa i colon / rectum, urotel i urinveier, hud og
germinalceller. Endotelet i microsirkulasjonen skades også i noen grad og bidrar til ischemi. Det
oppstår en akutt inflammasjon i første del av stråleterapien som begynner å tilhele før stråleterapien er
over. Kronisk stråleskade er først og fremst et resultat av langvarig ischemi som følge av
progredierende skade på kar. Det synes å være en positiv korrelasjon mellom akutte og kroniske
strålebivirkninger [81,82].
Akutte bivirkninger i forbindelse med bekkenbestråling omfatter slapphet, løs avføring, diaré, kvalme,
magesmerter, dysuri, hyppig vannlating, svie og rødme i hud og slimhinner.
Sene bivirkninger kan komme senere, måneder til år etter stråleterapi, og være progredierende.
Endetarmsfunksjonen blir ofte endret. Vanlige symptomer er hyppig avføring, manglende evne til å
holde på avføringen (urge), følelse av ufullstendig tømming, endret evne til å diskriminere mellom
avføring og luft, og varierende grad av inkontinens for avføring. En norsk studie har beskrevet disse

11

02.12.2011 12/Faglig anbefaling for strålebehandling ved analcancer
seneffektene etter stråleterapi og kirurgi for rectumcancer [79], og en antar at disse seneffektene i stor
grad er tilstede etter stråleterapi for analcancer.
En del kvinner opplever vanskeligheter i seksuallivet pga atrofiske og tørre slimhinner i vagina og
vulva og tranghet og stivhet i vaginalrøret pga strålefibrose. Alle fertile kvinner må regne med å
komme i menopause fordi ovariene som regel er inkludert i strålefeltet. Hos menn er testiklene ofte
vanskelig å skjerme tilstrekkelig, slik at en del menn blir infertile. Halvparten av mennene vil være
sterile etter fem år dersom begge testikler har fått en totaldose på 2 Gy eller mer. Stråleterapi vil også
til en viss grad gå ut over Leydigcellefunksjonen med påfølgende reduksjon i testosteronproduksjonen.
I en norsk studie fant man 25 % reduksjon av testosteronnivået, og testosteronverdier under nedre
referansenivå hos 35 % av rectumcancer pasientene, ved avslutning av stråleterapi på 46 – 50 Gy [83].
Ved langtidsoppfølging var det fortsatt 27 % som hadde lavere testosteronnivå enn referansenivået
[84]. Stråleterapi for rectumcancer er også vist å gi økt risiko for erektil dysfunksjon [85].
Kroniske stråleskader i hud omfatter varierende grad av atrofi, pigmentforandringer, hårtap og
teleangiectasier. Residiverende bakterielle infeksjoner som erysipelas forekommer hos noen, særlig
ved samtidig lymfødem etter for eksempel kombinert lyskekirurgi/lyskebestråling. I underhud kan det
oppstå varierende grad av indurasjon og tap av subcutant fett.
Den vanligste senbivirkninger fra blæren etter kurativ stråleterapi er kronisk cystitt med en
latensperiode på måneder til år. De kliniske symptomene er hovedsakelig økt vannlatingshyppighet,
residiverende cystitter, hematuri og dysuri. På grunn av celledød i epitellaget i blæreveggen vil det
kunne oppstå ulcerasjon og blødning som kan føre til regenerative forandringer i overflaten. Selv om
slikt blottlagt epitelvev kan tilheles vil det kunne oppstå arr. Dette kan føre til fibrose med
blæresammentrekninger og redusert kapasitet, ødeleggelse av vaskularisering av endotellaget og/eller
teleangiectasier. I svært alvorlige tilfeller kan det utvikles en fistel.
Graden av strålebivirkninger er avhengig av komorbiditet og livsstil. Faktorer som ser ut til å ha
betydning er hypertensjon, diabetes mellitus, HIV, inflammatorisk tarmsykdom, bindevevssykdommer
og abscesser i bekkenet, samt røyking. Genetiske faktorer vil også kunne spille en rolle. Konkomitant
kjemoterapi antas å forverre stråleskadene, men studier på disse sammenhengene er utilstrekkelige
[86,87].
Innføring av CT basert planlegging av stråleterapi ved norske sykehus tidlig på 2000-tallet, har bidratt
til bedre oversikt og kontroll over strålebelastningen til de forskjellige organer. Dette trekker i retning
av redusert risiko for senskader. Endring av kjemoterapiregime og økning av total stråledose på
samme tid både for begrensede og mer avanserte stadier, trekker derimot i motsatt retning.

