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1.0 INNLEDNING 
 
Hvert år får over 2000 kvinner diagnosen brystkreft i Norge og 750-800 kvinner dør hvert år 
kreftformen (24). Autopsimaterialet viser at opptil 70% av disse har utviklet 
skjelletmetastaser (8).  Min  oppgave tar for seg kvinnene som har utviklet skjelettmetastaser. 
Prosjekt har som hovedmålsetning å gi ny kunnskap om behandling og oppfølging av 
pasienter med cancer mamma som har fått strålebehandling mot metastaser til 
virvelcorpora/columna.  
 
Mitt prosjekt har tatt utgangspunkt i en fordypningsoppgave for stråleterapeuter under 
videreutdannelse. En gruppe på tre studenter fikk hjelp ved avdeling for medisinsk fysikk ved 
Radiumhospitalet (Med. Tekn. sjef  Tor Green) til å liste ut tre årganger av pasienter med 
cancer mamma og skjelettmetastaser som fikk stråling i perioden 1999-2000. Anatomisk 
lokalisasjon, fraksjonering, samt behov for rebestråling og nye behandlingsserier i andre 
lokalisasjoner ble registrert. Evaluering av prosjektet viste god datakvalitet og et pasientantall 
som muliggjorde en meningsfull retrospektiv analyse. Stråleterapeutene vinklet sitt prosjekt 
mest i retning av logistikk, kapasitet, ventetider etc. og det hadde ingen kliniske data i form av 
journalgjennomgang eller etterundersøkelser. Det er den videre journalgjennomgangen jeg har 
jobbet med. 
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2. PROBLEMSTILLING 
 
Hovedproblemstilling: 
 
Hindrer strålebehandlingen videre tumorvekst og i hvilken grad konsolideres 
situasjonen i det spongiøse benvevet i en virvelcorpus? 
 
For å kunne svare på dette har jeg forsøkt å sette opp flere underproblemstillinger som jeg 
ønsker å besvare. Disse vil jeg delvis besvare i teorigjennomgangen. Videre utdyper jeg 
problemstillingene jeg tar for meg i innledningen til journalgjennomgangen. 
 
Underproblemstillinger: 
-Hva skjer på mikronivå i en metastase? Jeg tar utgangspunkt i  ”seed and soil” hypotesen. 
-Hvor hyppig er det behovet for rebestråling til samme lokalisasjon? 
-Hvilken effekt har kirurgi i forhold til stråling når det gjelder behandling av 
skjelettmetastaser? 
 
Selv om litteraturen nå synes entydig og klar på at strålebehandling gitt som engangs-fraksjon 
8,0 Gy x 1 er likeverdig med 3,0 Gy x 10 for lindring av smerter ved skjelettmetastaser 
(inklusive pasienter med ca. mamma) er det mange huller i vår viten. Vil et fraksjonert 
stråleterapiregime med en høyere totaldose være mer effektiv enn enkelbehandling til å: 
 -Hindre videre vekst av metastasen i den bestrålte virvel corpus? 
 -Befordre re-mineralisering og re-bestråling av det området kreftcellene har  
                       ødelagt benvevet? 
 
Det er flere erfarne klinikere som har en ”kvalifisert følelse” av at påfallende få pasienter som 
har fått 3 Gy x 10 mot columnametastaser (enten på indikasjon truende tverrsnitt , og særlig 
der hvor det kun er et smerteproblem) utvikler manifest tverrsnittslesjon og/eller kommer 
tilbake til rebestråling. Dette er det imidlertid ingen tilgjengelig data på i litteraturen. Det er 
heller ikke gjort noen systematisk studie på problemstillingen. Radiumhospitalet har et meget 
høyt antall pasienter med brystkreft og spredning til virvelsøylen som får ulike former for 
strålebehandling 
 
I en fordypningsoppgave skrevet av tre studenter under videreutdannelse i stråleterapi ble data 
fra stråleterapiregisteret ved DNR i perioden 1998-2002 analysert. 425 pasienter hadde fått 
behandlingen 3 Gy x 10, mens bare 37 hade  fått 8 Gy x 1. 57 pasienter hadde fått andre 
fraksjoneringer. De ønsket å finne ut om det stemte at flere pasienter som hadde fått 
enkeltfraksjon enn de som hadde fått flere kom tilbake til rebesråling.  I sin oppgave henviser 
de til tidligere studier som viser økt behov for rebestråling etter enkeltbestråling. De fant en 
differanse på kun 5% i antallet rebestrålinger mellom bruk av 8 Gy x 1 og 3 Gy x 10. 16 % i 
gruppen fikk rebestråling mot samme region, og 46% fikk rebestråling mot annen region ved 
enkeltfraksjonering  mot 12% i gruppen fikk rebestråling mot samme region og 52 % mot 
annen region ved flere fraksjoneringer. Slik studentene påpeker i oppgaven er imidlertid data 
så ujevnt fordelt at det er vanskelig å trekke noen klar konklusjon ut fra dette. 
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3.0 LITTERATUR SØKET MITT: 
 
I mitt arbeid med å søke etter relevant litteratur har jeg konsentret meg om de to databasene 
PUB MED og COCHRANE. 
 
Søk på cancer mamma i Pub med ga 2568 treff, mens det ga 9 treff i cochrane (ved ubegrenset 
publiseringsperiode). Ved å begrense søket til perioden 1998-2004 fikk jeg 224 treff i Pub 
med. Tilsvarende ga et søk på cancer mamma metastasis 155 treff i Pub med og 3 treff i 
cochrane. Columna metastasis ga 2 treff i Pub med, mens spinal metastasis ga 2770 treff i Pub 
med og 48 treff i Cochrane. 
 
Videre søkte jeg på  kirurgisk behandling av columna metastaser. Søkerordene spinal 
metastasis surgery ga 24 treff i Cochrane. Metastasis surgery i perioden 1998-2004 ga 40999 
treff i Pub med. Ved i tillegg å begrense dette til cancer mamma ble treffet innsnevret til 23. 
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4.0 PLATTFORM: 
 
4.1 CANCER OG METASTASER: 
 
Tall fra kreftregisteret viser en økning i antallet krefttilfeller i Norge. Dette skyldes i hovedsak 
at flere mennesker når opp i eldre aldersgrupper, men samtidig spiller også usunn livsstil inn. 
Økningen forventes å bli størst for lunge-, bryst-, og prostatakreft. Alle disse kreftformene 
sprer seg hyppig til skjelettet (1). Ca. halvparten av alle kreftpasienter utvikler metastaser, 
omtrent halvparten av disse manifisterer seg i skjelettet og skjelettmetastaser er den hyppigste 
symptomgivende form for kreftspredning. De fleste metastaser til skjelettet er multiple, enkle 
metastaser forekommer kun hos 10%. Hos mer enn 80% finnes metastasene i det axiale 
skjelettet. I 50-70% av tilfellene vil pasienten få alvorlige symtomer i form av skjelett eller 
neuropatisk smerte, patologiske frakturer, hyperkalsemi, nerverot skade og 
ryggmargskompresjon (5). 
 
