
Columna ut fra et onkologisk 
perspektiv

Svolvær 11.03.18

Astrid Dalhaug, onkolog

Nordlandssykehuset HF, Avd. for kreft og lindende behandling
Universitetslektor II, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet



• Generelt om kreft
• Diagnostikk
• Skjelettmetastaser
• Truende tverrsnitt
• Behandling av 

skjelettmetastaser
• Tumores relatert til meningene
• Sarkomer
• Myelomatose
• NLSH

Disposisjon



• Ca. 33 000 nye tilfelle 
(incidens)

– Menn 54%.

• 1 av 3 vil få kreft før fylte 75 
år.

• Ca. 263 000 hatt kreft eller 
lever med kreft (prevalens) 

• Total 5-års overlevelse er 
ca.70 % for kvinner og menn. 
(2011-15)

Generelt om kreft (2016)



• Vanligst hos kvinner; 

Brystkreft, tykktarmskreft,                                                                    
lungekreft, føflekkreft

• Vanligst hos menn; 
Prostatakreft, lungekreft, 
tykktarmskreft, kreft i blære/ 
urinveier

Forts. generelt om kreft



• 2016 døde ca.11 000 (stabilt) mennesker av 
kreft;. 60% dør innen 1 år etter diagnose. Vel 2100 døde av 

lungekreft.

- I studier har minst 50% av disse skjelettmetastaser. 

• Kreft nest hyppigste dødsårsak totalt; ca. 27%.

Men 2/3 av de som får kreft sykdom blir friske!!

Forts. generelt om kreft 



• Smerter; stor variasjon. 

• Nevrologi

• Patologisk fraktur

• Hevelse/tumor

• Hyperkalsemi

• Slapphet, vekttap, feber, 
nattesvette…

Symptomer/tegn ved malignitet relatert til columna



Diagnostikk



• ØHJ?

• Pakkeforløp

• Radiologiske 
undersøkelser

• PET CT?

• Skjelettscintigrafi

• Biopsi!!!

Diagnostikk



 28 pakkeforløp.  Pas. får en pakke….

 Standardisert utredningsløp fram til evt. diagnose 
og oppstart beh. (men dette bare en del av et pas.forløpet).

 Anbefalte forløpstider; «en rettesnor»…

 Multidisiplinære team/møter.
 Forløpskoordinatorer. Kreftkoordinatorer. 

 Bygger på – Nasjonale handlings-
programmer;  finnes allerede for mange typer kreft.

Pakkeforløp kreft



• God oversikt over 
utbredelsen av kreftsykdom 
ved CT thorax, abd., bekken 
inkludert skjelett. 

• Tar tid før det vises her i 
skjelettet sammenlignet 
med MR. 

• Ser best skjelettstruktur 
mtp frakturfare. 

CT



• Beste på columna for 
oppdage skjelett-
metastaser og se respons 
på behandlingen.

• Skille ut det som ser 
malignt ut. 
«Beinmargsødem»

• Vurdere medulla spinalis, 
nerver. 

MR



MR totalcolumna



• Positronemisjonstomografi + CT.
• Radioaktivitet. Nye «tracere», 

mange muligheter. 
• Lesjoner > 0,5cm. 
• Fysiologiske bilder; viser aktivitet 

i vevet. Sjekke effekt av 
behandling. 

• Brukes for utelukke metastaser 
før kurativ behandling, kartlegge 
utbredelse og evt. lete etter 
primærtumor + noen ganger ved 
kontroller. 

PET CT





• Radioaktivitet

• Tar tid før malignitet vises.

• Registrerbart patologisk opptak 
ved skjelettscintigrafi er avhengig 
av økt osteoblastaktivitet i det 
metastatiske området 
(osteosclerotiske). Dvs ikke så god 
ved osteolyse. 

Skjelettscintigrafi



Skjelettmetastaser



• Vanlig ved; ca.mammae, 

ca.prostata, ca.pulm., ca.renis…

• Kan være på diagnosetidspunktet.

• For de fleste betyr videre 
behandling i palliativ setting, 
men…

• Prognostisk betydning?

• Hematogen spredning eller direkte 
innvekst. 