3 Behandlingsplanlegging
3.1

Pasientleie og fiksering

Reproduserbarheten av stråleterapien fra fraksjon til fraksjon er blant annet knyttet til pasientens leie
og eventuelle bevegelse på behandlingsbenken under behandlingen. Reproduserbarheten av
stråleterapien er også knyttet de indre organenes innbyrdes posisjon, form og bevegelse under og
mellom hver behandling. Valg av pasientleie og immobiliseringsutstyr (fiksering) vil derfor kunne
komme til å være en avveining mellom nødvendigheten av et komfortabelt pasientleie ligge i, og et
pasientleie som optimaliserer indre organers innbyrdes posisjon slik at en høy nok stråledose kan gis
til målvolumet uten at risikoorganene mottar uakseptable høye stråledoser. Det finnes ulikt
fikseringsutstyr som er utviklet for å øke reproduserbarheten av stråleterapi i bekkenområdet, og valg
av fikseringsutstyr avhenger av valg av pasientleie.
Fordeler og ulemper ved bekkenbestråling i rygg- og bukleie er undersøkt i flere studier. Studiene
omfatter dels reproduserbarhet knyttet til pasientleie og immobiliseringsutstyr, og dels ulik plassering
og bevegelse av indreorganer ved ulikt pasientleie/opplegg. De fleste av studiene er imidlertid utført
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for stråleterapi ved lokalisert prostatakreft, og har derfor begrenset overføringsverdi til stråleterapi ved
anal cancer.
Baumert et al fant at ved bekkenbestråling i ryggleie, kan bruk av ankelfiksasjon redusere muligheten
for rotasjonsbevegelse i hoftene og potensielt øke reproduserbarheten av bekkenbestråling
sammenliknet med bekkenbestråling uten bruk av fikseringsutstyr [88]. Tilsvarende fant Fiorino et al i
sin studie av to ulike immobiliseringssystemer at bruk av benfiksering kunne øke reproduserbarheten
ved bekkenbestråling i ryggleie [89]. Nutting et al viste i en studie at bruk av ”Vacfix” er ikke ga noen
signifikant bedret reproduserbarhet av stråleterapien sammenlignet med bruk av ankelfiksasjon [90].
Steenbakkers et al fant i sin studie at bruk av knepute har innvirkning på de innbyrdes posisjonene av
indre organer i bekkenet ved bekkenbestråling [91]. Ved bruk av ”bellyboard” ved bekkenbestråling i
bukleie kan bestrålt tynntarmsvolum reduseres for fleste pasienter sammenlignet med bestråling i
ryggleie [Feil! Fant ikke referansekilden.]. Bekkenbestråling i bukleie kan imidlertid gi en økning
av tynntarmsvolumet som får lave doser [93,94]. Stråleterapi i bukleie og bruk av ”bellyboard” kan, i
likhet med bruk av ”Vacfix” i ryggleie se ut til å kreve mer innstillingsjusteringer, gi en noe lengre
behandlingstid og oppleves noe mindre komfortabelt for pasienten en bestråling i ryggleie [90,95,96].
Det kan se ut til at reproduserbarheten av stråleterapi i bekkenområdet blir ivaretatt i større grad av en
systematisk bruk av set-up korreksjon, enn valg av pasientleie og fikseringsutstyr [97]. Hvert
stråleterapisenter bør derfor etablere et standard opplegg for immobilisering av pasient knyttet til
pasientleie, behandlingsteknikk og set-up korreksjonsprotokoller. I de tilfellene der det er ønskelig å
behandle med et pasientleie som avviker fra avdelingens standard opplegg, bør dette begrunnes og
beskrives ved hjelp av skisse og fotografier [77].

3.2

Bildeopptak for 3-D planlegging

Doseplanleggingen baseres på en CT-undersøkelse med intravenøs kontrast, f. eks 100ml Omnipaque
eller Ultravist 300 mgl/ml, og helst med en supplerende MR-undersøkelse [98]. Det bør brukes en CT
snitttykkelse/-avstand på maksimum 3mm/3mm. Rektum bør være tømt og 30 ml fortynnet kontrast
rektalt anbefales for bedre å kunne avgrense tumor men kan også gi et bilde av rektums
volumvariasjon. Pasienten bør ha moderat fylt urinblære før CT og før hver behandlingsfraksjon for å
skyve tynntarmen opp og ut av feltet. Det anbefales å ha en standard prosedyre før CT-opptak og
behandling med for eksempel tømming av blæren 1 time før CT og behandling, og deretter drikke to
glass vann.
En markør (blyhagl) settes i fremre kant av analåpningen eller svulstens mest distale del hvis det er
perianal tumor. Dette anbefales på grunn av at anus/perianalområdet er vanskelig å se på doseplan-CT.
Lokalisasjonen av perianal tumor kan også markeres med blytråd, og bør også dokumenteres med
bilde før målvolumsinntegningen.

3.3

Målvolumdefinisjoner for inntegninger og rekvirering av doser

Målvolumdefinisjonene i dette dokumentet bygger på retningslinjer gitt i StrålevernRapport 2003:12
[99] som igjen bygger på internasjonale anbefalinger [100,101,102].
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Fig 1. Skjematisk framstilling av volumer og marginer for definering av feltgrenser i beams eye view (BEV).

Lege foretar inntegning av GTV, CTV og eventuelt ITV, samråd med kirurg/radiolog kan anbefales.
GTV: Primærsvulst og patologiske lymfeknuter i bekken/lysker tegnes inn uten marginer. Flere GTV
angis med anatomisk indeks, f.eks GTVtumor, GTVhø lyske. Primærsvulsten er iblant vanskelig å avgrense
på doseplan-CT-undersøkelsen. Fusjonert MR-undersøkelse, evt. fusjonert PET-CT, foto,
eksplorasjons- og skopibeskrivelser er til hjelp ved målvolumdefinisjonen.
CTVboost54/58Gy = GTV+10 mm.
Anbefalt boostdose er 54 Gy til T1-2 svulster og 58 Gy til T3-4 svulster og lymfeknutemetastaser
[8,19,103,104]. I øvrig vises til avsnitt nedenfor om doser (3.6).
To elektive CTV’er defineres:
CTV-Ebekken: GTV + 10 mm (5 mm ved GTV patologisk lymfeknute) skal inkluderes i risikoområdet
som begrenses mot bein hvis det ikke er mistanke om innvekst. Tumornært tegnes CTV noen få mm
inn i indre organer, uterus/prostata/vesicula seminalis/blære (avhengig av fylningsgrad), bulbus
penis/vestibuli, ellers skal indre organer ikke inkluderes i CTV. CTV skal også inkludere mesorektum
med fascien, presakrale lymfeglandler ved rektalis superiorkarene til mesenterica inferiorområdet og
glandler langs iliaca interna med forgreninger. CTV rundt kar tegnes med 7-8 mm margin eller mot
begrensende anatomiske strukturer [27,60,105]. Kranialt skal CTV gå opp til iliacabifurkaturen
(tilsvarer ofte promontorienivå) ved svulster som vokser inn i rektum og ved N+ svulster. Ved T12N0-svulster lokalisert distalt for linea dentata inkluderes mesorektum og perirektale lymfeknuter med
kranielle grense i nivå med mesorektums øvre kant (tilsvarer ofte nedre del av IS-ledd). Ventralt
inkluderes lymfeknuter langs iliaca interna samt de obturatore lymfeknutene. Obturatore lymfeknutene
skal dekkes til kar- og nerveskjeden går ut av bekkenet gjennom canalis obturatorius. Iliaca externa
skal inkluderes bilateralt når det foreligger patologiske lymfeknuter i lysken og når det foreligger en
T4-svulst med innvekst, spesielt ved ventral utbredelse i vagina, prostata eller blære. Dorsal
begrensning av CTV er 1-2 mm inn i sakrum (den presakrale fascien skal inkluderes). Lateralt
begrenses CTV naturlig av ligament, muskel og ben. Fossa ischiorectalis skal inkluderes og kaudalt
må man sikre seg at analåpningen/tumor er dekket, noen anbefaler 2 cm margin til tumor
[27,106,107].
CTV-Elysker: Ved tumor (nedenfor linea dentata) i analkanalen og ved vekst ut i anus/perinealt eller
ved innvekst i distale tredjedel av vagina, vurderes risikoen å være stor for metastasering til
lymfeknuter overfladisk i lyskene, via den subkutane lymfedrenasjen [5,27]. Mediale lymfeknuter i
lyskene, det vil si karstammen og fettvevet medialt for denne, skal da inkluderes i risikoområdet
CTVelektiv46Gy for profylaktisk lyskebestråling. Målvolumet skal også dekke området for
lymfedrenasjen langs proksimale del av femoraliskarene. Den kaudale begrensningen er 2-4 cm
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kaudalt for v. saphena magnas innmunning i v. femoralis og målvolumet kontinueres kranialt inn mot
iliaca eksterna. Hvis det påvises patologisk forstørrede lymfeglandler i lyskene ved MR eller klinisk,
skal disse inntegnes som GTV.
Vanligvis legges alle volumene minst 5 mm under hud. Dekning helt ut i hud i lyskene er kun
nødvendig ved patologisk lymfeknute helt ut i hudnivå.
Anbefalt dose til disse to elektive volumene er 46 Gy. Som notasjon på det totale volumet
benyttes CTV46Gy (= CTV-Ebekken + CTV-Elysker). For øvrig vises det til kapittel nedenfor om
normalisering og rapportering av doser (3.6).
Totaldosen til risikoområde og boostvolum, er besluttet ved nasjonal konsensus ut i fra internasjonal
standard (NGICG). 46 Gy til risikoområdet kombinert med cytostatikabehandling vurderes
tilstrekkelig for ønsket effekt på eventuell mikroskopisk sykdom og akseptabelt i forhold til risiko for
alvorlig tarmbivirkning. Bestråling ut over dette skal gis til minst mulig volum på grunn av risiko for
økt toksisitet til tynntarm [108].