4.2 CANCER MAMMAE: 
 
Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner, idet den utgjør omlag 23% av alle 
krefttilfeller hos kvinner. Over 50% av tilfellene rammer kvinner over 60 år, mens bare 4% 
forekommer hos de under 40 år (24). En rapport fra Guy`s Hospital Breast Unit i London tok 
for seg 587 kvinner som var døende av brystkreft. Rapporten viste at  risikoen for å utvikle 
skjelettmetastaser var signifikant redusert ved reseptor positive og høyt differensierte tumorer 
(20). 
 
Ved skjelett metastase som første metastatiske hendelse overlevelsen ca. 20 måneder, første 
gangs metastase til lever har en median overlevelse på bare 3 måneder (20). Ved de fleste 
kreftformer har man ikke lykkes med å finne kurative metoder, av denne grunnen er behovet 
for både lindrende behandling og behandling som kan forsinke sykdomsprosessen i skjelettet 
meget viktig.  
 
 
4.3 TUMORBIOLOGI, MIKROMILJØET I BENVEVET: 
 
Det er påfallende at brystkreft og prostatakreft metastaserer så hyppig til skjelettet, i 70-80% 
av tilfellene (6). Hva er det med skjelettet som gjør det så utsatt? Selvom vår forståelse av 
interaksjonen mellom kreftcellene og bencellene har økt betraktelig, vet vi fremdeles lite om 
de molekylære mekanismene som spesifikt regulerer tiltrekning av kreftcellene til benet (7). 
Sjelettmetastaser oppstår når tumorceller i primærtumor løsner og vandrer med blodstrømmen 
for så å slå seg ned i og destruere ben. Tumorcellene frigjør osteoklast aktiverende faktorer 
som leder til benresorpsjon og svekkelse av benet (26). Tumorcellene metastaserer nesten 
utelukkende hematogent til benvevet som ikke har lymfogen drenasje eller tilførsel. 
Unntaksvis forekommer direkte innvekst fra primærtumor eller fra regionale- eller para-
vertebrale glandelmetastaser. Den anatomiske fordelingen  av skjelettmetastaser er 
hovedsaklig lokalisert til det axiale skjelettet, spesielt til ”rød benmarg” i columna, bekken, 
ribben og ofte den proksimale delen av de lange rørknoklene. Spredningsmønsteret har opptatt 
flere forskere opp gjennom tidene. I 1889 postulerte Paget den første teorien for spesifikk 
interaksjon mellom brystkreft celler og mikromiljøet. Han mente at  de spredte kreftcellene 
hadde et vekstfortrinn i det lokale miljøet i bensubstansen, jordsmonnet (soil), som gjorde at 
de metastatiske cellene (seeds) kunne slå seg ned og danne nye datterceller. En hypotese som 
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ble fremsatt av Ewing noe senere knyttet spredningen til rene hemodynamiske og 
sirkulatoriske forhold. Denne delen av skjelettet er omgitt av et rikt venøst plexus. Inne i det 
trabekulære benet som kreft cellene hyppigst migrer har det venøse nettverket en helt spesiell 
struktur. Det deler seg opp i sinusoider med stor diameter, større enn det vi finner i andre vev. 
Når blodet når sinusoidene blir blodstrømmen redusert. Den sakte blodstrømmen fasiliterer 
cellenes adheranse til endotelet. Når de har adhert migrerer de lettere mot kjemotaktiske 
faktorer utskilt fra omliggende trabekulært ben. Kreftcellene inne i benmargen og nær 
benoverflaten vokser ved stimulering fra en rekke faktorer og selve benvevet inneholder flere 
av disse (7,8,11,25). 
 
Dagens litteratur er full av forskning rundt metastasering som en multifaktoriell og regulert 
sekvens av interaksjon mellom vert og tumor celler. Spesielt er det lagt vekt på tumorcellenes 
evne til å stimulere beinnedbrytning mediert via osteoklaster. Sklerotiske metastaser kan ses 
ved brystkreft, men da ofte i kombinasjon med osteolytiske metastaser (1). Brystkreft cellene 
uttrykker en mengde gener som fasiliterer migrasjonen til benvevet. Dette inkluderer gener 
som gir invasjon til blodet, ekstravasjon fra blodet til benvevet, gener som reagerer på 
kjemotaktiske stoffer og gener som tillater adhesjon til ben extracellulære matriks (8). 
 
4.4 UTREDNING AV SKJELETTMETASTASER: 
 
Lokalisert smerte hos en pasient med tidligere kreftdiagnose bør alltid vekke mistanke om 
skjelettmetastaser. Intensiteten varierer, men smerten beskrives ofte som gnagende, også 
tilstede i hvile og om natten. Forverring ved belastning kan være tegn på truende fraktur (1). 
For å påvise skjelettmetastaser kan både konvensjonell røntgen, CT, scintigrafi, MR og 
perkutan benbiopsi brukes. Konvensjonell røntgen og CT avbilder den ossøse, kalkholdige 
komponenten og det kreves 50-70% bendestruksjon før man kan påvise den patologiske 
lesjonen ved konvensjonell røntgen undersøkelse. Scintigrafi påvisbar patologi er avhengig av 
økt osteoblastaktivitet i det metastatiske området. En sklerotisk metastase vil gi betydlig 
opptak, mens en lytisk metastase vil være vanskelig å oppdage. Benigne tilstander, 
degenerative lidelser, osteomyelitt eller frakturer kan være vanskelig å skillle fra metastaser 
ved skjelettscintigrafi. MR avbilder benmargen og bløtdelkomponenten direkte. I samme 
bildesekvens får man oversikt over mange virvelcorpora. Sensitiviten er vesentlig høyere enn 
ved konvensjonell radiografi, CT og skjelettscintigrafi. Metoden har også høy spesifisitet 
(1,27). 
 
Kreftpasienter med smerter og tverrsnittslesjon bør i første omgang utredes med MR 
konvensjonell røntgenundersøkelse. Benbiopsi er kun indisert når bildediagnostisk utredning 
ikke tillater endelig diagnose, hos pasienter som ikke fra tidligere har en kreftdiagnose og når 
cytologisk/patologisk undersøkelse er avgjørende for videre behandling (27). 
 