Skjelettmetastaser



• Smerter stor variasjon 
(lokalisert, gnagende, tilstede i hvile/natt)

• Forverring ved belastning kan være et 
tegn på truende fraktur.

• De fleste metastaser; columna, bekkenet, 
costa og noe sjeldnere i humerus eller 
femur. Nedenfor kneet og albuen er forholdsvis sjeldne.

Forts. skjelettmetastaser



Ved osteolyse skiller 
tumorcellene ut cytokiner og 
vekstfaktorer, som via 
osteoklast-stimulering fører 
til økt beinresorpsjon. Det 
skjer også en viss nedbrytning 
av bein ved direkte kontakt 
med de maligne cellene, f.eks. 
via proteolytiske enzymer. 

Mekanismer ved skjelettmetastaser





• Osteosklerose (osteoblastiske) 
dominerer der det skjer en økt 
produksjon av osteoblast-
stimulerende faktorer lokalt 
rundt metastasen. Dette 
medfører syntese av ny 
beinmatriks, med påfølgende 
deponering av kalsium og 
nydanning av bein i form av 
ikke-remodellert beinsubstans.





• Økt reparativ 
osteoblastaktivitet i den 
tidlige tilhelingsfase etter 
stråleterapi eller kjemo-
/hormonterapi lett kan 
oppfattes som 
sykdomsprogrediering.

Økt osteosclerose



Tverrsnittslesjon





Hva er truende 
tverrsnittslesjon ?

• Kompresjon av medulla spinalis, cauda equina
eller nerverøtter pga malign sykdom.

• Nest hyppigste nevrologiske komplikasjon 
• Ved all malignitet relatert til columna.
• Betydelig problem som må identifiseres!

– Risiko for å utvikle TTL er 2.5% siste 5 leveår.
– Rammer 20% av pas med spredning til columna

• 45-80% kan ikke gå ved diagnose
• Ubehandlet: Smerter, paralyse og inkontinens



Patofysiologi

• Hematogen spredning til
– Virvelkorpus 

(vanligst!)
– Ryggtaggene

• Direkte infiltrasjon 
gjennom 
mellomvirvelhull
– F.eks. lymfom

• Metastaser til 
epiduralrommet



Symptomer
• Ryggsmerter vanligste symptom! 

– Lokal versus radikulær smerte
– Første symptom hos 70-90%, hos de fleste etter hvert.
– Smerten forverres ofte ved ryggleie, hoste, fleksjon..

• Pareser utvikles relativt raskt 
– hos ca 70-80% ved diagnose

• Sensibilitetstap hos 50% ved diagnose

• Autonom dysfunksjon, obs affeksjon av sacrum
– Blære/rectumparese, ridebukseutfall



Behandling
• Kontakt kreftavdeling!
• Pas sendes til kreftavd. som ø-hjelp (tid?)
• Steroider svært viktig

– Dexametason, Medrol ol.  
– Kan redde motorisk funksjon
– Steroideffekt prognostisk for effekt av 

stråleterapi

• Stråleterapi
• Vurdere kirurgi
• Kjemoterapi ved kjemosensitive svulster 

(lymfom, småcellet, testis)



Strålebehandling

• Starte behandling raskt

• Fraksjonering 3 Gy x 10, 
evt. 8 Gy x 1 ved kort 
forventet levetid 

• Kan initialt gi ødem, 
steroider viktig!

• Smertelindring 70%

• Bedret motorisk 
funksjon 50%

• Reversere paraplegi 10-
15%



Kirurgi

• Vurderes ved tidl. 
RT, rask 
progresjon, ustabil 
rygg, 
beinfragmenter 
eller ukjent 
diagnose

• Laminectomi.   
Fiksasjon





Behandlingsmål og 
prognose

• Bevare restfunksjon – gange, sphincter-
funksjon

• Gjenvinne tapt funksjon – gangfunksjon 
viktig!

• Smertelindring
• Tidsfaktor viktig for best mulig effekt av 

behandling.
• Problem: Det tar ofte for lang tid før 

tilstanden blir erkjent og behandling startes!
– Forsinkelse hos pasienten selv, tar ikke 

symptomer på alvor. Informasjon til pasient 
viktig!