3.4

Marginer og marginrelaterte volumer

Definisjonene av disse volumene er hentet fra StrålevernRapport 2003:12 [99], ICRU 83 [102] og mal
for faglige anbefalinger for strålebehandling [4].
Marginer som legges rundt CTV for å danne ITV skal ta høyde for geometrisk usikkerhet knyttet til
organbevegelser/deformasjon av target (indre margin IM). Marginer som legges rundt CTV for å
danne PTV skal i tillegg ta høyde for variasjon i pasient setup (setup margin SM) og maskinrelaterte
feil.
Margin mellom CTV og ITV (IM): For lymfeknutestasjoner anses den interne bevegelsen å være
ubetydelig og dermed vil CTV = ITV. Den indre bevegelsen for en tumor begrenset til analkanalen er
også sannsynligvis liten, men forventes å øke hvis tumor strekker seg opp i rektum. Den indre
bevegelsen for rektum/mesorektum er f.eks relatert til blærefylling og det bør derfor legges noe større
(10 mm) indre margin kraniellt og ventralt [109,110,111,112].
Margin mellom CTV og PTV (TM): Med dagens stråleterapiutstyr er feilen knyttet til maskin
generelt regnet for å være liten sammenlignet med indre bevegelser og variasjon i setup. Marginen
mellom CTV og PTV kalles totalmargin (TM). TM kan finnes ved hjelp av formelen TM =
(IM2+SM2)1/2 [101]. Både IM og SM inneholder bidrag fra systematiske og tilfeldige feil og det antas
at de systematiske feilene gir det største bidraget til den nødvendige totalmarginen [113,114]. For en
mer detaljert beskrivelse av prinsippene rundt valg av marginer, henvises det til mal for faglige
anbefalinger for strålebehandling [4]. Størrelsen på de systematiske og tilfeldige feilene vil være
avhengig av behandlingsopplegget man benytter og av hvilke prosedyrer man har for å kontrollere og
korrigere avvik underveis i behandlingen. Olofsen-van Acht viste at de systematiske feilene ble
signifikant redusert dersom man benyttet korreksjonsprotokollen i starten av behandlingen [Feil! Fant
ikke referansekilden.]. Flere publikasjoner rapporterer bruk av totalmargin på 8-10 mm for anal
cancer [115,116]. I andre studier er det kartlagt systematiske og tilfeldige feil for pasienter som
behandles for gynekologisk kreft [Feil! Fant ikke referansekilden.,117,118,119]. Dersom resultatene
i disse publikasjonene benyttes sammen med beregningsmetoden til Stroom et al [113] vil dette gi en
totalmargin fra 5 til 10 mm. I og med at man antar at CTV=ITV for lymfeknutestasjoner vil det være
naturlig at marginen mellom CTV og PTV vil være mindre for disse områdene sammenlignet med de
resterende områdene.
Anbefaling: Hver enkelt avdeling må vurdere sine marginer ut i fra sitt eget behandlingsopplegg og
rutiner for kontroll av behandlingen, men forutsatt at det brukes korreksjonsprotokoller gis følgende
anbefaling:
 For lysker: PTV-Elysker = CTV-Elysker + 5 mm (her antas altså CTV = ITV).
 For bekken: PTV-Ebekken = CTV-Ebekken + 5-10 mm (variere relatert til anatomisk
lokalisasjon). Rundt kar og presacralt anbefales CTV-PTV-margin på 5 mm (her antas altså
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CTV = ITV). Rundt primærtumor distalt anbefales CTV-PTV-margin på 7 mm, mens det
rundt rektum og mesorektum anbefales CTV-PTV-margin på 10 mm.