4.5 BEHANDLING AV SKJELETTMETASTASER:  
 
Behandling av skjelettmetastaser er sjelden kurativ, men har en palliativ hensikt. Målet med 
behandlingen blir dermed å lindre smerter, hemmme utviklingen av patologiske frakturer, 
bedre mobilitet og funksjon og av og til forlenge overlevelsen (4). Mekansimen bak hvorfor 
skjelettmetastaser gir smerter er kompleks. Osteoklastaktiverende cytokiner aktiverer 
smertereseptorer lokalt. I tillegg spiller påvirkning av frie nerveender og reflektoriske 
muskelspasmer en rolle. Andre mekanismer som kan ha betydning er økt trykk i 
beinstrukturen, mikrofrakturer, strekk i periost, beinfiltrasjon av nerverøtter og kompresjon av 
nerver ved sammenfall av virvelcorpora (1). 
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4.6 STRÅLETERAPI: 
 
Ekstern stråleterapi er en effektiv behandling for å redusere smerter ved skjelettmetastaser. 
Nylig publiserte kliniske studier gir godt evidensbasert grunnlag for å hevde dette. En rekke 
tradisjoner benytter ulike fraksjoneringer av strålebehandling. Nedsatt allmentilstand og kort 
forventet levetid taler for bruk av et hypofraksjonert stråleregime mot smertefulle 
skjelettmetastaser. Ved Radiumhospitalet benyttes 8 Gy som engangsfraksjon. Hos en 
brystkreftpasient der utredning kun viser en solitær metastase vil man kunne sies å ha et 
”lokalt kurativt siktemål”. Det er nødvendig med en tilstrekkelig stor stråledose mot tumor 
siden leveutsiktene kan være flere år. 2 Gy x 25  (dvs. daglig behandlingen med 2 Gy dose pr. 
behandling gitt 5 dager i uka i 5 uker) kan være aktuelt. Ved mere utbredte skjelettmetastaser 
benyttes ofte 3 Gy x 10 (1, 28). 
 
Palliativ behandling utgjør ca. 20% av totalt antall behandlede målvolumer ved 
Radiumhospitalet, skjelettmetastaser utgjør den klart hyppigste enkeltindikasjonen for 
strålebehandling (1). Smertereduksjon etter lokal strålebehandling mot metastasen starter få 
dager etter behandlingsstart og er maksimal etter 2-4 uker. En rekke retrospektive og 
prospektive undersøkelser har konkludert med at smerten reduseres hos 50-80% av pasientene 
selvom dette omfanget har vært diskutert (4). Mekanismen bak strålingens reduksjon av  
smerter er ikke fult ut forstått. Den raske smertedempende virkningen som kommer innen få 
dager er satt i sammenheng med nedgang i flere cytokiner. En av kroppens aller mest 
strålefølsomme cellepopulasjoner er lymfocytter spesielt og leukocytter generelt, nettopp de 
cellepopulasjoner som er med og bidrar til den lokale frigjøring av cytokiner som stimulerer 
perifere nerveender. Tumors krymping og rekalsifisering gir trolig de langsiktige effektene. 
Det sistnevnte bidrar også til å forhindre patologiske frakturer (25, 4). 
 
 
Før man bestemmer seg for å gi en pasient strålebehandling er det viktig å diskutere målene 
med behandlingen. Optimalt bør behandlingen gi maksimalt utbytte, være kostnadseffektiv 
med minimale bivirkninger (4). Dette har ført til diskusjoner rundt enkeltfraksjonering kontra 
stråling med flere fraksjoneringer. I det følgende vil jeg ta for meg noen studier og diskutere 
disse. 
 
I 1986 publiserte Price et al. en av de første studiene som pekte på nytten av å gi en enkelt 
stråledose. Siden dette har en rekke studier blitt utført. Ole Steen Nielsen skrev i sin 
lederartikkel i Radiother Oncol i 1999 at det var vitenskapelig grunnlag for å benytte 
engangsbehandling ved ukompliserte smertefulle skjelettmetastaser. Samme forfatter skriver i 
sin oversiktsatikkel ”Present status of palliative radiotherapy”, som tar utgangspunkt i 
undersøkelser på over tusen pasienter, at verken tid før smerte lindring, behov for analgetika 
eller nyoppståtte smertefulle lesjoner varierer mellom enkle og fraksjonerte regimer (4). I de 
20% av pasientene som levde etter 2 år, kunne man heller ikke se noen forskjell i morbiditet 
mellom de to regimene.  Han skriver videre at pasienter som mottar en enkelt fraksjonering 
har større tilbøyelighet til måtte rebestråle sammenlignet med de som får en fraksjonert 
behandling, men ved rebestråling med en enkel fraksjon har de stor nytte av behandlingen. 
Han peker også på nytten av å tilby pasienter men en kort forventet levetid en behandling som 
er minst mulig tidkrevende for pasienten. 
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I en oversiktsartikkelen ”A systematic overview of radiation therapy effects in skeletal 
metastases” har Falkmer m.fl. redegjort for systematiske søk i Medline og Cochrane Library i 
perioden 1 januar 1994 til 1 oktober 2001. Søkerkriteriene skulle være kliniske rapporter fra 
tidsskrift inkludert metaanalyser og randomiserte studier (både prospektive og retrospektive). 
Enkelte oversiktsartikler ble også inkludert.  Hvilke søkerord som ble brukt kommer ikke 
klart frem av teksten. Insidensen av medulla kompresjon ble rapportert i 4 av 13 studier. I 
RCT studier ble insidensen av medulla kompresjon rapportert til å være 1-2%, mens 
insidensen i noen mindre studier ble rapportert å være 8-9%. Forekomsten av patologiske 
frakturer ble rapportert i 6 av 13 studier. Lav insidens (1-4%) ble rapportert i to store RCT 
studier. Disse viste at en pasient som ble behandlet med en enkelt fraksjon hadde 2-3 ganger 
høyere insidens av patologiske frakturer enn de som fikk flere fraksjoner. Flere RCT tok for 
seg smerter. Alle viste at det ikke var noen forskjell i reduksjon av smerte om man benyttet 
seg av enkle eller multiple fraksjoner. Bare i en studie ble skjelett remineralisering studert (5). 
Denne studien viste at etter 6 måneder var remineralisering signifikant bedre hos pasienter 
som ble behandlet med mulitfraksjonelt regime sammenlignet med enkelt fraksjonering.  
 
I ”Prospective randomised multicentrer trial on single fraction radiotherapy (8 Gy x 1) versus 
multiple fractions (3 Gy x 10) in the treatment of painful bone metastases” redegjør Kaasa 
m.fl. for en studie utført ved 4 norske og 6 svenske sykehus i perioden april 1998- juli 2000. 
1000 pasienter var målet ved studiens start, men etter at 376 pasienter var registert ble studien 
avsluttet. Dette fordi studien viste seg å ha samme resultat som to andre nylig publiserte 
studier. 190 pasienter fikk ti fraksjoner, mens 186 fikk en fraksjon. Inklusjonskriteriene var 
biopsi eller cytologisk bevist malign sykdom. Skjelettmetastasene skulle være verifisert enten 
ved røntgen, ben scanning, CT eller MR. Studien viste at overlevelsen var lik i de to gruppene 
med en median overlevelse på 8-9 måneder. Det ble heller ikke funnet noen signifikant 
forskjell når det gjalt livskavalitet eller smerte intensitet, pasientene brukte også den samme 
mengden smerte stillende. Forfatterne konkluderte med at studien støttet hypotesen om at 
singel fraksjon behandling med 8 Gy sammenlignet med multifraksjonering ga den samme 
smerte reduksjonen, og at også tretthet og livskvalitet var lik.  
 