– Forsinkelse i primærhelsetjenesten



Behandling av skjelettmetastaser



• Kirurgi? (se tidligere)

• Strålebehandling

• Medikamentell 
kreftbehandling; behandle ut 

fra modersykdom. 

• Bisfosfanat

Behandling av skjelettmetastaser



• Ustabilt?

• Nylig strålt?

• Biopsi nødvendig? (evt. annet 

sted mer tilgjengelig)

1. Kirurgi i columna



• Styrke; oppgis i Gy.

• Fraksjonering (dele opp 
dosen).

• CT doseplanlagt

• Fotoner/elektroner.

• Ekstern strålebehandling.

• Stereotaktisk 
strålebehandling (nyhet, høy 
dose, lite område, «strålekniv»)

2. Strålebehandling



• a. Cellegift/kjemoterapi

• b. Målrettet behandling

• c. Immunterapi

• d. Endokrin behandling 
(anti-hormonbehandling)

3. Medikamentell kreftbehandling



3a. Hva er cytostatika?

• Cytotoksisk effekt/ 
»Cellegift»

• Mange typer. Kur ofte navn 
etter forkortelse av stoffene som er i 

kuren. Eks. FLOX

• Virker på proliferativt vev 
- aktiv cellesyklus

• Mangler spesifisitet

• Uttalt toksisitet

• Smal terapibredde



Typer

3b. Målrettet behandling (targeted therapy)

Signalhemmere
-NIB (småmolekylære stoffer, tyrosonkinasehemmer) 

T. Sunitinib (Sutent®)
Monoklonale antistoffer

-MAB (antistoffer) 
iv./sc Rituximab (MabThera®)
Bivirkninger;
• Utslett
• Diare
• Hjertesvikt (f.eks Herceptin®)

• Blødning
• Trombose
• Infusjonsreaksjoner (cytokin)



• «Check point-hemmer»

(Ipilimumab®, PD1-hemmer)

• Virkning; «ta av bremsen» 

• Metastatisk; lunge, nyre, malignt 

melanom, Hodgin lymfom, ØNH, blære 
+?

• Noen langtidsoverlevere/kurert?

• Kan gi alvorlige immunrelaterte 
bivirkninger. 

3c. Immunterapi



Evaluering av ipilimumab respons: først progresjon så komplett
respons som har vedvart

Screening

Week 12
Initial increase in 

total tumour burden 
(mWHO PD)

Week 16
Responding

Week 188
Durable & ongoing response

without signs of IRAEs

Courtesy of K. Harmankaya, Vienna

Week 96
ongoing response

Dr. Kaan Harmankaya – Deptment of Dermatology, Medical University of Vienna, Austria

Initial PD with durable late response CR
Corresponding CT-Scans - Ipilimumab 10mg/kg

Baseline Week 12 Week 16

Week 188  total

Week 176  (-025) 

NO irAEs

Dr. Kaan Harmankaya – Deptment of Dermatology, Medical University of Vienna, Austria

Initial PD with durable late response CR
Corresponding CT-Scans - Ipilimumab 10mg/kg

Baseline Week 12 Week 16

Week 188  total

Week 176  (-025) 

NO irAEs



• Brystkreft

- Antiøstrogen (T. Tamoxifen)

- Aromatasehemmer
(T.Femar®)

• Prostatakreft

- GnRH agonist
(inj.Zoladex®).

- Antiandrogener 
(T.Bicalutamid®)

- Tolereres generelt greit.

- Overgangsplager.

- Aromatasehemmer; muskel, 
ledd-plager. 

- GnRH; «Kastrasjon»..

3d. Endokrin behandling



• Osteolytiske metastaser.

• Redusere omfanget av 
komplikasjoner fra skjelett; 
patologiske frakturer, kirurgi for truende 
frakturer, nødvendig strålebehandling, 
kompresjon av medulla spinalis og 
hypercalcemi).

• Iv.Zoledronsyre (Zometa®) 
hver 3.mnd. 

• Sc. Denosumab (Xgeva®) månedlig RANK-
ligandhemmer. 

4. Bisfosfanat



Tumores relatert til meningene



• Dårlig prognose.

• F.eks ved ca.mammae. 

• Behandling?

• Vanskelig 
strålebehandling om 
utbredt. 

• Medikamentell 
behandling?