PTV46Gy = PTV-Elysker + PTV-Ebekken
For boost volumet: PTVboost54/58 = CTVboost54/58Gy + 10 mm

Penumbra: Avstanden mellom 50-90 % -nivået adderes til PTV, vanligvis 5 mm. Lokal prosedyre
brukes for den enkelte avdelningen.

3.5

Risiko- og interessevolumer

Stråleterapi vil alltid være en avveiing mellom ønsket om å avlevere en tilstrekkelig høy dose til
målvolumet samtidig som det omkringliggende normalvevet ikke får for høye doser. Ved bestråling av
analcancer regnes hovedsakelig tynntarm som dosebegrensende organ. Man bør også vurdere dosen til
hofteledd, blære, ovarier, testes, nerveplexa og rektum (del av målvolum). Ved rutinebehandling
inntegnes vanligvis ikke disse spesifikt, men ved IMRT skal aktuelle risiko- og interessevolumer
inntegnes. Det vil derfor være viktig å angi retningslinjer for maksimal dose som kan gis til disse
organene/strukturene. Normalvevstoleranse handler ikke bare om dosenivåer, men ofte også om hvor
stort volum som blir bestrålt til hvilken dose, såkalt dose-volum avhengighet. Karakteristikken på
denne dose-volum-sammenhengen er sterkt knyttet opp mot strukturen av organet. Det er vanlig å angi
normalvevstoleranse i form av sannsynlighet for en viss skade. Det er derfor viktig å også presisere
hvilket endepunkt som toleransen angis for.
Bruk av IMRT er vist å kunne redusere bestrålt volum av riskoorganer, f.eks tynntarm, blære og
genitalia [60,115,120,121,122,123]. Å unngå stråledose til tynntarmen er prioritert. Det vil kunne
medføre at høydoseområder lokaliseres andre steder. Det bør unngås å legge fulldoseområde i
bekkenbein og heller plassere høydoseområder i tumor. I en doseplanleggingsstudie av IMRT ved
analcancer ble følgende dosebegrensninger brukt: blære (middeldose < 45 Gy, D2% < 56 Gy, D30% <
35 Gy), femur (D2% < 47 Gy), tynntarm (middeldose < 30 Gy, D2% < 56 Gy) [115]. Menkarios har
brukt ganske tilsvarende dosebegrensninger [60].
3.5.1. Tynntarm
Tynntarmen er et dynamisk organ som er ansvarlig for opptak av næringsstoffer og å holde
tarmpatogener borte. Mucosaskade i den akutte fase gir derfor hyppige symptomer, og tynntarmen
regnes for å være mer stråleømfindtlig enn colon/rectum. Løs avføring, diaré, magesmerter, evt.
kolikk, forekommer hyppig. Årsaker til diareen kan være flere: Bakteriell overvekst i tynntarm (hos
25%), redusert absorpsjon av gallesalter (hos opptil 50%) og vitamin B12 (ikke så hyppig),
laktoseintoleranse (hyppig), redusert fettabsorpsjon (følge av malabsorpsjon av gallesalter), redusert
transittid gjennom tynntarmen (hyppig), redusert absorpsjon av vann, elektrolytter og proteiner og
utvikling av strikturer [86]. På grunn av redusert mucosa- og hudbarriere er det generelt økt risiko for
bakterielle infeksjoner.
Tynntarmens lokalisasjon varierer sterkt fra individ til individ, og det er store forskjeller når det
gjelder hvor mye tynntarm som er lokalisert nede i bekkenet. Etter bekkenkirurgi som hysterektomi og
colon/rectumreseksjoner, faller ofte tynntarmslynger ned i bekkenet og kan dermed være vanskelig å
holde utenfor strålefeltet. Kirurgi fører også ofte til adheranser slik at tarmslynger blir liggende fiksert
på samme sted.
De kroniske bivirkningene etter bekkenbestråling domineres av ”urge” for avføring og vedvarende
diaré med flere tømninger per dag evt. kolikk hos mange pasienter [87]. En del pasienter er også plaget
i varierende grad av inkontinens for avføring pga redusert analsphinctertonus forårsaket av fibrosering
etter stråleterapien, oftest kombinert med destruksjon av sphinctermuskulaturen pga tumorinnvekst på
forhånd. En reviewartikkel i Lancet [86] om gastrointestinale symptomer etter bekkenbestråling, viser
en sammenstillingstabell over frekvens og range av gastrointestinale symptomer i en del rapporterte
studier [124,125,126,127,128,129,130]. Etter bekkenbestråling for rektum- eller analcancer
rapporteres i disse artiklene forandringer i avføringsvaner (38 – 93 %), urge for avføring hos 14 – 78
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prosent, økt antall avføringer hos 14 – 59 prosent, diaré hos 5 – 60 prosent, mavesmerter hos 13 – 27
prosent, inkontinens for avføring hos 7 – 60 prosent, økt flatulens hos 38 – 55 prosent, nattlig
defekasjon hos 14 – 46 prosent og rektalblødning hos 23 – 25 prosent.
”Functional subunit” av tynntarm kan tolkes å være hovedsakelig serielt arrangert. Dette ses f.eks hvis
et avsnitt er skadet og dette medfører stenose/fistel, så kan det bli nødvendig med kirurgi for å
opprettholde organets funksjon. Spesielt utsatt lokalisasjon for skade er terminale ileum. Totaldosen
50 Gy gitt med 1,8-2 Gy/fraksjon til et volum tynntarm (ikke punktdose) [108] angis som en terskel
for effekt på normalvev. Sannsynligvis er dog bestrålt volum til en terskeldose også av betydning.
F.eks angir Emami en 5 % risiko for obstruksjon, perforasjon eller fistler etter 5 år hvis en tredjedel av
tynntarmens volum bestråles med 50 Gy [131]. Ved en dose på over 60 Gy angis den samme risikoen
å øke til 50 %. Ved bestråling av hele tynntarmen angis 40 Gy som dose for 5 % risiko [131]. I
kliniske studier angis 45-50 Gy å være tolerabelt, men ved 50-55 Gy øker rapporterte bivirkninger til
15-25 % [108]. Høy alder, akutt toxisitet og økt fraksjonsdose er faktorer som angis å øke risikoen for
komplikasjoner [132]. Med cytostatika i kombinasjon med stråleterapi kan bivirkningsrisikoen
forventes å øke ytterligere.
Tynntarmen har betydelige tidsavhengige variasjoner i volum og form. I to kliniske studier fra
EORTC respektive RTOG med bestråling av bekken +/- paraaortale lymfeknuter ved cervixcancer er
det vist økt insidens av grad 3-4 bivirkninger ved større bestrålt volum [133,134]. Det antas at det som
avbildes i et enkelt CT-opptak ikke er langt fra middelverdien.
I en aktuell oversiktsartikkel av Kavanagh diskuteres dose-volum-effekter og andre aspekter ved
bestråling av tynntarm [108]. Der angis en risiko på 2-9 % for tarmobstruksjon eller perforasjon ut i
fra moderne kliniske serier ved rektumcancerbestråling.
Anbefalinger inntegning tynntarm:
Tynntarm uten margin inntegnes vanligvis kun ved bruk av IMRT. Tynntarmsveggens ytterkontur
inntegnes som et sammenhengende volum i CT-snitt inntil feltgrense. Inntegningen er basert på et
øyeblikksbilde og variasjoner i tarmens lokalisasjon relatert til høydoseområdet kan være relativt
store, men metoden forventes å kunne vise en representativt dose-volum sammenheng [135]. Volumet
av tarm inntegnet på denne måten er beskrevet å korrelere til akutte tarmbivirkninger, diaré grad 2 ved
en dose på 15 Gy. Tilsvarende korrelasjon kunne ikke ses ved en mer generell inntegning av en
”totalvolum tarm” i en studie ved IMRT ved rektumcancer [136]. Ved inntegning av enkelte
tynntarmslynger er det beskrevet økt risiko for toksisitet ved dose > 15 Gy til >120 cm3 tynntarm
respektive >45 Gy til >195 cm3 hvis inntegning av hele peritonealhulen er gjord [108].
Det anbefales å bestråle minst mulig volum med en dose over ca 40 Gy [108].
3.5.2. Blære
Emami et al angir toleransedose for 5 % og 50 % sannsynlighet for blærekontraksjon etter fem år
(TD5/5 og TD50/5) ved henholdsvis 65 og 80 Gy ved bestråling av hele organet [131]. Dersom kun to
tredjedeler av organet bestråles angis tallene å være henholdsvis 80 og 85 Gy. I en oversiktsartikkel fra
1995 estimeres sannsynligheten for grad 3-4 senbivirkninger til å være 7.5 % for grad 3-4 ved
bestråling av hele blæren til 52.5 Gy [137]. Tilsvarende tall for bestråling av 40 % og 10 % av blæren
er henholdsvis 57.5 og 70 Gy. Begge disse publikasjonene indikerer at det eksisterer en volumeffekt
og at blæren derfor framviser en stor grad av parallellitet. I en nylig publisert oversiktsartikkel
diskuteres flere aspekter av dose-volum-effekter ved bestråling av blæren [138]. Som konklusjon
anbefales å unngå å bestråle hele blærens volum til boostdosen. Dette er vanligvis ikke et problem.
Ved IMRT inntegnes blærens ytterkontur uten marginer.
3.5.3. Bekkenskjelett
Mikrofrakturer i bekkenskjelettet er beskrevet ved stråleterapi av cervixcancer å være relativt vanlig
forekommende [139]. Behandlingsteknikk og doser til bekken og sacrum er tilsvarende de som gis ved
analcancer. Tilstanden preges av smerter i sacrum/bekken og stivhet i hofteleddene, og debuterer i
løpet av det første året etter stråleterapien. Diagnosen stelles med MR og symptomene går vanligvis
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tilbake uten spesifikk behandling, men det kan være behov for sterke analgetika. Det anbefales å
unngå høydoseområden til skjelettet mest mulig.
Ved IMRT kan bekkenskjelett inntegnes med automatisk beingenerering.
3.5.4. Testes
Testiklene bør skjermes i størst mulig grad hvis det er mulig uten at dosen til målvolumet blir
kompromittert. Det kan være aktuelt å vurdere halvblender-teknikk [140].
3.5.5. Ovarier
Ovarier får som regel full stråledose og dette kan neppe unngås.
3.5.6. Rektum
Rektum er ved analcancer del av målvolumet og senskader i rektum er stort sett korrelert til høyere
doser enn det som brukes ved behandling av analcancer. Som retningslinjer ved prostatacancer settes
at volumet som omsluttes av 70–75 Gy (V70-V75) isodosen bør være mindre enn 25-30% av
totalvolumet. I tillegg virker det dog som også V50–V70 er korrelert med viss risiko for
senbivirkninger i rektum [141] og grad 2-3 proktitt er beskrevet ved behandling av analcancer [50].