 
4.7 KIRURGI:
 
Ved truende og/eller patologiske frakturer i vektbærende knokler bør pasienter vurderes for 
stabiliserende ortopedisk kirurgi. Strålebehandlingen kan så starte 2-3 uker postoperativt 
dersom man ikke har gjort forsøk på å fjerne metastasen kirurgisk. Kun unntaksvis kan man 
regne med at strålingen alene kan gi tilheling av en enkelt patologisk frakturer (1). 
Kompresjon av spinalkanalen er den alvorligste sequele etter metastaser i columna, dette 
forekommer hos 20% av pasientene (11).  
 
Ratliff m.fl. skriver i artikkelen  ”Metastatic spine tumores” at indikasjonen for å anvende 
kirurgi er ukjent primær tumor der CT veiledet biopsi ikke har gitt materiale til patologisk 
anatomisk diagnose. Klinisk har man ofte sett progressiv nevrologisk dysfunksjon til tross for 
steroider og tilbakefall etter stråling eller kjemoterapi. Kontraindikasjoner er derimot 
forventet livslengde under 3 måneder. 
 
I mange år var laminectomi eneste kirurgiske behandling av skjelettmetastaser. En studie av 
Gilbert m.fl. utført i 1978 innbefattet 235 pasienter. 65 pasienter fikk utført både laminectomi 
og stråling, mens 170 pasienter bare fikk stråling. 46% av de som fikk kombinert terapi ble 
mobile, mens 49% av de som bare fikk stråling ble det. Flere andre retrospektive studier i 
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denne perioden konkluderte med at laminectomi sammen med stråling ikke var mer av 
effektivt enn stråling alene. I 2003 la Patchell m.fl. frem oppsiktsvekkende resultater fra en 
randomisert kontrollert studie på The annual meeting of the American Society of Clinical 
Oncology. 5o pasienter hadde blitt behandlet med kirurgi og stråling mot 51 med stråling. 
Pasientne som hadde fått kirurgi var mobile lengre og hadde en intakt sfinkterfunksjon lengre 
enn de som hadde fått stråling. 56% av pasientene i den ikke kirurgiske gruppen gjennvant 
muligheten til å gå, sammenlignet med 19% i gruppen som hadde fått stråling. Når det gjalt 
hvor lenge pasientene levde var det ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Forfatterene 
konkluderte med at pasientene i gruppen som fikk både stråling og kirurgi trengte mindre 
steroider og narkotiske stoffer (15,17). I en gjennomgang av kirurgisk litteratur kom det fram 
at 60% av pasientene gjenvant mobilitet ved kirurgi mot 29% etter gjennomgått stråling (18). 
 
Patchell og Tibbs m.fl. har nylig publisert en studie der 101 pasienter med columna 
metastaser er randomisert i to grupper. Den ene gruppen, n=50, fikk kirurgi etterfulgt av 
stråling, mens den andre, n=51, fikk stråling alene. 84% av pasientene i kirurgi gruppen kunne 
gå etter behandlingen. Det samme gjaldt for 57% av pasientene i gruppen som fikk stråling 
alene. Pasientene som hadde fått kirurgi beholdt også evnen til å gå signifikant lengre, og 
hadde mindre behov for corticosteroider og opiater en den andre gruppen (16).  
 
Som tidligere nevnt  kommer det fram at litteraturen ikke har klart å enes om effekten av de to 
behandlingsalternativene, debatten pågår fremdeles seleksjonen av pasienter virker også inn i 
betydelig grad. Andre behandling alternativer må også kort nevnes til slutt.  
 
Ulike studier som viser til ulike resultater innebærer at man ikke har kommet frem til hva som 
er den klart beste behandlingen av skjelettmetastaser. I tillegg til stråling og kirurgi bør også 
andre behandlingsalternativer vurderes; Bisfosfonater brukes ved hyperkalsemi forårsaket av 
maligne prosesser, profylaktisk mot bendestruksjon og som smertelindring. Kjemoterapi kan 
brukes ved sensitive primærtumorer og virker smertestimulerende (29). 
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5.0 JOURNALGJENNOMGANG: 
 
I min retrospektive oppfølging har jeg studert journalene til 85 kvinner med brystkreft i 
alderen 39 til 86 år (pr. Februar 2005). Mitt utgangspunkt har vært at dette var alle pasientene 
med denne diagnosen som fikk strålebehandling mot smertefulle metastaser i columna ved 
Det Norske Radiumhospital i år 2000. Ved å systematisk gå gjennom journalene har jeg fått 
opplysninger om sykehistorien før den aktuelle strålingen mot columna. Jeg har tatt ut 
informasjon fra journalen om disse kvinnene over en 5 års periode for å se hvilken nytte de 
hadde av behandlingen og hvordan sykdommen har utviklet seg. 
 
Informasjonen jeg har fått  fra journalene er svært omfattende. Jeg har tatt for meg de funnene 
som synes å være interessante for å vurdere en riktig anvendelse av 
strålebehandlingen/ressursbruk og forsøke å diskutere disse opp mot tilgjengelig litteratur. 
 
Hovedproblemstilling:  
 
Hindrer strålingen videre tumorvekst lokalt i den affiserte virvelcorpus? 
Konsoliderer behandlingen situasjonen i det spongiøse benvevet? 
 
Underproblemstillinger: 
 
1. Hvor stor er hyppigheten av/behovet for re-bestråling mot smertefulle columnametastaser? 
2. Får pasientene mindre smerter i columna etter at de har fått stråling mot metastasene? 
3. Hvordan var metastase utbredelsen generelt da pasientene fikk strålingen mot columna? 
4. Hva er forventet levetid for en kvinne etter strålingen av columna metastasene? 
 
Metoder: 
 
Når det gjelder fraksjonert vs. enkeltdose strålebehandling er det som forventet (lokal 
behandlingstradisjon) en stor skjevfordeling i materialet. Dette gjenspeiler bruken av 
strålebehandling ved DNR. 73% fikk 3 x 10, 17% fikk 8 x 1 og de resterende fikk andre typer 
fraksjonering. Denne skjevfordelingen gjør det ikke hensiktsmessig å diskutere andre funn 
opp mot antall fraksjoner. Jeg vil derfor heller se på de som har fått stråling som en gruppe 
uavhengig av den strålebehandlingen de har fått. 
 
Når det gjelder sykehistorien før strålingen i 2000 mot columna metastasene har jeg sett på 
om kvinnene tidligere hadde fått strålebehandling. Jeg har også undersøkt hvilke områder 
denne strålebehandlingen har vært gitt mot og metastaseutbredelsen generelt. I min 
oppfølging står virkningen av strålingen på smertene i columna sentralt. Jeg stiller meg 
spørsmålet om pasientene hadde noen smertelindrende effekt av strålingen. Dette vil jeg se i 
lyset av hva slags annen behandling de har fått. Sentralt er også om kvinnene fikk nye 
metastaser i det samme området som de senere måtte strålebehandles for. Her er det også 
interessant å se hvor lenge de levde etter å ha fått strålingen i år 2000. 
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Beskrivelse av de ulike kliniske variabler: 
 
1. Til underproblemstilling 1: Variabel D, hyppigheten av tidligere strålebehandling og 

variabel J, stråling i etterkant. Jeg vil også trekke inn variabel E for å se om det er noen 
forskjell mellom de ulike anatomiske områdene i columna. 