Metastase til meningene



Ut fra nervecellene eller 
støttecellene.
• Gliomer
• Meningiomer
• Malignt melanom
-------------------------------
- Ved Nevrofibromatose 1 og 

2  kan gi malignant 
peripheral nerve sheath          
tumors (MPNST).

Maligne primærtumores relatert til meningene og 
nerver



Sarkomer



• Primære maligne svulster i muskel, 
skjelett, fettvev, blodårer, perifere 
nerver, hud, tarmvev, bukhule, 
underhud, livmor og annet bindevev.

• Sjeldne. Noen tilfeldig oppdaget. 
• MR og CT
• Henvisning;
- Suspekte dype svulster
- Alle overfladiske svulster med 

diameter over 5 cm.
- Rask vekst hastighet.
- Kjent svulst som plutselig vokser.
• Sentralisert utredning og behandling; 

sarkomsenter.

Sarkomer



• Bløtdelssarkom; 
liposarkom, 
leiomyosarkom. 
Bensarkom (mest barn,ungdom);

osteogent sarkom,                                                                                         
Ewings sarkom,                              
kondrosarkom (median alder 50 år)

Forts. sarkom





Myelomatose



• Ca. 450/år.

• Gjennomsnittsalder ca. 68 år. 

• Opphopning av monoklonale 
plasmaceller i benmargen som 
produserer monoklonalt 
gammaglobulin (evt. lette kjeder)

• Plasmocytom- bare en lesjon i 
skjelett eller ekstramedullært.  Kan 
kureres med strålebehandling og eller 
kirurgi. 

Myelomatose



• Patologiske brudd.
• Anemi, beinmargssvikt
• Infeksjonstendens. Slapphet. Vekttap. 
• Hyperkalsemi
• Nyresvikt
• Osteolyse
Utredning; Beinmargsbiopsi + CT 
totalskjelett (røntgen)+serum/urin 
proteinelektroforese.
Behandlingsindik. ved organskade med 
eller uten symptomer; kjemoterapi, 
strålebehandling, høydosebehandling (HMAS).

Forts. myelomatose



Nordlandssykehuset HF



• Mange avdelinger er 
involvert; ikke bare 
kreftavd. (ØreNeseHals, 

gynekologisk., nevrologisk, kirurgisk 
(gastro, bryst, urologi), gastromedisin, 
lunge, blod, barn, smerte,…) 

• Pakkeforløp. Pasientforløp.
• Diagnostikk, behandling, kontroller. 

• 4400 ansatte, dekke befolkning på 
136 000.

NLSH sitt arbeid med kreftpasienter



Avd.for kreft og lindrende behandling

- Ca. 50 ansatte

- Dagtilbud primært.

- Mange forskjellig typer 
ansatte.

- Bruker mest penger på 
lønn og medikamenter. 

- Dyrt utstyr; 2 
strålemaskiner. 1 CT-
maskin. 

Avd. for kreft og 
lindrende 

behandling

Enhet for 
blodsykdommer 

og kreft

Enhet for 
stråleterapi

Palliativt team

Vardesenteret



• Gir tilbud til pasienter i 
NLSH og HLSH.

• Samarbeid med andre 
avdelinger/faggrupper i 
NLSH og NLSH. 
Tverrfaglighet.

• Samarbeid med UNN.

• Deltar i studier.



• 2/3 av alle kreftpasienter 
blir friske!!! 

• En del av de som ikke blir 
friske lever rimelig godt 
med sin sykdom («kronisk 
kreft»). 

• Kreft er mange forskjellige 
sykdommer.

• Stadig nye fremskritt. 
• Håp er så mangt…

Kreftsykdom



• Up to Date

• Oncolex

• Nasjonale handlingsprogram

• Norsk Helseinformatikk

• Bok; Kreftsykdommer , 4.utg. R.Kåresen, Erik 
Wist (red.) 2012. 

• Cancer of Norway 2016; Kreftregisteret

• Tidsskr Nor Legeforen 2000, 120:1870-4. Morten 
Brændengen, Øyvind S. Bruland, Dag Rune Olsen. 
Strålebehandling av skjelettmetastaser.

• Store medisinske leksikon

Kilder



Tusen takk for mæ!!!