3.6

Rapportering av doser og doserelaterte volumer

Definisjoner av doser og doserelaterte volumer er beskrevet i StrålevernRapport 2003:12 [99] og ICRU
83 [102].
Måldose: Generelt anbefales det å normalisere til mediandosen i PTV (måldosen = mediandosen =
100 %). Flere doseplansystemer har problemer med å normalisere til denne verdien. Man kan derfor
benytte middeldosen dersom det er mer hensiktsmessig. Dersom lyskene skal inkluderes skal det totale
PTV benyttes for dosering av hovedbehandlingen, dvs måldosen skal være mediandosen i PTV-Ebekken
+ PTV-Elysker.
Internasjonalt er det vanligvis normalisert til minimumsdose og det gis 45 Gy på 25 fraksjoner
(RTOG). Randomiserte studier mellom disse ulike totaldoser og normaliseringer foreligger ikke så
vidt kjent.
Global maksimumdose, D2, er definert som dose som gis til 2 % av definert volum og brukes
istedenfor punktdosen Dmax. Den bør være lokalisert i PTV og bør ikke overstige 107 % av måldosen.
Minimumsdosen til PTV er definert som dosen til 98 % av volumet, D98PTV. D98PTV bør ikke være
lavere enn 95 % av måldosen.
Følgende parametere bør rapporteres:
 Mediandosen, D50, til PTV (måldose) med standardavvik. Angis for PTV46Gy for
hoveddoseplan og for PTVboost54/58Gy for boostdoseplan.
 Dosen til ICRU:s referansepunkt. Dosen i dette punkt angis som DICRU-punkt. Angis for den
totale behandlingen (summert hoved- og boostdoseplan).
 Global maksimumsdose, D2. Angis for den totale behandlingen (summert hoved- og
boostdoseplan)
 Minimumsdosen til PTV, definert som dosen til 98 % av volumet, D98PTV. Angis både for
PTV46Gy og for PTVboost54/58Gy
 Behandlet volum (TV), definert som volumet innenfor 95 % av måldosen. Angis både for
46 Gy for hoveddoseplan og for 54/58Gy for boostdoseplan.
 Konformitetsindeks, definert som forholdet mellom behandlet volum og ITV.
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Bestrålt volum, definert som det volumet som får en definert dose av betydning for
normalvevstoleranse. Det angis et volum for hvert kritiske organ. Her bør summert
doseplan benyttes.