2. Til underproblemstilling 2: Variabel G, smerter før og etter stråling. Jeg vil her også 
trekke inn variabel  I for å diskutere om annen behandling virker inn på evt. 
smerteforbedring etter stråling av columna. 

3. Til underproblemstilling 3: Variabel K, metastaseutbredelsen på stråletidspunktet. 
4. H er metastaseutbredelsen på dødstidspunktet, eller siste kontroll/ 5 års oppfølging. 
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5.1 Funn/resultater: 
 
5.1.1. Til underproblemstilling 1.  
 
Hvor stor er hyppigheten av/behovet for rebestråling mot smertefulle columnametastaser? 
 
I mitt materiale hadde 35% ikke tidligere blitt strålebehandlet. Av de som hadde fått 
strålebehandling tidligere, hadde  9% fått stråling mot skjelettet på samme sted som den 
aktuelle strålingen  (dvs. summen av tidligere strålebehandlet mot samme region i skjelett og 
tidligere strålebehandlet  mot bryst og samme region i skjelett) og 25% hadde fått stråling mot 
en annen metastase til skjelettet (dvs. summen av tidligere strålebehandlet mot annen region i 
skjelett og tidligere strålebehandlet mot bryst og samme region i skjelett).  
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Tidligere 
strålebehandling

Forklaring til ”Tidligere strålebeandling”: 1. Ikke tidligere  strålebehandlet 
                                                                    2. Tidligere strålebehandlet mot bryst/lymfeknute 
                                                            3. Tidligere strålebehandlet mot annen region i skjelet 
                                                                    4. Tidligere strålebehandlet mot samme region i skjelettet 
                                                                    5. Tidligere strålebehandlet mot bryst og annen region i skjelettet 
                                                                    6. Tidligere strålebehandlet mot bryst og samme region i skjelettet 
 
 
Når det gjelder stråling i etterkant viser min studie at bare 1% av kvinnene hadde behov for 
rebestråling til det samme området i columna. 43% hadde derimot behov for stråling mot et 
annet område i skjelettet. 5 1% hadde ikke behov for videre strålebehandling uansett område. 
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Forklaring til figur stråling i etterkant: 1.Ikke stråling i etterkant 
                                                              2.Annet område i skjelett er rebestrålt 
                                                              3.Samme område i columna er rebestrålt 
                                                              4.Samme område i columna og annet område i skjelett  er rebestrålt. 
                                                              5.Annet organsystem er rebestrålt. 
 
Thoracal columna var det området som hyppigst ble bestrålt, deretter thoracal/lumbal 
columna. Tilsammen utgjør disse 46% av all strålingen. 
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Forklaring til ”Region som ble bestrålet”:  1. Cervicalt   
                                                                     2. cervicalt/thoracalt 
                                                                     3. thoracalt 
                                                                     
                                              5. lumbal 

4. thoracal/lumbal 

                                               6. lumbal/sacral 
                                               7. sacrum 
                                              . coccygis   8

  9. annet/kombinasjon av disse 
 
 
 
5.1.2. Til underproblemstilling 2. 
 
 Får pasientene mindre smerter i columna etter at de har fått stråling mot metastasene? 
 
54% av pasientene i materialet rapporterte at de hadde mindre smerter etter at de hadde fått 
strålebehandlingen, mens det hos 36% var usikkert eller ikke dokumentert om de hadde 
bedring. 2% hadde mer smerter etter strålingen. Hos de resterende 8% var smertene uendret. 

Hindrer strålebehandlingen videre tumorvekst, og i hvilken grad konsolideres situasjonen i det spongiøse 
benvevet i en virvelcorpus? 

15



 

54 %

2 %

8 %

36 % 1
2
3
4

Smerter før/etter

i d t tt

 
 
Forklaring til figur ”smerter før/etter”; 1.mindre smerter etter 
                                                              2.mer smerter etter 
                                                              3.uendret 
                                                              4.usikkert/ikke dokumentert 
 
 
Når det gjelder annen behandling enn stråling var det bare 5% som ikke hadde fått dette, eller 
der journalnotatene ga usikkerhet rundt om de hadde fått noen annen behandling i det hele 
tatt. 76% hadde fått et hormonpreparat, hos 69% var dette minst kombinert med en annen 
form for behandling. Tilsvarende var det bare 19% som hadde fått en annen behandling enn 
hormonterapi. 
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Forklaring til ”Annen behandling enn stråling”:  1. Hormonpreparater (Tamoxifen, Nolvadex, Megace, Zoladex) 
                                                                              2. Steroidsyntesehemmere (Arimidex, Aromasin) 
                                                                              3. Glukokortikoider (Medrol) 
                                                                              4. Cytostatika (Taxotere, CMF, Navelbine, Adiamycin) 
                                                                              5. Bisfosfanater  (Aredia) 
                                                                              6. Kirurgi 
                                                                              7. Hormonpreparat kombinert med en annen behandling 
                                                                              8. Hormonpreparat kombinert  med to andre behandlingsformer 
                                                                              9. Hormonpreparat kombinert med tre andre behandlinger 
                                                                            1
                                                   11. Annet  

0. Kombinasjon av  to andre behandlingsalternativer enn hormonterapi 

                                                   12. Ingen behandling 
 
 
 

Hindrer strålebehandlingen videre tumorvekst, og i hvilken grad konsolideres situasjonen i det spongiøse 
benvevet i en virvelcorpus? 

16



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sammenligning mellom ”Smerter før/etter stråling” og ”Annen behandling enn stråling” 
viser at de fleste  hadde fått mange andre former for behandling i tillegg tilstrålingen. Hos de 
fleste er det snakk om hormonterapi kombinert med en eller flere andre behandlingsformer. 
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Forklaring til ”Annen behandling enn stråling”:  1. Hormonpreparater (Tamoxifen, Nolvadex, Megace, Zoladex) 
                                                                              2. Steroidsyntesehemmere (Arimidex, Aromasin) 
                                                                              3. Glukokortikoider (Medrol) 
                                                                              4. Cytostatika (Taxotere, CMF, Navelbine, Adiamycin) 
                                                                              5. Bisfosfanater  (Aredia) 
                                                                              6. Kirurgi 
                                                                              7. Hormonpreparat kombinert med en annen behandling 
                                                                              8. Hormonpreparat kombinert  med to andre behandlingsformer 
                                                                              9. Hormonpreparat kombinert med tre andre behandlingsformer 
                                                                            1
                                                   11. Annet  

0. Kombinasjon av  to andre behandlingsalternativer enn hormonterapi 

                                                   12. Ingen behandling 
 
Forklaring til figur ”smerter før/etter”; 1.mindre smerter etter 
                                                              2.mer smerter etter 
                                                              3.uendret 
                                                              4.usikkert/ikke dokumentert 
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5.1.3 Til underproblemstilling 3.  
 
Hvordan var metastaseutbredelsen generelt da pasientene fikk strålingen mot columna? 
Materialet viser at 35% av kvinnene hadde andre metastaser i skjelettet. 21% hadde ingen 
andre kjente metastaser. 20% hadde enten lever eller lunge metastaser, eller begge deler. 12% 
av disse hadde i tillegg metastaser til skjelettet. 

21 %

35 %

7 %

0 %

1 %

1 %

4 %

4 %

4 %

0 %

23 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 
Forklaring til ”Metastaseutbredelsen på stråletidspunktet”: 1. Ingen andre kjente metastaser 
                                                                                               2. Andre metastaser i skjelettet 
                                                                                               3. Metastaser i lunge 
                                                                                               4. Metastaser i lever 
                                                                                               5. Metastaser i lymfeknuter generelt 
                                                                                               6. Metastaser i skjelett/hjerne 
                                                                                               7. Metastaser i lever og andre i skjelett 
                                                                                               8. Metastaser i lunge og andre i skjelett 
                                                                                                9. Metastaser i lunge, lever og andre i skjelett 
                                                                                              10. Metastaser i lunge, lever og annet 
                                                                                              11. Annet 
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5.1.4 Til underproblemstilling 4.  
 
Hva er forventet levetid for en kvinne etter strålingen av columna metasene? 
 
36%  av kvinnene levde kortere enn 6 måneder etter strålebehandlingen, mens 21% levde i 6-
12 måneder. Bare 13% av kvinnene levde lengre/døde senere enn 2 år etter den aktuelle 
strålingen. Bare 15% var fremdeles i live da jeg avsluttet min studie i februar 2005 dvs. de 
hadde da levd i 4-5 år etter den aktuelle strålingen. 
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Forklaring til figur ”Livslengde etter stråling”; 1.Lever fremdeles 
                                                                           2.<6 mnd. 
                                                                           3.6-12 mnd. 
                                                                           4.1-2 år 
                                                                           5.>2 år 
 
En sammenlikning av metastaseutbredelsen på strålingstidspunktet og livslende viser en 
relativ gjevn fordeling av livslengde mellom de som ikke hadde andre metastaser da de fikk 
strålingen og de som hadde andre metastaser i skjelettet. Riktignok er det noen flere som er i 
kategorien ”lever fremdeles” som ikke hade noen metastaser andre steder, enn blant de som 
hadde ”andre i skjelett”. Likeledes er det flere med metastaser til andre steder i skjelettet som 
levde i 6-12 måneder enn de som ikke hadde noen andre metastaser.  
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De fleste som levde under 6 måneder er under kategorien annet dvs. disse hadde en 
kombinasjon av metastaser til flere organsystemer. 
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Forklaring til figur ”Livslengde etter stråling”; 1.Lever fremdeles 
                                                                           2.<6 mnd. 
                                                                           3.6-12 mnd. 
                                                                           4.1-2 år 
                                                                           5.>2 år 
 
Forklaring til ”Metastaseutbredelsen på stråletidspunktet”: 1. Ingen andre kjente metastaser 
                                                                                               2. Andre metastaser i skjelettet 
                                                                                               3. Metastaser i lunge 
                                                                                               4. Metastaser i lever 
                                                                                               5. Metastaser i lymfeknuter generelt 
                                                                                               6. Metastaser i skjelett/hjerne 
                                                                                               7. Metastaser i lever og andre i skjelett 
                                                                                               8. Metastaser i lunge og andre i skjelett 
                                                                                                9. Metastaser i lunge, lever og andre i skjelett 
                                                                                              10. Metastaser i lunge, lever og annet 
                                                                                              11. Annet 
 
 
5.1.5 Til underproblemstilling 5. 
 
 Metastaseutbredelsen på dødstidspunktet eller ved siste kontroll (5 år etter strålingen): 
 
84% av kvinnene hade multiple metastaser. 
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Forklaring til ”Metastaser på dødstidspunktet/ ved siste kontroll”: 1. Ikke dokumentert metastaser 
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                                                        . Femur/bekken 

                     2. Lunge metastaser  
                      3

                                                                       4. Andre områder i columna 
                                                                       5. Multiple metastaser (de som har metast ser utover det som faller inn       a

under de andre gruppene). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.0 Diskusjon: 
 
 6.1 Til underproblemstilling 1. 
 
Hvor stor er hyppigheten av/behovet for rebestråling mot smertefulle columnametastaser? 
 
9% av pasientene hadde blitt bestrålt mot det samme området i columna tidligere. Bare 6%  
hadde behov for stråling mot det samme området i columna i ettertid.  Dette underbygger 
hypotesen om at det tilsynelatende er få pasienter som kommer tilbake for rebestråling av 
tidligere bestrålte områder. Kanskje er det altså slik at strålingen forstyrrer det vekstfortrinnet 
kreftcellene har hatt i det lokale miljøet i bensubstansen. Interfererer stålingen med Paget`s 
”Seed and soil” hypotese? I den diskusjonen må vi ta høyde for at noen klinikere har vegret 
seg for å rebestråle områder som allerede har fått 3 Gy x 10 fordi det totale strålevolumet mot 
vevet blir stort.  
 
Når det gjelder stråling av andre områder i columna/skjelettet er dette langt hyppigere. 25% 
hadde blitt bestrålt mot andre områder i skjelettet i forkant, mens 48% hadde behov for 
stråling i ettertid.  
 
 
6.2 Til underproblemstilling 2. 
 
Får pasientene mindre smerter etter at de har fått stråling mot metastasene? 
 
Siden 54% av pasientene rapporterte at de hadde mindre smerter i columna etter at de ble 
strålebehandlet kan det virke som om strålingen viser å være en effektiv behandling. Det var 
også bare 2% som rapporterte at de hadde mer smerter etter at de hadde fått strålebehandling.  
Slik jeg skrev i min teorigjennomgang har det fra en rekke retrospektive og prosopektive 
undersøkelser vært konkludert med at smerten reduseres hos 50-80% av pasientene. 
Smertereduksjonen etter lokal strålebehandling starter få dager etter behandlingsstart og er 
maksimal etter 2-4 uker (4). Den prosentvise angivelsen passer godt med det jeg fant som 
smertebedrene effekt i min journalgjennomgang. Min subjektive opplevelse etter å ha lest 
gjennom journalene var at de fleste fikk den smertebedrene effekten først etter flere uker og 
ikke i løpet av de første dagene etter behandlingen. Effekten av strålingen  er naturlig nok 
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bare subjektive anngivelser som vanskelig lar seg teste objektivt, men siden bare 8% gjorde 
inntrykk av at de hadde uendrede smerter virker det som om strålingen virker smertelindrende 
hos flertallet. Jeg prøvde også å luke ut de pasientne der det så ut til å være usikkerhet ved å 
kalle en kategori usikkert/ikke dokumentert. Min opplevelse etter å ha lest gjennom ble mer 
mobile og klarte  på en mindre mengde av andre smertestillende.   
 