DoseVolumHistogram (DVH) skal lages for GTV, CTV, ITV, PTV, boostvolumer og kritiske organer.
Der det er mulig kan parametrene ovenfor erstattes med punkter i DVH.

3.7

Beregningsalgoritmer

Området som bestråles har relativt liten variasjon i vevstetthet og det er derfor av mindre betydning
hvilken doseplanalgoritme som benyttes til doseberegning, enklere beregningsalgoritmer, som Pencil
Beam, kan brukes [142]. Lokale rutiner brukes. I studier bør like algoritme anbefales for optimal
sammenligning.
Det anbefales å unngå å stråle gjennom hofteproteser. Ved hofteproteser kan modifisering av tettheten
i vevet rundt protesen eventuelt vurderes før doseberegning.

3.8

Energi

Fotonenergien velges for å oppfylle kriteriene ovenfor. Hovedregelen er at det bør benyttes høy
fotonenergi (omkring 15 MV). På dorsalfeltet benyttes imidlertid ofte en fotonenergi på 6 MV. Dette
er spesielt viktig i de tilfellene der målvolumet strekker seg ut mot huden. Også for lyskevolumet er
det oftest hensiktsmessig å benytte 6 MV.

3.9

Feltoppsett

Behandlingsplanen utarbeides med individualisert flerfeltsteknikk med optimalisering vedr.
dosehomogenitet og dosefordeling til målvolumer og risikoorgan, spesielt tynntarm.
Behandlingen gis vanligvis med lik vekting i 0°, 90°, 180° og 270° og høy energi; 10 MV eller 15
MV. Segmentering cranielt og caudalt kan forekomme. Behandlingen kan også gis ved å dele opp
strålevolumet med isosenter over lyskevolumene. Over isosenter kan man anlegge standard
trefeltsteknikk, mens man i nedre del av feltet kan bruke 4-felts teknikk. Dette vil ofte være
besparende på tarm sammenlignet med gjennombestråling. Behov for bolus på lyskene må vurderes.
Gjennombestråling med felt forfra-bakfra er i dag sjelden aktuelt på grunn av økt bestråling av
tynntarm med denne teknikk sammenlignet med flerefeltsteknikker. Hvis det er manglende dekning av
iliaca eksterna og tynntarm er lokalisert høyere opp, kan gjennombestråling være aktuelt for noen
pasienter. Dersom lysker ikke skal inkluderes gis behandlingen vanligvis med 3-felts teknikk, to
sidefelt og et felt bakfra.
IMRT er tatt i bruk ved noen sentre, og sammenlignende studier viser at IMRT har potensiale til å
minske akutte og seine toksiske effekter på tarm og urinveier. På grunn av resurskrevende planlegging
bør pasientene selekteres godt ut i fra anatomiske forhold og forventede fordeler av IMRT-teknikk.
Feltoppsett kan lages etter en valgt standard, f.eks 7-9 felt og deretter optimeres for den enkelte
pasienten [115]. Det er viktig at IGRT (Image Guided Radiotherapy) er på plass før oppstart av IMRT,
slik at målvolumets posisjon kan verifiseres ved de fleste fraksjonene.

3.10 Behandlingstid og fraksjonering
Behandlingen gis med 1,8 - 2 Gy pr fraksjon, 5 dager/uke i løpet av 5½ - 6 uker. 2 Gy/ fraksjon brukes
vanligvis i Norge ved bruk av konvensjonell teknikk. Det finnes så vidt kjent ikke randomiserte studier
som viser forskjeller i effekt eller bivirkninger mellom en daglig fraksjonsdose på 1,8 respektive 2 Gy.
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Når ulike dosenivåer er aktuelle anbefales ofte integrert boost kanskje spesielt ved bruk av IMRTteknikk. Det høyeste dosenivået bestemmer antallet fraksjoner. Det vil medføre at fraksjonsdosen vil
bli forskjellig til tumor og elektivt volum. Fraksjonsdosen til elektivt volum (evt. mikroskopisk
sykdom) bør være mellom (1,7) 1,8-2,0 Gy. Fraksjonsdosen til makroskopisk tumor mellom 2,0-2,2
Gy [122,143].
Behandlingen kan da f.eks gis med 27 fraksjoner med følgende doser:
Totaldose Antall fraksjoner Fraksjonsdose
Tumor T1-2