Når jeg diskuterer om pasientene hadde en smertebedrende effekt av strålingen må jeg også ta 
annen behandling de har fått med i betraktning. Bare 5 % av pasientene hadde ikke mottatt 
noen annen form for behandling. De  aller fleste av pasientene fikk hormonterapi (76%) enten 
alene eller i kombinasjon med andre behandlingsformer enn stråling. Ut fra dette burde man 
kunne slutte at de fleste som fikk stråling i år 2000 hade en primær cancer mammae tumor 
som var hormonreseptor positiv. I min teorigjennomgang omtalte jeg en rapport fra Guy`s 
Hospital Breast unit i London som viste at risikoen for å utvikle skjelett metastaser var 
signifikant redusert hos pasientene som hadde reseptor positiv primærtumor (19). Ved å 
sammenlikne variablene smerter før/etter og annen behandling enn stråling ser man at de aller 
fleste av de som anga at de hadde mindre smerter etter også hade brukt et hormonpreprat i 
kombinasjon med ett eller flere andre behandlingsalternativer.  
 
6.3 Til underproblemstilling 3. 
 
Hvordan var metastase utbredelsen generelt da pasientene fikk strålingen mot columna?  
 
47% av pasientene hadde andre metastaser i skjelettet på det tidspunketet de fikk stråling. Noe 
som stemmer godt overens med det jeg var inne på i teorigjennomgangen om at de fleste 
metastaser til skjelettet er multiple, enkle metastaser forekommer hos kun 10%. Dette 
indikerer at vi ikke bare kan se på overlevelsen som et mål på effekten av strålingen mot 
columna. Samtidig kan vi slutte at skjelettmetastaser ser ut til å være sentralt i spredningen 
etter cancer mamma. Bare 9% av pasientene hadde metastaser uten å ha dette til skjelettet.  
21% av pasientene hadde ingen andre kjente metastaser på stråletidspunktet, det innebærer at 
de har columna som første metastase sted. 
 
6.4 Til underproblemstilling 4.  
 
Hva er forventet levetid for en kvinne etter strålingen av columna metastasene? 
 
Slik det kom frem i min datainnsamling var det bare 15% av kvinnene som fremdeles var i 
live  da jeg avsluttet journalgjennomgangen i januar/februar 2005. Det innebærer at de hadde 
en overlevelse på 4-5 år etter den aktuelle strålingen. 57% døde under ett år etter at de hadde 
fått strålingen. Som tidligere omtalt var det en relativ lik fordeling på livslengde når det gjalt 
de med ingen andre metastaser på stråletidspunktet og de som hadde andre metastaser til 
skjelettet. Innebærer det at strålingen ikke klarer å stoppe metastaseringen eller er det allerede 
en spredning som ikke er røntgenologisk påvist? Samtidig ser vi ut fra materialet at de 
pasientene som har en rekke metastaser har den korteste livslengden (under 6 måneder). Dette 
var kanskje forventet og sier muligens ikke så mye om effekten av strålingen hos disse 
pasientene. 
 
I teorigjennomgangen  skrev jeg at median overlevelse ved første gangs metastase til skjelettet 
var ca. 20 måneder.  Siden min oppgave tar utgangspunkt i overlevelsen fra stråletidspunktet 
er det ikke så enkelt å etterprøve dette. 
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Ved dødstidspunktet hadde 84% av kvinnene multiple metastaser. Kun 4% hadde kun 
metastaser til columna. Dette illustrerer at det ikke er columna metastasene som er avgjørende 
for hvor lenge personen lever etter at hun har fått stråling. 
 
6.5 Kirurgi 
Det var ingen av pasientene i mitt materiale som fikk kirurgi alene. Av figuren jeg har valgt å 
kalle ”Annen behandling enn stråling” går det heller ikke frem hvem som har fått kirurgi i 
columna i kombinsjon med annen behandling. Ved en nærmere gjennomgang av journalene 
viser det seg at dette dreier seg om 2 av pasientene. Det er også påfallende at det bare er to 
pasienter som har hatt en truende tverrsnittslesjon. Er strålingen så effektiv at den klarer å 
forhindre utviklingen av truende tverrsnittslesjoner? 
 
 
 
 
7.0 Konklusjon: 
 
Utgangspunktet for min journalgjennomgang  var å finne svar på problemstillingen; ”Hindrer 
strålebehandlingen videre tumorvekst, og i hvilken grad konsolideres situasjonen i det 
spongiøse benvevet i en virvelcorpus”? Jeg har sett på ulike variable som om mulig kunne 
belyse dette.  
 
Siden bare 6% av pasientene har kommet tilbake for rebestråling av tidligere bestrålt område i 
columna kan det se ut som om strålingen klarer å hindre videre tumorvekst i det aktuelle 
området. Når det samtidig viser seg at bare 9% har fått stråling mot det aktuelle området 
tidligere ser det ikke ut til at rebestråling er noe stort problem. 
 
Effekt av strålingen kan  også ses ut fra at hele 54% av pasientene sa de hadde mindre smerter 
etter at de hadde fått stråling. Og siden det hos hele 36% var usikkert eller ikke dokumenter 
hvordan smertene var må dette vel sies å være et relativt høyt tall. Dette burde kanskje også 
være med på å styrke hypotesen om at strålingen virker hemmende på tumorutviklingen. 
 
At bare 15% av pasientene er i live etter 4-5 års oppfølging er at lavt anntall, men 
sammeliknet med at hele 85% har multiple metastaser er kanskje ikke dette så underlig. 
Samtidig var det bare 21% som hadde rene columna metastaser på stråletidspunktet. 
 
Som tidligere nevnt har det ikke latt seg gjøre å skille mellom ulike strålingsfraksjoner i mitt 
materiale. Dette fordi antallet som hadde fått de ulike frakskjonene var svært skjevfordelt. 
Alle undersøkelsene henviste til i teorigjennomgangen påpeker at det ikke er noen  forskjell 
mellom enkelt fraksjonering og multiple fraksjoner verken når det gjelder tid før 
smertelindring, analgetikabruk, overlevelse eller livskvalitet. Om det er en tilbøyelighet til 
hyppigere behov for rebestråling ved enkeltfraksjonering gir ikke litteraturen et enhetlig svar 
på. 
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VEDLEGG 1 
 
KODEARK FOR EXCEL: 
 
A: nr på journalen/pas. Kode 
 
B: Pas. Fødselsdato 
 
C: Fraksjoner av bestråling 1= 3 x 10 
                                            2= 8 x 1 
                                            3= annet 
 
 
D: Tidligere strålebehandling: 1= Ikke tidligere strålebehandlet 
                                                 2= Tidligere strålebehandlet mot bryst og/eller lymfeknuter 
                                                 3= Tidligere strålebehandlet mot en annen region i skjelettet 
                                                 4= Tidligere strålebehandlet mot samme region i skjelettet 
                                                 5= Tidligere strålebehandlet mot bryst og annet område i  
                                                       Skjelettet 
                                                 6= Tidligere strålebehandlet mot bryst og annet område i   
                                                       skjelettet. 
 
E: Regionen som ble bestrålt: 1= Cervical 
                                                2=  Cervical/Thoracal 
                                                3= Thoracal 
                                                4= Thoracal/Lumbal 
                                                5= Lumbal 
                                                6= Lumbal/sacral 
                                                7= Sacrum 
                                                8= coccygis 
                                                9=Annet/kombinasjon av disse 
 
F: Livslengde etter den aktuelle strålingen: 1= Lever fremdeles 
                                                                     2= <6 mnd. 
                                                                     3= 6 mnd.- 12 mnd. 
                                                                     4= 1-2 år 
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                                                                     5= >2 år 
 
G: Smerter før/etter stråling i det bestrålte området: 1= Ikke dokumenterte metastaser 
                                                                                   2= Mer smerter etter 
                                                                                   3= Uendret 
                                                                                   4= Usikkert/ ikke dokumentert 
 
H: Metastaser til andre lokalisasjoner: 1= Ikke dokumentert metastaser 
                                                              2= Lunge 
                                                              3= Femur/bekken 
                                                              4= Andre områder i columna 
                                                              5= Multiple metastaser 
 
I: Annen behandling enn stråling:1= Hormonpreparater (antiøstrogener,østrogen   
                                                     modulerende midler, progesteron analoger, GnRH analoger). 
                                                      2= Steroidsyntesehemmere 
                                                      3= Glukokortikoider 
                                                      4= Cytostatika 
                                                      5= Bisfosfanater 
                                                      6=  kirurgi 
                                                      7= Hormon preparat kombinert med et annet preparat 
                                                      8= Hormonpreparat kombinert med to andre preparater 
                                                      9= Hormonpreparat kombinert med tre andre preparater 
                                                    10= Kombinasjon av to andre preparater. 
                                                    11= Annet 
                                                    12= Ingen behandling 
 
J: Stråling i etterkant: 1= Ikke  
                                   2= Stråling til et annet område i skjelettet 
                                   3= Stråling til det samme området 
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17195 1933 1 1 4 4 1 3 12 1 1

3530 1941 1 2 3 1 1 5 10 1 1

17436 1931 1 1 2 2 3 5 11 1 1

17459 1926 1 1 3 2 4 5 2 1 11

15683 1941 1 2 9 2 1 5 11 2 3

13333 1954 1 5 9 3 4 5 10 2 6

8672 1930 2 4 6 2 3 5 13 1 11

9302 1964 3 4 3 5 1 5 13 1 2

17828 1953 3 1 2 1 1 5 10 2 1

1197 1926 1 2 5 3 1 5 4 1 11

11540 1947 1 3 4 2 4 5 8 1 9

7989 1928 2 2 6 2 1 5 4 4 11

17923 1924 1 4 3 5 1 2 13 1 3

11252 1942 1 2 3 5 1 5 1 1 2

18098 1950 1 1 9 5 1 5 9 2 2

12954 1941 2 2 3 3 1 5 10 4 2

7892 1961 2 2 4 4 1 5 10 2 5

12353 1925 2 2 6 3 1 5 4 1 9

12164 1933 1 5 3 2 1 5 9 1 7

18180 1952 1 1 3 3 4 5 9 1 8

18077 1938 3 1 6 1 1 3 1 1 2

18281 1919 2 1 6 1 1 2 8 1 3

18381 1945 1 1 4 2 1 2 10 1 3

12393 1935 2 6 1 2 4 5 8 2 11

8071 1942 2 2 6 4 1 5 8 2 2

13470 1963 2 5 3 3 4 5 12 1 2

14714 1945 2 2 4 2 1 5 9 2 2

11109 1944 1 3 9 3 3 5 12 2 11

14066 1936 1 2 5 2 1 5 11 1 11

9060 1919 2 5 9 3 4 5 9 1 11

18593 1930 2 1 4 1 4 5 1 1 2
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10876 1943 2 2 9 2 4 5 9 1 2

12953 1947 3 1 3 4 1 3 8 2 2

18689 1961 1 1 3 4 1 5 10 2 7

14801 1937 3 6 5 5 4 5 10 1 2

18806 1943 1 1 4 2 1 5 8 1 2

17880 1921 1 1 2 2 1 5 4 2 2

18866 1943 1 1 4 2 4 5 4 1 8

4371 1924 1 5 9 3 1 5 9 2 2

18838 1946 1 1 2 2 4 4 8 1 2

16200 1927 1 6 3 4 3 5 9 2 2

18932 1919 1 1 3 4 1 5 10 2 2

3555 1946 3 4 4 1 1 5 9 2 9

18981 1942 1 3 3 3 4 5 8 1 1

11532 1938 1 3 3 5 1 5 10 1 11

19110 1928 1 1 3 2 3 3 13 2 1

7457 1938 2 5 2 2 2 5 9 1 1

519 1939 1 5 3 3 4 5 9 2 2

17007 1940 1 3 1 2 4 5 9 2 2

1776 1915 1 5 9 2 4 5 10 1 11

19155 1936 1 1 9 2 4 1 8 1 1

19187 1927 1 2 2 2 4 5 10 1 7

18932 1950 1 3 9 3 1 5 10 3 1

12954 1935 3 2 6 2 1 1 8 1 1

19295 1927 1 1 4 1 1 4 8 2 1

18794 1956 1 2 9 1 1 5 8 1 2

13023 1941 1 2 6 5 2 5 9 4 11

15255 1931 1 1 4 2 4 5 11 2 11

10483 1965 1 2 9 3 4 5 1 2 2

15086 1949 1 2 6 5 3 5 4 2 2

13310 1967 1 3 3 4 1 5 8 1 2

19685 1921 1 1 9 2 4 5 4 1 11

17487 1955 1 3 4 2 4 5 9  11

6876 1924 1 2 4 1 4 1 1 2 1

19735 1923 1 1 6 2 1 4 9 2 1

19529 1943 1 1 3 1 4 5 1 1 11

19683 1933 1 1 4 4 1 5 10 2 1

19734 1958 1 1 9 1 1 5 9 2 2

12743 1938 1 2 9 4 4 5 9 2 11

16689 1931 1 3 1 2 4 5 10 1 3

17381 1954 1 2 5 5 3 5 4 1 3

19579 1942 1 1 1 1 1 5 9 2 2

17879 1931 1 2 2 2 4 5 8 1 11

19913 1934 1 1 4 1 1 5 9 2 1

10993 1962 1 5 4 3 1 3 8 1 2
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9772 1955 3 3 9 3 1 5 8 4 8

17739 1928 1 2 9 4 4 5 8 2 1

60087 1942 1 1 3 3 1 5 9 1 1

1555 1960 1 5 9 2 1 5 9 2 2

15650 1954 1 1 4 4 4 5 10 1 2

12001 1929 1 2 9 5 4 5 9 2 11

9139 1947 1 3 2 3 1 5 8 2 11

7078 1956 1 2 6 5 1 5 10 2 2

3404  1 2 9 4 1 5 10 2 1
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