54

27

2

Tumor T3-4

58

27

2,15

Elektivt volum

46

27

1,7

Alternativt

48

27

1,8

3.10.1. Ikke-planlagte pauser
Total behandlingstid ved kurativ stråleterapi bør holdes innenfor 6 uker [144,145,146]. Normal
behandlingstid er 37-38 dager ved 54 Gy og 39-41 dager ved 58 Gy. Ved ikke-planlagte pauser i
behandlingen, for eksempel ved maskinstans eller ved helligdager, bør det vurderes kompensere for
dette uten endring av total behandlingstid.
Praktiske metoder for å kompensere uforutsette behandlingsavbrudd:
Doseringen for et stråleterapisopplegg velges ut fra hensynet til en balanse mellom tumorkontroll og
bivirkninger. Forholdet mellom tumorkontroll og bivirkninger kalles ofte terapeutisk ratio. En endring
av tidsforløpet for behandlingen vil kunne medføre endringer i denne balansen. Det vil i praksis si at
dersom behandlingstiden av ulike grunner blir forlenget, kan tap av tumorkontroll risikeres.
Mekanismen bak dette antas å være akselerert repopulasjon av klonogene tumorceller etter
behandlingsstart, utløst som en følge av reduksjonen i tumorcelletallet. En moderat forlengelse av
behandlingstida har som regel liten innflytelse på de akutte - og ingen betydning for de sene
bivirkningene.
Med referanse til en oversiktsartikkel av Bese & al. [144] om dette temaet, foreligger det 3 praktiske
metoder for å kompensere et uforutsett behandlingsavbrudd i stråleterapi med den hovedhensikt å
beholde tumorkontrollen. Skjematisk er alternativene da som følger:
1. Opprettholde total behandlingstid, total dose og dose pr fraksjon.
Gi 2 fraksjoner pr dag en dag i uka med minst 6 timers mellomrom (fortrinnsvis fredager –
forutsatt nok ”fredager”!) eller behandle i helgene.
-

Kommentar: Denne kompensasjonsmåten øker ”doseintensiteten” (gitt dose pr tid) og
vil kunne i første omgang gi økte akutte bivirkninger.

2. Opprettholde total behandlingstid med økt dose pr fraksjon.
- Kommentar: Ved denne metoden for kompensasjon må en velge mellom en av to
endepunkt:
 Ekvivalente doser mht tumorkontroll, som kan gi økte sene reaksjoner.
 Ekvivalente doser mht sene reaksjoner, som kan gi redusert tumorkontroll
fordi totaldosen må reduseres.
3. Akseptere øking av total behandlingstid og gi ekstra fraksjoner.
- Kommentar: Denne kompensasjonsmåten gir som regel redusert terapeutisk ratio og
kan i praksis innbære både økte sene effekter og redusert tumorkontroll. Den ekstra
dosen kan for å spare tid gis alternativt som 2 fraksjoner pr dag eller med økt dose pr
fraksjoner.
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Tiltak for kompensering av utilsiktede pauser i behandlingen bør ikke føre til omfattende akutte
reaksjoner, siden slike kan gi permanente sekveler (”consequential late damage”). For vev med såkalt
hierarkisk organisering (eks. mucosa) vil dette skje når den prolifererende pool av stamceller reduseres
under en kritisk grense [144,147,148].
Tillegg av samtidig kjemoterapi (konkomitant radiokjemoterapi) vil i utgangspunktet gi økte bivirkninger, slik at det er mindre rom for tiltak som øker toksisiteten. Det er usikkert hvorvidt
konsekvensen av behandlingspauser ved slike opplegg er like store som for rene stråleterapiregimer
[144,147,148]. Det vises imidlertid her til en studie av behandling av NSCLC, hvor samtidig
kjemoterapi ikke kompenserte for tap av lokal kontroll pga. avbrudd i stråleterapien.

3.11 Simulering
Simulering av stråleterapiopplegg skjer i med utgangspunkt i en tredimensjonal behandlingsplan. Som
regel kontrolleres og sammenlignes både behandlingsfeltene og behandlingens isosenter i
gjennomlysning, og akser og strålefelt markeres på pasientens hud og dokumenteres med
røntgenbilder. Alternativt til dette, kan tilsvarende kontroller utføres direkte på behandlingsapparatet
og dokumenteres med feltkontrollbilder.
Lokal prosedyre for simulering følges. Viktige momenter:




Markør (blyhagl) settes i fremre kant av analåpningen for kvalitetssikring av kaudale
feltgrense, spesielt hvis markør ikke brukes ved CT-opptaket.
Internt og eksternt referansepunkt gjenfinnes fra doseplanen.
Isosenter og evt. strålefelt i to plan, vanligvis 0o og 90o, kontrolleres og påtegnes.

4 Behandlingens gjennomføring
4.1

Behandlingsteknikk

I all hovedsak anbefales det at de lokale, generelle prosedyrene for bekkenbestråling følges. For god
reproduserbarhet må man optimalisere pasientens leie og sørge for korrekt fiksering (se kap 3.1).
Lokale prosedyrer for god reproduserbarhet f.eks for fylt urinblære, følges.

4.2

Kontroll av behandlingen/tekniske kontroller

Det er vanlig å posisjonere pasienten etter opptegninger eller tatoveringer på hud. Det gjøres kontroll
av posisjonering med cone beam CT (CBCT), feltkontroller eller isosenterkontroll ved bruk av EPID
eller kV avbildning i forkant eller etterkant av ønsket behandlingsfraksjon, der man justerer
innstillingen etter benete strukturer. Disse kontrollbildene bør sammenlignes med genererte DRRbilder fra pasientens behandlingsplan og planleggings -CT.
Det kan benyttes ulike strategier for sikre at pasientens posisjon holdes konstant gjennom en hel
behandlingsserie. En av metodene å gjøre dette på er å definere en fast terskel, f.eks 5 mm, og deretter
korrigere pasientens posisjon dersom avviket på feltkontrollbildet overstiger denne verdien. Ved denne
metoden skilles tilfeldige innstillings avvik fra systematiske feil i behandlingsoppsettet. Metoden
innebærer ofte feltkontroller ved de 3-5 første stråleterapifraksjonene med påfølgende
pasientposisjonskorreksjon. Videre gjentas feltkontrollene med jevne intervaller og korreksjon foretas
hvis avvik overskrides den definerte terskelverdien. Olofsen-van Acht et al beskrev en alternativ
korreksjonsprotokoll hvor de definerte en initial terskelverdi på 12 mm [Feil! Fant ikke
referansekilden.]. Terskelverdien for korreksjon ble videre regnet ut individuelt, og sank for hver
gjennomførte feltkontroll; etter N fraksjoner var terskelverdien den initiale verdien dividert med N .
Ved å bruke en slik protokoll må terskelverdien beregnes etter hver fraksjon. Bruk av en fast
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terskelverdi vil derfor være enklere og mange sentre finner det derfor mer hensiktsmessig å benytte en
slik tilnærming.

4.3

Pasientkontroll i løpet av behandlingen

Mens pasienten får stråleterapi, anbefales ukentlig legekontroll med inspeksjon av strålefeltene,
registrering av hudrødme og subjektive symptomer som svie, blæreirritasjon, diaré, trøtthet, kvalme,
buksmerter og infeksjonstegn (neutropeni). Ved behov startes tiltak med f.eks. lufting,
saltvannsomslag eller symptomrettede medikamenter. Sterk strålereaksjon med behov for innleggelse
er relativt uvanlig.
Hematologi skal kontrolleres ukentlig og det anbefales også kontroll av vekt, albumin og kreatinin i
løpet av behandlingstiden. Kontakt med ernæringsfysiolog ved behov. Ved Hb < 12 g/dl kan
blodtransfusjon gis for å optimere effekten av strålebehandlingen. Bruk av erytropoetin er ikke vist å
øke effekten av strålebehandlingen.

4.4

Dokumentasjon og rapportering

Legesammendraget bør omfatte diagnose, indikasjon, behandlingsintensjon, cytostatikabehandling,
planlegging, målvolum, måldose, fraksjonering, behandlingstid, evt. dose til kritiske organ,
behandlingsgjennomføring, akutte bivirkninger, evt. forventet risiko for sene bivirkninger og planlagte
kontroller.
Fysikersammendraget bør inneholde dokumentasjon på måldosen og dens standardavvik (D) i ITV,
DVH for GTV, PTV og for risikovolum (PRV).
IMRT – pasienter bør kodes slik at det er lett å hente data ut for senere analyse [149].

5 Pasientoppfølging etter avsluttet stråleterapi
For oppfølging av pasientens sykdomstilstand og for kvalitetssikring av stråleterapien, er det viktig å
vurdere behandlingens effekt samt akutte og sene bivirkninger ved behandlingen.
Ved store akutte bivirkninger kan det være aktuelt med kontroll hos onkologi før den kirurgiske
kontrollen ved 6 uker.
6 uker etter avsluttet stråleterapi gjøres første kontroll ved kirurgisk avdeling med ny utredning med
palpasjon og anorektoskopi og MR bekken med vurdering av remisjon. Ved dårlig klinisk respons,
skal pasienten vurderes for salvage kirurgi. Ved god tumorrespons men ikke komplett remisjon etter 6
uker, kan det gjøres en ny vurdering, evt. med biopsi, etter ytterligere 4 uker da regresjon etter
stråleterapi noen gang er sen.
Ved komplett remisjon gjøres klinisk kontroll med ano/rektoskopi hver tredje måned i to år ved
onkologisk/kirurgisk avdeling, MR bekken, CT/ultralyd lever og rtg/CT thorax gjøres hvert halvår de
to første årene. Deretter kontroll hvert halvår til totalt 5 år, årlig til fastlege i 10 år. MR bekken, PET
CT og biopsi gjøres ved mistanke om residiv.
Det er også ønskelig med onkologisk oppfølging for å vurdere/registrere sene strålebivirkninger
(seneffekter) som tynntarmskade, tarmfunksjon, sterilitet, vaginal fibrose, strålecystitt, mikrofrakturer,
(f. eks etter 1 år og 5 år, 10 år selv om dette per i dag ikke er rutine). For oversikt over aktuelle
undersøkelser utarbeides det et eget skriv.
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6 Bruk og implementering
Handlingsprogrammet implementeres via de onkologiske representantene i NGICG ut til klinisk bruk
ved aktuelle avdelinger.
Ansvarlige forfattere:
Gunilla Frykholm (onkolog), Lise Balteskard (onkolog), Olav Dahl (onkolog), Mathilde Haraldsen
(stråleterapeut), Ingrid Espe Heikkilä (stråleterapeut), Marianne Grønlie Guren (onkolog), Taran
Paulsen Hellebust (fysiker), Trond Strickert (fysiker), Eva Hoff Wanderås (onkolog).
Dato: 30.11.11.
Tid for oppdatering: I løpet av 2012 ved NGICG.
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8 Vedlegg
8.1.

Vedlegg 1: Evidensgradering
Studietype
Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og
meta-analyser av randomiserte kontrollerte studier.
Kunnskap som bygger på minst én randomisert
kontrollert studie
Kunnskap som bygger på minst én godt utformet
kontrollert studie uten randomisering
Kunnskap som bygger på minst én annen godt utformet
kvasi-eksperimentell studie uten randomisering

Evidensnivå
Nivå 1a

Gradering av
anbefalinger
A

Nivå 1b
Nivå 2a

B

Nivå 2b

Kunnskap som bygger på godt utformede ikke
eksperimentelle beskrivende studier, som
sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og case
studier

Nivå 3

C

Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger
fra eksperter, komiteer og/eller klinisk ekspertise hos
respekterte autoriteter

Nivå 4

D
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8.2.

Vedlegg 2: TNM-stadium

TNM-klassifikasjon [64]
Primærtumor
Tis

Carcinoma in situ

T1

Tumor <= 2 cm i største diameter

T2

Tumor 2 - 5 cm i største diameter

T3

Tumor > 5 cm i største diameter

T4

Tumor invaderer naboorganer (vagina, uretra, blære)
Innvekst i sphinktermuskulatur regnes ikke som T4.

Regionale lymfeknuter
N0

Ikke påviste regionale lymfeknuter

N1

Metastaser til perirektale lymfeknuter

N2

Metastaser til unilaterale iliaca interna lymfeknuter og / eller inguinale lymfeknuter.

N3

Metastaser i perirektale og inguinale lymfeknuter og / eller bilaterale iliaca interna
lymfeknuter og / eller inguinale lymfeknuter.

Fjernmetastaser
M0

Ikke påviste metastaser

M1

Metastaser påvist
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8.3.

Vedlegg 3: Illustrasjon karforsyningen i bekkenet

Illustrasjonene er hentet fra "Sobotta, Atlas der Anatomie des Menschen”. 22. Auflage. [150]
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